
TOEN PIOTR HAVIK VORIG JAAR MEI NA EEN ZINDERENDE 
FINALE DE RONDE VAN OVERIJSSEL OP ZIJN NAAM KON 
SCHRIJVEN, WAS HIJ BLIJ. MEER DAN BLIJ. OMDAT HIJ, NA 
EEN PERIODE WAARIN HET ALLEMAAL WAT MINDER LIEP, 
EINDELIJK WEER KON LATEN ZIEN WAT VOOR GOEDE 
RENNER HIJ WAS. MAAR MÁN, WAT HAD HIJ AFGEZIEN. 

TEKST & FOTO’S: MARCO VAN BON
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WIE IS PIOTR HAVIK?
Piotr Havik is 24 jaar oud, 1.85 meter lang 
en weegt 74 kilogram. Hij komt dit jaar uit 
voor BEAT Cycling Club. In 2017 liep hij 
stage bij Katusha–Alpecin. Eerder reed hij 
in de development teams van Rabobank 
en Quick-Step. Vorig jaar won Havik de 
Ronde van Overijssel en werd hij 10e bij  
de Nederlandse kampioenschappen voor 
professionals op de weg.

PIOTR HAVIK 
GOES AEROSNELLER  DAN DE WIND



De volgende dag zat Piotr 
Havik bij het ontbijt met een 
kop koffie na te genieten 
van zijn overwinning en 

keek hij de wedstrijd nog eens terug op 
YouTube (RTV Oost https://bit.ly/2G7H-
PDO). Plotseling viel hem iets op. Op 10 
kilometer voor de finish was hij met een 
splijtende demarrage in z’n eentje weg-
gesprongen. En 2 kilometer voor de fi-
nish, toen hij écht volle bak reed, kwam 
Harry Tanfield aansluiten. Terugkijkend 
op YouTube leek het alsof Tanfield naar 
hem toe reed alsof het geen moeite 
kostte. Hoe kon dit nu? Was zijn tempo 
aan het inzakken omdat hij al een tijd 
alleen reed? Nee, zijn waarden hadden 
aangetoond dat hij nog steeds snoei-
hard fietste. Waar kwam het dan door? 
Zou het komen door zijn positie op de 
fiets in vergelijking met de fietspositie 
van Tanfield? Piotr reed met zijn han-
den onder in de beugel. Tanfield daar-
entegen had zijn onderarmen op het 
midden van zijn stuur gelegd en zat  
eigenlijk op de fiets als een tijdrijder. 
Hoewel het Piotr lukte om Tanfield met 
een ultieme krachtsinspanning te ver-
slaan in de sprint, liet het moment dat 
Tanfield naar hem toereed hem niet 
meer los. 

LUCHTWEERSTAND
Dat Tanfield ’s fietspositie een belang-
rijke verklaring zou kunnen zijn, had 
Piotr goed gezien. We weten immers 
dat bij snelheden boven dan 25 kilome-
ter per uur de luchtweerstand de groot-
ste weerstand vormt die een renner 
moet overwinnen. Deze luchtweerstand 
loopt bij hoge snelheden zelfs op tot 
meer dan 90 procent van de totale 
weerstand. Iedereen die wel eens op 
een racefiets heeft gezeten, weet dat 
‘uit de wind’ achter iemand fietsen, een 
stuk makkelijker is dan op kop rijden. 
Uit onderzoek blijkt dat de luchtweer-
stand in een kleine groep kan worden 
gereduceerd tot 50 procent1. Bert Bloc-
ken van de TU Eindhoven toonde recent 
aan dat de luchtweerstand achteraan, 
in het midden van het peloton, slecht 5 
à 10 procent is van de luchtweerstand 
van een renner die alleen fietst2. Dit be-
tekent dat bij 54 kilometer per uur een 
renner op een gunstige positie in een 
peloton dezelfde luchtweerstand er-
vaart alsof hij 12 kilometer per uur in 

Een optimale aerodyna-
mische positie, waarbij je 

wel veel vermogen kan 
leveren, maar waarbij de 

luchtweerstand tegelij-
kertijd zo minimaal mo-

gelijk is, vergroot dan de 
kans om uit de greep van 

het peloton te blijven

zijn eentje fietst! Het is niet voor niets 
dat Bram Tankink onlangs bij Sporza 
gekscherend opmerkte dat ‘je achter in 
het peloton alleen maar wind mee hebt’.

