In november 2011 was de Amerikaanse biomechanicus
Ralph Mann in Nederland om een lezing te houden over
zijn kijk op de biomechanica van de sprint. Het model dat
hij presenteerde richt zich zowel op de acceleratie als op de
maximale snelheid. Dit eerste deel van een reeks over de
biomechanica van het sprinten concentreert zich op de looptechniek op maximale snelheid.
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Geen sport zo objectief als atletiek: er

bijzondere van het werk van Ralph

komt geen jury die punten geeft aan

Mann is echter, dat hij zijn biomecha-

te pas, er zijn geen gewichtsklassen, er

nisch model gebaseerd heeft op vele

is geen ploegentactiek, elke prestatie

jaren van analyse bij wereldtoppers op

wordt gemeten. Degene die het eerst

de sprint en het hordenlopen. Op basis

bij de finish is, het hoogst springt of

van deze analyses komt hij tot de con-

het verst werpt is de winnaar. Dat kun

clusie, dat het onderscheid tussen de

je toejuichen of saai vinden, feit is dat

echte topper en de subtopper ook in de

een sport die zo eenduidig is ook zeer

techniek tot uitdrukking komt.

diep kan worden geanalyseerd.

Wereldtop

Analyse van lopen op
maximale snelheid

Onderzoek bij topsporters is veelal

Het principe lijkt eenvoudig: snel-

lastig uitvoerbaar. Een topsporter is

heid wordt bepaald door paslengte

doorgaans niet bereid zijn trainingen

en pasfrequentie. Maar nader bestu-

te laten verstoren door onderzoeken

deerd wordt de pasfrequentie op haar

die vaak veel tijd kosten of dingen te

beurt bepaald door het product van

doen die niet binnen zijn schema pas-

de vluchttijd en de grondcontacttijd.

sen. Zodoende is er weinig echt onder-

Evenzo wordt de paslengte bepaald

zoek gedaan bij topsporters en baseert

door het product van de vluchttijd en

men theorieën vaak op gegevens van

de snelheid. Om een hardloper beter te

subtoppers of zelfs studenten. Het

laten presteren zal er in deze grootheden verbetering gezocht moeten

Snelheid
Paslengte
Pasfrequentie

= paslengte x pasfrequentie
= vluchttijd x snelheid
= aantal passen/seconde

Een pas bestaat uit één grondcontacttijd + één vluchttijd

worden. Je stelt jezelf als trainer/coach
de vraag: Wat wil ik bij mijn atleet
verbeteren? En als je dat weet komt de
vraag: Hoe geef je daar dan invulling
aan binnen je trainingen?
Als we de verschillende grootheden
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prestatieniveau

horizontale
snelheid (m/s)

pasfrequentie
(pas/sec)

paslengte (m)

contacttijd (sec)

vluchttijd
(sec)

knie hoog voor
(sec)

top

12,55

4,63

2,70

0,087

0,123

0,033

subtop

11,90

4,53

2,63

0,094

0,118

0,023

gemiddeld

11,25

4,43

2,56

0,101

0,128

0,013

Tabel 1. Analyse van de sprint op maximale snelheid – deel 1 (data overgenomen uit Mann1).

langsgaan wordt het lastig. Een voor-

vluchttijd vergelijkbaar blijft). Het ge-

om een positie, maar vooral ook om

beeld: enerzijds zouden we wel een

volg van deze grotere paslengte is het

het moment in de beweging waarop

kortere vluchttijd willen zien, want

bereiken van een hogere snelheid. Dat

deze positie bereikt wordt en de voor-

dat verbetert de pasfrequentie, maar

lijkt een open deur, maar het is belang-

waartse snelheid waarmee dit gebeurt.

anderzijds willen we de vluchttijd

rijk om je te realiseren dat deze hogere

Als deze drie factoren alle drie optimaal

eigenlijk verlengen om de paslengte

snelheid (en de grotere paslengte) ook

zijn, dan is dit een garantie voor een

te verbeteren ... Dat is tegenstrijdig

weer het gevolg zijn van een groter

succesvolle prestatie. Concreter: echte

aan elkaar en daarom geen bruikbaar

uitwendig geleverd vermogen (power)

topsprinters bereiken deze ‘gouden

uitgangspunt. De verbetering van de

tijdens het grondcontact.

positie’ kort (maar niet eerder dan

snelheid ligt primair dus niet in de ver-

Zowel de pasfrequentie als de pas-

0,033 sec.) na de afzet, zodra de knie

andering van de vluchttijd.

lengte zijn bij echte topsprinters dus

van het zwaaibeen op zijn hoogste

duidelijk ‘beter’ bij het lopen op maxi-

punt is. Bij die topsprinter is de loop-

Contacttijd en pasfrequentie

male snelheid. Deze zijn afhankelijk

snelheid dan bij benadering 12,5 m/s

Maar waar vinden we de gewenste

van de duur van het grondcontact en

(!). Een high speed camera is geen

verbetering dan wel? Kun je de maxi-

van het daarbij geleverde vermogen.

overbodige luxe om hier een goede

male loopsnelheid verbeteren door een

Maar ook van de techniek van de

kijk op te krijgen.

hogere pasfrequentie (terwijl de pas-

sprinter.

