
20 S p o r t g e r i c h t  n r.  1  /  2 0 1 0  –  j a a r g a n g  6 4

FAST staat voor Force Acceleration 

Speed Time. De combinatie van een 

startblok waarin de horizontale krach-

ten afzonderlijk in het linker en rechter 

blok gemeten worden en de lasergun 

waarmee vervolgens instantaan de 

loopsnelheid gemeten wordt, maakt 

het tot een uniek systeem.

Wat wordt er gemeten?
De startactie kan geanalyseerd wor-

den, omdat er in het startblok in 

beide voetsteunen een krachtmeter is 

geplaatst, waarmee gedurende de tijd 

van de afzet 

de horizontale 

krachten wor-

den gemeten.

Door deze 

registra-

tie worden 

meteen een 

aantal gege-

vens in kaart 

gebracht. In 

beeld (figuur 

2)is direct duidelijk welke druk op de 

afzonderlijke blokken wordt gegeven 

in de ‘klaar’ houding, gedurende de 

wachttijd op het startsignaal. Vervol-

gens is uit de curve af te lezen hoelang 

de reactietijd is van de benen afzon-

derlijk.

Het verloop van de krachtcurve vol-

gend zie je wat de geleverde piek-

kracht per been is en hoe lang er per 

been kracht wordt geleverd (de afzet-

tijd). Het been dat een korte hogere 

krachtenpiek geeft is in dit voorbeeld 

het been dat achterin het startblok zit. 

Het voorste been heeft veelal een min-

der hoge piek, maar heeft wel langer 

de tijd om kracht te leveren.

Uit deze waarden is eenvoudig te bere-

kenen wat de afzetimpuls per been is. 

Immers, impuls is kracht x tijd (het op-

pervlak onder de curve). Het voorste 

been levert meestal 1,5 tot 2 keer meer 

impuls dan het achterste been.

Doordat het lichaamsgewicht vooraf-

gaande aan de test gemeten wordt, kan 

aan de hand van de impuls en de afzet-
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Figuur 1. FAST meetopstelling 
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tijd de afzetsnelheid en de afzetversnel-

ling berekend worden. Deze laatste 

waarden zijn uiteindelijk het meest 

praktisch en informatief voor de trainer.

Door regelmatig met deze apparatuur 

te meten kan de kwaliteit van de start 

nauwkeurig gevolgd worden en kan 

de training worden (bij)gestuurd. De 

eerste metingen (nul-

metingen) zijn al met 

verschillende spor-

ters gedaan, zodat bij 

volgende meetmo-

menten gedurende 

de opbouw van de 

training en tijdens 

het wedstrijdseizoen 

een eerste referen-

tiewaarde bekend is. 

Overigens kunnen 

de sporters niet al-

leen met zichzelf 

vergeleken worden. 

Doordat het instrument in Leuven al 

meer dan twintig jaar in ontwikkeling 

is en er vele toppers gemeten zijn, heeft 

men voor alle parameters referentie-

schalen kunnen ontwikkelen.

Lasergun 
Naast het geavanceerde startblok is 

ook een lasergun aan het systeem 

gekoppeld (figuur 3). Deze meet 300x 

per seconde de snelheid van de loper, 

zodat een zeer nauwkeurig verloop 

geregistreerd wordt (zie 

figuur 4). Door de kop-

peling 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 verlo-

pende snelheidsontwik-

keling zien. Dit is echter 

cosmetisch bedrog, want 

de data zijn flink gefil-

terd. Als we een minder 

grof filter gebruiken 

(figuur 4b) komt de curve er anders 

uit te zien. Je ziet nu het effect van elke 

grondcontact op het snelheidsverloop. 

Op dit moment wordt onderzocht of 

er een valide en betrouwbare manier 

is om uit deze curve de exacte pas-

lengte, pasfrequentie en contacttijden 

te berekenen. Aangezien snelheid het 

product is van paslengte en pasfre-

quentie kan dit zeer informatief zijn. 

Voor de training biedt dit ongekende 

mogelijkheden.

Ook voor andere sporten
De lasergun heeft een bereik van 

meer dan 100m en is ook afzonder-

lijk in te zetten, waardoor het voor 

een grote groep sporters interessant 

wordt het instrument te gebruiken. 

Vanuit staande start, maar ook vanuit 

beweging is het snelheidsverloop 

te volgen. Zodoende is het voor alle 

sporten waarin startsnelheid, ver-

snellingsvermogen, topsnelheid en 

zelfs snelheiduithoudingsvermogen 

prestatiebepalend zijn een waardevol 

meetinstrument.

Figuur 2. Registratie van de kracht die door beide benen op het 
startblok wordt uitgeoefend

Figuur 3. Lasergun.

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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