KRITIEKE PERIODEN
Dit fenomeen zorgt ervoor dat renners 
zich kunnen verstoppen in het peloton 
en dat ze gedurende het grootste deel 
van de koers relatief weinig vermogen 
hoeven te leveren. De wedstrijd wordt 
beslist tijdens de kritieke perioden, de 
momenten wanneer er echt hard wordt 
gereden. Dit is bijvoorbeeld het moment 
dat Piotr demarreerde en alleen op 
avontuur ging. Ook het dichten van het 
gat naar Piotr door Harry Tanfield en 
de eindsprint tussen deze twee kan 
worden gezien als een kritieke periode. 
Tijdens zo’n kritieke periode levert een 
renner veel vermogen. Een renner zoals 
Piotr levert tijdens een demarrage al 
gauw meer dan 700 watt. Als je alleen 
wegspringt, kun je bovendien niet uit de 
wind zitten. Je zult het dan zelf moeten 
doen. Een optimale aerodynamische 
positie, waarbij je wel veel vermogen 
kan leveren, maar waarbij de lucht-
weerstand tegelijkertijd zo minimaal 
mogelijk is, vergroot dan de kans om  
uit de greep van het peloton te blijven.  
Bovendien kun je op deze manier ook je 
krachten sparen als het minder hard 
gaat. 

ZWIFT CHALLENGE
Die aerodynamische fietspositie bleef 
Piotr bezighouden. Tot zijn vreugde zag 
hij een aantal weken later dat Zwift tij-
dens het High Tech Crit Festival in Eind-

hoven een challenge organiseerde. Dit 
was niet zomaar een challenge! De 
winnaar kon een windtunneltest win-
nen bij de Technische Universiteit van 
Eindhoven. Daarmee zou Piotr kunnen 
testen welke fietspositie het meest gun-
stig is tijdens een ontsnapping en zou 
hij de positie van Tanfield kunnen ver-
gelijken met zijn eigen positie. Nu is 
Piotr geen onbekende in de virtuele  
wereld van het wielrennen. Hij staat  
regelmatig zijn mannetje tijdens wed-
strijden op Zwift. Ook werd hij in 2018 
Nederlands kampioen Wattmeister, 
waarbij hij niemand minder dan tijdrit-
specialist Jos van Emden versloeg. 
Deze challenge was dus een kofje naar 
zijn hand en zo kwam het dat Piotr een 
paar weken geleden op uitnodiging van 
Bert Blocken in de windtunnelfaciliteit 
in Eindhoven was.
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WINDTUNNEL TU EINDHOVEN 
De windtunnel heeft een 
lengte van 46 meter en bevat 
een 27 meter lange testbaan. 
De windtunnel is als een 
Zwitsers zakmes: het kan 
voor veel verschillende din-
gen worden gebruikt. Zo kan 
er bijvoorbeeld door middel 
van miniatuurmodellen on-

derzoek gedaan worden 
naar het gedrag van lucht-
stromen in een stad (denk 
aan luchtverontreiniging) 
maar ook naar de aerodyna-
mica van gebouwen, auto’s 
en schepen. Ook schaatsers 
en wielrenners kunnen er te-
recht om de meest optimale 

aerodynamische houding te 
vinden. De windtunnel is zo 
groot dat het LottoNL-Jumbo 
team vorig jaar zes renners 
achter elkaar in de tunnel 
hebben gezet om zo de 
meest optimale formatie te 
bepalen voor een ploegen-
tijdrit.



