
Sprinter pur sang Jeffrey 
Hoogland in actie tijdens de 
Spelen van Rio in 2016.

ONTWIKKEL
JE TALENTEN

JE KUNT GEEN FIETSBLAD OPENSLAAN OF EEN ARTIKEL OP INTERNET 
LEZEN OF HET GAAT OVER FUNCTIONAL THRESHOLD POWER (FTP). 
MAAR WAT IS HET EIGENLIJK? EN IS EEN ‘HOGE’ FTP GENOEG OM  
EEN WEDSTRIJD TE WINNEN? JE MOET VOORAL GOED PRESTEREN 
TIJDENS DE KRITIEKE PERIODEN WAARIN EEN WEDSTRIJD WORDT 
BESLIST. MET DE POWER SPEED PROFILE TEST KRIJG JE INZICHT IN 
HOE GOED JE PRESTEERT IN DEZE KRITIEKE PERIODEN.
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Onder Functional Threshold 
Power (FTP) wordt het 
hoogste gemiddelde  
vermogen verstaan dat  

je gedurende 40 minuten tot een uur 
kunt volhouden. De term is in 2006  
geïntroduceerd door wielercoach  
Hunter Allen en inspanningsfysioloog 
Andrew Coggan. FTP is een maat voor, 
zoals dat zo mooi in het Engels heet, 
sustainable power en is daarmee een 
goede voorspeller van prestaties in een 
lange tijdrit. 
Hoewel Allen en Coggan met FTP een 
nieuwe term introduceerden, was het 
niet de lancering van een nieuw con
cept. De maximale intensiteit die je  
langere tijd kunt volhouden, noemden 
we voorheen de anaerobe drempel of 
het omslagpunt. Hoewel iedereen deze 
termen nog steeds kent, staan ze ter 
discussie. Dit komt omdat we erachter 
zijn gekomen dat er geen ‘drempel’ of 
‘omslagpunt’ is waarbij het lichaam 
overschakelt van het aerobe naar het 
anaerobe energiesysteem. Tegenwoor
dig weten we dat beide systemen altijd 
een deel van de energie leveren. Bij 
lage intensiteit is vooral het aerobe 
systeem actief. Naarmate de intensiteit 
stijgt, wordt het aandeel van het anae
robe systeem steeds groter.
Ook de lactaatdrempel is te vergelijken 
met FTP. Deze drempel verwijst naar 
de maximale inspanning die een renner 
gedurende langere tijd kan volhouden 
zonder dat het lactaat in het bloed 

sterk toeneemt. De term lactaat
drempel heeft als nadeel dat het  
geassocieerd wordt met lactaat, of 
melkzuur, als de oorzaak van ‘verzuur
de benen’. Deze gedachte is eigenlijk  
al meer dan veertien jaar achterhaald. 
Lactaat is geen afvalproduct, maar 
juist een belangrijke brandstof voor  
het aerobe systeem (en ook nog eens 
een buffer tegen verzuring!). 

VOOR- EN NADELEN  
VAN FTP
Een van de belangrijkste trainingsprin
cipes is dat je beter wordt in datgene 
wat je traint (principe van specificiteit). 
Daarnaast is het bekend dat als je  
vaker traint, het steeds moeilijker 
wordt om met dezelfde trainingsprikkel 
beter te worden (principe van vermin
derde meeropbrengst). Met het bepa
len van je FTP weet je niet alleen hoe 
goed je duurvermogen is, maar is het 
ook mogelijk om verschillende hart
slag en vermogenszones te berekenen. 
Met deze zones kun je een duidelijk  
onderscheid maken tussen rustige en 
intensieve duurtrainingen en interval
trainingen. Zo kun je, in plaats van al
tijd te fietsen in hetzelfde tempo, speci
fieker en gevarieerder trainen, zodat je 
jezelf blijft prikkelen.
De hoogte van je FTP zegt echter weinig 
over hoe goed je bent tijdens intensieve 
inspanningen. Het is daarom niet ver
standig om je als wielrenner alleen 
maar te focussen op het verbeteren 
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van je FTP. Waar moet je dan naar  
kijken als FTP niet het enige ijkpunt is 
voor prestaties op de fiets? Om deze 
vraag te beantwoorden, moeten we het 
karakter van de wielersport ontleden.

KRITIEKE PERIODEN
Wielrennen is een van de weinige  
sporten waarin je sterk kunt profiteren 
van de krachten van anderen. Dit is te 
verklaren doordat, bij hoge snelheden, 
de luchtweerstand de grootste weer
stand is die renners moeten overwin
nen en dat een renner ‘in het wiel, uit 
de wind’ een stuk minder hard hoeft  
te werken. Bert Blocken van de TU 
Eindhoven toonde recent aan dat de 
luchtweerstand van een renner in een 
groot peloton kan afnemen tot maar 
liefst 5 tot 10 procent van de lucht
weerstand van een renner die alleen 
fietst. Dit betekent dat als een peloton 
met een snelheid van 54 kilometer  
per uur fietst, je in het midden, achter
aan het peloton evenveel weerstand 
ervaart alsof je met 12 kilometer per 
uur fietst!
Dit leidt ertoe dat een wedstrijd uitein
delijk wordt beslist tijdens kritieke  
perioden, waarin het echt hard gaat. 
Dit is bijvoorbeeld het moment waarop 
je demarreert om een gat te slaan of 
juist het gat naar de kopgroep probeert 
te dichten. Ook een korte tijd waarin je 
hard op kop rijdt om weg te blijven of 
een explosieve eindsprint kan worden 
beschouwd als een kritieke periode. 
Omdat je ‘uit de wind kunt zitten’ en 
omdat een wedstrijd wordt beslist  
tijdens kritieke perioden, kun je ook 
met een lager FTP, maar met een goed 
koersinzicht en een sterk anaerobe 
vermogen toch de koers winnen.
Kritieke perioden zijn wedstrijdspeci
fiek. Dit wil zeggen dat de intensiteit en 
duur van kritieke inspanningen per 
type wedstrijd verschillend zijn en dat 
het parcours en bijvoorbeeld de wind 
medebepalend zijn voor een kritieke 
periode. We kunnen kritieke perioden 
grofweg verdelen in drie tijdspannes: 
korte, middellange en lange kritieke 
perioden.
Korte kritieke perioden duren 5 secon
den tot en met 1 minuut. Goed preste
ren in deze korte perioden is vaak het 
verschil tussen winnen en verliezen. 
Hoe belangrijk dit is in het profwiel
rennen wordt alleen al duidelijk uit  
het feit dat ongeveer één derde van  
de etappes in de Tour de France, Giro 
d’Italia en Vuelta a España specifiek 
ontworpen is voor sprinters. 