Een interessant technisch gegeven is,

lengte wel gelijk blijft)? Het antwoord

dat de gouden positie bij de elite-

Biomechanica van de maximale
snelheid

sprinters later na de afzet bereikt wordt

hogen doe je vooral door de contacttijd
met de grond te verkorten.

Uit de vele analyses van Mann komt

gens Mann de belangrijkste indicator

Uit onderzoek blijkt dat de grondcon-

een zogenaamde ‘gouden positie’ naar

voor de juiste sprintbiomechanica.

tacttijd tussen matige sprinters en top-

voren. Eigenlijk dekt deze term de

Bij mindere goden bereikt de knie van

sprinters verschilt: gemiddeld 0,12 sec.

lading niet, omdat het niet alleen gaat

het zwaaibeen veelal eerder, vaak al

is volmondig JA. En pasfrequentie ver-

dan bij de mindere sprinters. Dit is vol-

voor matige sprinters tegen 0,08 sec.

tijdens de afzet, zijn hoogste

voor toppers. Dit verschil van 0,04 sec.

punt in de beweging. Dit kan

geeft op ongeveer 42 passen een theo-

een gevolg zijn van een gebrek-

retische ‘winst’ van in totaal 1,68 sec..

kige techniek, maar ook van

Als dat rechtstreeks te vertalen zou

onvoldoende power.

zijn naar loopsnelheid, dan is dit gelijk
aan het verschil tussen de 100m lopen

Top versus subtop

in 9,7 seconden of in ruim 11 seconden!

Wat kenmerkt de topsprinter

Bij grondcontact speelt de factor power

ten opzichte van subtoppers

een bepalende rol.

of zelfs gemiddelde sprinters?
De eerste vraag is natuurlijk

Paslengte

wat daaronder wordt verstaan.

Een tweede verschil tussen goede

Welnu, in het onderzoek van

lopers en toppers is dat bij de echte

Mann wordt als subtop betitelt

topsprinters ook de paslengte groter is

een sprinter die bijvoorbeeld

dan bij de goede sprinters (terwijl hun

een topsnelheid van 11,9 m/s
weet te bereiken. Die loper kan

Foto 1. De gouden positie: de knie van het zwaaibeen komt even na de afzet op het hoogste punt.
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nog altijd 10,1 sec. op de 100
meter lopen! Des te opmerke-

lijker is het dus, dat er tussen de echte

dan de pasfrequentie bij het sprinten?

top en deze subtop zulke wezenlijke

Wat al deze mensen echter ontberen

verschillen in techniek zijn waar te

is de beenactie die vereist is voor de

nemen.

sprintprestatie.

In tabel 1 is goed zichtbaar waar de

De zwaai van de onderarm komt in

verschillen zitten. De topper loopt

voorwaartse richting tot 55° en in ach-

sneller door zowel een hogere pasfre-

terwaartse richting tot 50° ten opzichte

quentie als een grotere paslengte. De

van de romp. De arm is in voor- en

pasfrequentie is beter door een kortere

achterwaartse positie meer gebogen

contacttijd, de vluchttijd verschilt niet

(ca. 80° in de elleboog) dan tijdens het

noemenswaardig. De toename van

midden van de zwaaiactie. Als de arm

de paslengte is louter een gevolg van

langs het lichaam komt is deze hoek

verbeterde power output tijdens het

bijna verdubbeld tot 155°. De bewe-

(kortere) grondcontact en is dus niet

ging van de armen is erop gericht in

het resultaat van een langere duwactie.

het ritme van de benen te blijven, dit

De topper genereert meer kracht in kortere

is onafhankelijk van het niveau van de

tijd. Voor de trainingspraktijk is het

sprinter. Tijdens het grondcontact is

essentieel dit goed te beseffen en naar

de tegenovergestelde arm dan ook het

de training toe te vertalen. Feedback in

meest gestrekt. Zou dit niet het geval

de training zal zich dus moeten richten

zijn, dan zou de armzwaai sneller gaan

op korte en harde grondcontacten! Een

dan het beenritme.