RESULTATEN
Uit de resultaten blijkt dat elke opeen-
volgende positie het bij elke snelheid 
beter doet. Wat vooral opvalt, is dat  
positie 1, met de handen onder in de 
beugel maar met de armen gestrekt, 
veel minder aerodynamisch is dan de 
posities 2, 3 en 4. Door de armen te bui-
gen en de ellebogen naar binnen te 
draaien (positie 3) hoeft Piotr bij 42 kilo-
meter per uur 49 watt minder te leve-
ren en bij 54 kilometer per uur is dit 
zelfs 100 watt minder! Tegen de ver-
wachting in bleek positie 3, met de han-
den onder in de beugel, zelfs iets beter 
te zijn dan positie 2, waarbij de handen 
op de remgrepen worden gehouden. 
Positie 4, de ‘tijdritpositie’, is veruit  
superieur als het aankomt op aerody-
namica. Bij 54 kilometer per uur kan 
Piotr ten opzichte van positie 1 maar 
liefst 143 watt besparen. Opmerkelijk 
genoeg bleek van een variant op positie 
4 (niet in de tabel), waarbij de ellebo-
gen in plaats van de polsen op het stuur 
werden gezet en de houding ‘langer’ 
werd, minder aerodynamisch te zijn 
dan de houding waarbij de hoek tussen 
boven- en onderarm ongeveer 90 gra-
den was. 

CONCLUSIE
De foto's hiernaast maken duidelijk 
waarom elke opeenvolgde positie 
steeds aerodynamischer is: het frontale 
oppervlak neemt steeds verder af. De 
luchtweerstand van een object (CdA), 
in dit geval Piotr op zijn fiets, is immers 
afhankelijk van de weerstandscoëffici-
ent (Cd), oftewel de ‘gladheid’ van een 
object en de mate waarin het wervelin-
gen veroorzaakt en het frontale opper-
vlak (A) van dit object (CdA = Cd x A). 
Het frontale oppervlak kan verkleind 
worden door dieper te zitten, het hoofd 
verder tussen de schouders te laten 
zakken en de armen verder naar bin-
nen te brengen. Jan-Willem van Schip, 
prof bij Roompot-Charles en aanvaller 
pur sang, heeft dit met zijn ultrasmalle 
(en waarschijnlijk zeer aerodynami-
sche) stuurtje uitstekend begrepen.

Uit de resultaten blijkt ook dat het mini-
maliseren van de luchtweerstand dé 
sleutel is tot harder fietsen. Het wisse-
len van fietshouding bij 42 kilometer per 
uur van positie 1 (onder in de beugel, 

armen gestrekt) naar positie 4 (‘tijdrit-
positie)’ levert Piotr een winst op van 61 
watt. Dit is gigantisch veel als je in aan-
merking neemt dat Piotrs FTP ongeveer 
400 watt bedraagt (FTP is het vermo-
gen dat een renner 40 minuten tot een 
uur kan volhouden). Op het niveau van 
Piotr is het vrijwel onmogelijk om met 
louter en alleen training je FTP met 61 
watt te verbeteren. Je kunt dus conclu-
deren dat als Piotr de volgende keer 
demarreert, hij maar beter zo aerody-
namisch mogelijk op de fiets zit. Wel-
licht was hij in de Ronde van Overijssel 
alleen weg gebleven als hij de tijdrit-
positie had aangenomen. Piotr weet in  
ieder geval wat hij de volgende keer 
moet doen. •

WINDTUNNELTEST
Om de luchtweerstand van een renner 
te bepalen wordt de fiets door middel 
van een Tacx-trainer op een platform 
gemonteerd. Het platform meet met 
hoeveel kracht een renner naar achte-
ren wordt geduwd (tot op 0.001 Newton 
nauwkeurig). Voor de renner bevinden 
zich vier windturbines, die verschillende 
windsnelheden kunnen genereren. Vlak 
boven de renner bevindt zich een sen-
sor die de hoeveelheid tegenwind meet. 
Op deze manier kan precies worden be-
rekend wat de luchtweerstand van een 
renner is en hoeveel vermogen hij moet 
leveren om deze luchtweerstand te 
overwinnen.

