TRAINING

Onder het motto ‘better sprinting through scientific support’
wordt er op de Katholieke Universiteit Leuven (België) al
sinds 1989 onderzoek gedaan om de loopprestaties op de
sprint beter te begrijpen. Dit zogeheten FAST project staat
onder leiding van prof. Christophe Delecluse en dr. Rudi Diels
(ook de trainer van Kim Gevaert, zie Sportgericht 3/2009).
De meetapparatuur die ontwikkeld is wordt nu ook commer
cieel op de markt gebracht. Het NOC*NSF heeft de eer het
eerste systeem dat van de band is gekomen te bezitten.
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Figuur 1. FAST meetopstelling
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geregistreerd wordt (zie
figuur 4). Door de koppeling van de systemen
is de effectiviteit van de
startactie ook te relateren
aan de acceleratie over
bijvoorbeeld 10 meter,
20 meter en zo verder.
Op het oog laat figuur 4a
een mooi glad verlopende snelheidsontwikkeling zien. Dit is echter
cosmetisch bedrog, want
Figuur 2. Registratie van de kracht die door beide benen op het
startblok wordt uitgeoefend

de data zijn flink gefilterd. Als we een minder
grof filter gebruiken

Figuur 3. Lasergun.
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Figuur 4a. Snelheidsverloop (gefilterd signaal) over 40m bij start uit startblok. 4b. Uit het snelheids
signaal zullen in de toekomst wellicht paslengte en pasfrequentie kunnen worden afgeleid..
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Voor de training biedt dit ongekende
mogelijkheden.

Lasergun
Naast het geavanceerde startblok is

Ook voor andere sporten
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