aanwijzing als ‘je moet meer of harder

Foto 2. Het moment van aanvang grondcontact.
De witte pijl toont de projectie van het lichaamszwaartepunt.

bijna altijd een langer grondcontact tot

2. De horizontale snelheid van de voet bij
aanvang grondcontact

sneller achterwaarts te bewegen dan

gevolg hebben. Een betere aanwijzing

De topsprinter loopt op maximale

de loopsnelheid! Topsprinters halen

is bijvoorbeeld: Je moet ‘hard hame-

snelheid ongeveer 12,5 m/s. Als de

een ‘voetsnelheid’ van ca. 8,5 m/s (zie

ren’. Net als een hamer die je hard en

voet met een lagere voorwaartse snel-

tabel 2). Met andere woorden: de voet

precies op een spijker slaat, waarna

heid de grond raakt kun je je wel-

beweegt ten opzichte van de grond

de hamerkop na de klap meteen weer

licht voorstellen wat het effect is: een

met 4 m/s naar voren toe en dus geeft

omhoog komt!

enorme remmende werking. Schuif

het begin van elk grondcontact een

je voet maar eens voorwaarts over de

remmend effect.

duwen’ werkt averechts, want dat zal

Prestatiebepalende factoren

grond terwijl je stilstaat. Je voelt dan

Als we meer op detailniveau naar het

de remmende (wrijvings)krachten bij

lopen gaan kijken komen we een aan-

een klein (negatief) verschil tussen de

tal prestatiebepalende factoren tegen

snelheid van je voet en van de rest van

die we nader beschouwen:

je lichaam. Bij lopen op maximale snel-

3. De horizontale afstand van de voet
ten opzichte van de projectie van het
lichaamszwaartepunt (LZP) bij aanvang
van het grondcontact

heid wil je zo weinig mogelijk rem-

Het liefst zouden we dus willen dat

1. De arminzet

ming en is het dus zaak om ter voor-

er geen remmende werking is. Maar

De arminzet is vooral van belang voor

bereiding op het grondcontact de voet

zoals we hierboven hebben gelezen

de balans en ondersteunt de verticale

al zo snel mogelijk in achterwaartse

ligt de oplossing niet in de horizontale

lift bij de afzet. Denk niet dat de armen

richting (ten opzichte van het lichaam)

snelheid van de voet. Een alternatieve

bepalend zijn. Als dat wel zo zou zijn,

te bewegen. Het is echter ook voor

mogelijkheid zou kunnen zijn om de

zouden er heel veel topsprinters zijn.

de wereldtop onmogelijk om de voet

grond pas direct onder het lichaams-

Immers, wie kan er niet in
zit een heel snelle armswing maken met een frequentie die veel hoger ligt

Tabel 2. Analyse van de sprint
op maximale snelheid – deel 2
(data overgenomen uit Mann1)

prestatieniveau

horizontale voetsnelheid
t.o.v. LZP (m/s)

horizontale afstand tussen
voet en projectie LZP bij
eerste grondcontact (m)

top

8,47

0,24

subtop

7,59

0,26

gemiddeld

6,71

0,28
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zwaartepunt (LZP) te raken. Maar

sen toppers dit op? Allereerst met een

4. De beweging van het bovenbeen

als de voet pas echt onder ons LZP de

adequate voorbereiding op de landing.

Wat betreft de beweging van het

grond raakt en we pas dan kracht gaan

En ten tweede is de factor kracht hier

bovenbeen zit het verschil tussen top

leveren, dan is door de voorwaartse

essentieel om het verticaal ‘vallende’

en subtop niet in de grootte van de

snelheid ‘de romp al over de voet aan

lichaam op te vangen en weer omhoog

bewegingsuitslag, maar wel in de zone

het vallen’, komen we in een voor-

in de lucht te brengen in een zo kort

waarbinnen de beweging plaatsvindt.

waartse rotatie terecht en vallen we

mogelijke (contact)tijd!

Bij toppers wordt minder ‘geduwd’
en komt het bovenbeen minder ver

voorover op ons gezicht.
Grondcontact echt onder het lichaam-

Newton leerde ons al dat:

achter het lichaam. Dat komt zowel

zwaartepunt is dus te laat cq. te ver

kracht (F) = massa (m) * versnelling (a)

tot uitdrukking in de afzet, die eerder
eindigt, als in de eindstrekking. In

naar achteren. Zolang de voet ver voor
de projectie van het lichaamszwaar-

In de sprint is dit voor de verticale

voorwaartse richting komt het boven-

tepunt op de grond is, kan er echter

kracht te vertalen naar:
verandering in
verticale snelheid
F = massa atleet *
contacttijd

been bij de top juist hoger dan bij de

geen versnelling plaatsvinden en is er
sprake van een remmende werking.
Het gaat er zodoende om de juiste

Foto 3. De krachten die overwonnen moeten
worden op maximale snelheid: de horizontale
remmende kracht en de verticaal werkende
zwaartekracht.

subtoppers.