PIOTR KWAM NAAR 
EINDHOVEN OM VIER 
FIETSPOSITIES TE TESTEN:
Positie 1:  Handen onder in de beugel  

en armen gestrekt (zie foto 1). 
Deze positie was de baseline 
conditie.

Positie 2:  Handen op de remgrepen  
(zie foto 2).

Positie 3:  Handen in de beugel, armen 
gebogen en  ellebogen naar 
binnen (foto 3).

Positie 4:  Polsen op het stuur, handen 
om fietscomputer (foto 4).

 
Tijdens zijn ontsnapping in de Ronde 
van Overijssel reed Piotr vooral in posi-
tie 1 en in mindere mate in positie 3. 
Vooraf was de verwachting dat positie 
4, de positie waarmee Harry Tanfield 
kwam aansluiten, veruit superieur zou 
zijn. Deze positie lijkt het meest op hoe 
tijdrijders op hun fiets zitten. Uit de lite-
ratuur is bekend dat positie 2, met de 
handen op de remgrepen, ook goed 
scoort4. In tabel 1 wordt een overzicht 
gegeven van de resultaten.

Tabel hiernaast. Vergelijking van benodigde ver-
mogen in vier verschillende fietsposities bij drie 
verschillende snelheden. Luchtweerstand is 
bepaald bij 15 graden Celsius op zeeniveau  
(0 meter) en luchtdruk van 101325 Pa, windsnel-
heid = 0 m/s (data TU Eindhoven); Berekening 
van totale vermogen is uitgevoerd met formules 
van Van Dijk3: Totale vermogen = (Vermogen 
overwinnen rolweerstand + Vermogen overwin-
nen luchtweerstand) * Frictie; Rolweerstand = 
0,004; Frictie = 0,975;

Snelheid Fietspositie CdA

Vermogen nodig om 
luchtweerstand te 

overwinnen

Vermogen nodig om 
totale weerstand te 

overwinnen

Winst door verbeterde  
positie t.o.v. positie 1  
(op totale vermogen)

30,6  
km/u 

Positie 1:  Handen onder in de beugel, 
rechtop zittend

0,357 134 166 baseline 

Positie 2: Handen op de remgrepen 0,318 120 151 -15 watt

Positie 3:  Handen onder in de beugel,  
diep zittend, ellebogen 
naar binnen

0,307 116 147 -19 watt

Positie 4:  Polsen op het stuur,  
ellebogen 90 graden

0,295 111 141 -24 watt

42,1  
km/u

Positie 1:  Handen onder in de beugel, 
rechtop zittend

0,351 344 392 baseline

Positie 2: Handen op de remgrepen 0,312 306 352 -39 watt

Positie 3:  Handen onder in de beugel,  
diep zittend, ellebogen naar 
binnen

0,302 296 342 -49 watt

Positie 4:  Polsen op het stuur, 
ellebogen 90 graden

0,290 285 330 -61 watt

54  
km/u

Positie 1:  Handen onder in de beugel, 
rechtop zittend

0,344 711 779 baseline

Positie 2: Handen op de remgrepen 0,309 640 706 -74 watt

Positie 3:  Handen onder  in de beugel,  
diep zittend,  
ellebogen naar binnen

0,297 614 679 -100 watt

Positie 4:  Polsen op het stuur,  
ellebogen 90 graden

0,277 573
 

636 -143 watt

Positie 1

Positie 3

Positie 2

Positie 4

Marco van Bon is een wielrentrainer en -coach. Meer informatie over  
Van Bon - Cycling Performance vind je op vanbon-cycling.com, op Twitter 
(@marcovanbon) of op Instagram (marcovanbon). 
Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar: marcovanbon@
gmail.com.
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POSITIE 2: GOED POSITIE 3: BETER POSITIE 4: BEST