Toppers leveren een grotere verticale

Snelheid van bewegen van
het bovenbeen

kracht dan mindere goden. Kijkend

Kijkend naar alle specifieke prestatie-

naar de bovenstaande formule van

variabelen is de bewegingssnelheid

Newton kan deze verbetering maar

van het bovenbeen wellicht het meest

op één manier bereikt worden. De

kritisch voor het onderscheid tus-

massa van de atleet zal tijdens de

sen een elite sprinter en een subtop-

race immers niet veranderen. En een

per. De beweging van het bovenbeen

grotere verandering in verticale snel-

kent drie fases waarin de gemiddelde

heid is niet wenselijk: als deze zou

hoeksnelheid berekend wordt. Als

toenemen betekent het dat de omhoog

eerste de voorbereidende zwaaifase,

gerichte versnelling groter wordt,

de snelheid waarmee het bovenbeen

met een toename van de vluchttijd als

naar voren komt. Als tweede de snel-

gevolg. We hebben eerder al gelezen

heid waarmee het been neerwaarts

dat dit niet wenselijk is, omdat ver-

zwaait voordat er grondcontact is

groting van de vluchttijd weliswaar

en ten slotte de snelheid van boven-

een grotere paslengte oplevert, maar

been bij het eerste grondcontact. De

anderzijds ook een negatieve invloed

hoogte van de rotatiesnelheid van

op de pasfrequentie. Ook in de prak-

het bovenbeen tijdens grondcontact

tijk blijkt de vluchttijd nauwelijks te

is het essentieelst. Hoe hoger deze is,

variëren tussen de niveaugroepen. De

des te beter de verticale kracht en de

enige manier om de verticale kracht

stuwende kracht geleverd kunnen

te vergroten is het verkorten van de

worden en des te korter de contacttijd

contacttijd!

kan blijven.

balans te vinden. Het punt van grond-

Op topsnelheid treedt er bruto geen

contact moet zo min mogelijk rem-

verandering in horizontale snelheid

Beweging van het onderbeen

mende werking opleveren, maar het

op. Als de we luchtweerstand veron-

De beweging van het onderbeen wordt

raken van de grond vóór het lichaams-

achtzamen is de snelheid voor een

ook op drie momenten geobserveerd.

zwaartepunt heeft wel weer een posi-

landing net zo groot als na de afzet.

Als eerste wordt de kniehoek geme-

tief effect op de paslengte en daardoor

Zodoende is de horizontaal gerichte

ten tijdens de afzet, vervolgens wordt

dus ook op de snelheid. En minstens

kracht op maximale snelheid net zo

de maximale kniebuiging gemeten en

zo belangrijk, er is ruimte nodig om

groot als de remmende kracht. Zolang

tot slot wordt de kniehoek gemeten

voldoende verticale kracht te ontwik-

de horizontale afzetkracht groter is

op het moment dat de enkel van het

kelen. Die is nodig om de daling van

dan de remmende kracht zit de atleet

zwaaibeen de knie van het standbeen

het lichaamszwaartepunt weer om te

in de versnellingsfase en is er nog geen

passeert (enkel cross).

kunnen zetten in een stijging. Hoe los-

sprake van topsnelheid.

Het goed sturen van het onderbeen
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S p o r t g e r i c h t n r. 3 / 2 0 1 2 – j a a r g a n g 6 6

Fotoserie 4. Van links naar rechts zie je de strekking van het bovenbeen aan het einde van de afzet en de maximale strekking van het
afzetbeen en de maximale buiging van het bovenbeen tijdens de voorzwaai. Merk op dat het bovenbeen amper verder achterwaarts
beweegt nadat de voet is losgekomen van de grond.

Kenmerk

‘Front side’ mechanics

‘Back side’ mechanics

Grondcontact

Kort

Langer

Voet en enkel

Voet gaat direct naar voren toe, voorvoet is opgetrokken,
enkel is stijf tijdens afzet.

Voet beweegt ‘door’ naar achter en omhoog, voorvoet hangt.
Voet duwt na in afzet, veel plantairflexie waarneembaar.

Onderbeen

Korte pendel na afzet, kleine kniehoek bij enkel cross.

Grote hoge pendel na afzet, onderbeen strekt al tijdens doorhaal.

Bovenbeen

Bovenbeen komt meteen naar voren na afzet, hoge knie-inzet
voorwaarts.

Bovenbeen duwt ‘na’ na afzet, minder hoge knie-inzet voorwaarts.

Algemeen

Oogt als hamerend lopen.

Oogt als duwend lopen.

Tabel 3. ‘Front side’ & ‘back side’ mechanics

Fotoserie 5. Opeenvolgend is de kniehoek ingetekend bij de afzet, tijdens maximale kniebuiging en tijdens het moment van enkel cross.
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is één van de lastigste taken tijdens

strekking dominant. Daarna neemt de

Vervolg

het sprinten. Dit lukt alleen maar als

heupflexie het over. Alles wordt in het

In een volgend artikel zullen de start

alle andere biomechanica goed wordt

werk gesteld om de enorme snelheid

en de acceleratiefase onder de loep

uitgevoerd. Bij de sprintelite wordt

waarmee het been de grond raakt (de

worden genomen. Ook daar zullen we

de maximale buiging niet in het begin

achterwaartse rotatie) af te remmen en

zien dat de frequentie van bewegen

van de zwaaifase bereikt, maar is deze

zodoende al meteen te werken aan het

een zwaarder wegende factor is dan

zo dicht mogelijk bij de enkel cross. Be-

actief ‘voorbereiden’ van het been op

het vergroten van de paslengte.

langrijke observatiecriteria zijn dat de

de volgende pas. Het meest extreem

knie zich niet maximaal buigt en dat

hierin was wellicht Carl Lewis. Zijn

de kniehoek gecontroleerd blijft tot het

bovenbeen kwam in zijn beste races

moment van enkel cross.

niet door de verticaal heen.
De snelheid waarmee het bovenbeen

De rotatiesnelheid van het
onderbeen

bij het begin van de contacttijd achter-

De rotatiesnelheid van het onderbeen

op dat moment de dominante kracht

bij het eerste grondcontact is bij toppers

rondom de knie juist buigend is. Onge-

veel hoger. Tegelijkertijd is de streksnel-

veer gelijktijdig met de richtingsveran-

heid tijdens enkel cross dicht bij nul,

dering van het bovenbeen ten opzichte

terwijl deze bij de mindere goden al

van het heupgewricht (van extensie

behoorlijk hoog is. Een topper houdt in

naar flexie) vindt de richtingverande-

de zwaaifase het onderbeen onder con-

ring van het onderbeen ten opzichte

trole en laat de voet als het ware voor

van de knie (van flexie naar extensie)

een deel de knie volgen, om vervolgens

plaats.
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waarts gaat wordt versterkt doordat

in een neergaande beweging een hele
hoge hoeksnelheid te bereiken. Hoe
hoger deze snelheid is, des te geringer
de remmende werking zal zijn.

‘Front side’ versus ‘back side’
mechanics
Uit alle data blijkt dat de essentiële

De actie aan de grond is kort
en fel, de actie in de lucht is
erop gericht zo snel moge
lijk in de optimale positie
te komen voor de volgende
‘hamer’ actie.

bewegingen en krachten zich bij een
topsprinter zo veel mogelijk voor het
lichaam afspelen. Daarom spreekt

Praktische relevantie

Ralph Mann over ‘front side mecha-

Voor de praktijk is het van belang, dat

nics’. Kijkend naar de krachtproduc-

het binnen dit concept van sprinten

tie tijdens het grondcontact wordt dit

gaat om korte grondcontacten en snel

nogmaals bevestigd: tweederde van

voorbereiden op de volgende ‘hamer’

de krachtleverantie vindt plaats in de

actie.

fase dat het grondcontact vóór het LZP

Een aanwijzing als ‘grijpend lopen’

is. Analoog hieraan is, dat in de laatste

dekt onvoldoende de lading, omdat

fase van grondcontact de krachtleve-

dan in het ongewisse blijft wat de

rantie minimaal is. Van ‘duwen’ is dus

atleet moet doen nadat de ‘grijpactie’

geen sprake; de topsprinter is al bezig

heeft plaatsgevonden. Van (na)duwen

met het voorbereiden van de volgende

is al ‘helemaal’ geen sprake, dit geeft

pas, oftewel het been weer naar voren

bovendien een verkeerd beeld. Duwen

brengen.

duurt te lang en staat op gespannen

Dit beeld wordt bevestigd als we kij-

voet met de voor een topprestatie es-

ken naar het krachtenspel rondom het

sentiële korte grondcontacttijd.

heupgewricht. Alleen tijdens het eerste
kwart van de contacttijd is de heup-
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