PERFORMANCE INDEX
De Performance Index (PI) geeft  
aan hoe goed je in de verschillende 
kritieke perioden bent en de PI wordt 
berekend door jouw vermogen in de 
Power Speed Profile Test af te zetten 
tegen het vermogen dat je zou moeten 
leveren om dezelfde snelheid te halen 
als een toprenner. In tabel 1 kun je zien 
hoe goed je presteert ten opzichte van 
een topper.  
Let op! Op de korte kritieke perioden 
kun je slecht scoren, terwijl je prestaties 
op de middellange en lange kritieke 
perioden goed genoeg zijn om mee  
te komen in de koers. Een wedstrijd 
winnen is dan echter moeilijk.

Middellange kritieke perioden tussen 
de 1 en 10 minuten veroorzaken in een 
wegwedstrijd vaak de beslissende 
wending. Dikwijls gaat het om een  
periode van 4 tot 5 minuten. Het zijn  
de momenten dat ‘de slag wordt  
gemaakt’. Voorbeelden waarbij het 
parcours bepalend is voor het ontstaan 
van een kritieke periode zijn bijvoor
beeld de beklimming van de Paterberg 
in de Ronde van Vlaanderen (circa  
1 minuut), de Carrefour de l’Arbre in 
ParijsRoubaix (~3 minuten), de Côte 
de la Redoute in LuikBastenaken 
Luik (~5 minuten) of in Nederland de 
formatie van een waaier in een vlakke 
koers met veel wind. 
Onder lange kritieke perioden verstaan 
we inspanningen langer dan 10 minuten 
tot een uur. Het gemiddelde vermogen 
over een uur geldt zelden als scherp
rechter in de koers. Uitzonderingen zijn 
een lange tijdrit of een lange beklimming. 
Toch zijn prestaties in lange kritieke  
perioden een belangrijke parameter. 
Ten eerste zorgt een hoog FTP ervoor 
dat je makkelijker kunt herstellen van 
een intensieve inspanning. Dit herstel is 
belangrijk omdat een wedstrijd meestal 
niet na één maar na talrijke demarrages 
wordt beslist. Daarnaast is het tempo 
in de koers vaak al hoog voordat de 
daadwerkelijke kritieke periode begint. 
Ook als de slag is gemaakt, blijft het 
tempo hoog. Om dit soort situaties te 
overleven heb je een goede (aerobe) 
basisconditie nodig. 

POWER SPEED PROFILE
Het is dus belangrijk om te weten in 
welke kritieke periode je talenten  
liggen en waar je juist minder goed in 
bent. Waarschijnlijk heb je best een 
idee of je een sprinter, een tijdrijder of 
een klimmer bent. Maar hoe verhou
den deze kwaliteiten zich tot elkaar en 
hoeveel moet je jezelf verbeteren om 
tot de top van jouw categorie te horen? 
Om deze vragen te beantwoorden heb 
ik samen met Guido Vroemen (ploeg
arts van Team Roompot) een eenvoudige 
test ontwikkeld waarin je direct inzicht 
krijgt in je sprint, klim en tijdritkwali
teiten. Op powerspeedprofile.com vind 
je het protocol voor deze test en kun je 
jouw resultaten analyseren.

Performance     Amateur/
Index (PI) World Tour Elite Sportklasse/Masters

  90-100 Zeer goed tot exceptioneel Exceptioneel Exceptioneel

     80-90 Goed Goed tot zeer goed Exceptioneel

     70-80 Matig tot redelijk Redelijk Zeer goed 

     60-70 Slecht Matig Redelijk tot goed

     50-60 n.v.t. Slecht Matig tot slecht

 < 50 n.v.t. n.v.t. Zeer slecht 

Tabel 1: Performance Index gekoppeld aan wedstrijdniveau
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nauwkeuriger dan de standaard
berekening waarin je vermogen over 
20 minuten wordt vermenigvuldigd 
met 0,95 (Allen & Coggan).
Figuur 1 is een voorbeeld van het  
profiel van een zeer explosieve sprinter. 
Deze sprinter blinkt vooral uit op 5 en 
15 seconden en moet goed uit de wind 
worden gehouden om te kunnen win
nen (denk aan een sprinttrein). Als 
deze sprinter gaat werken aan zijn 
sprintuithoudingsvermogen (30 secon
denwaarde), dan mag dit niet ten koste 

Figuur 1: Zeer explosieve sprinter  
(lengte: 1 meter 76; gewicht: 73 kg)

Figuur 2: Dezelfde sprinter meer ontwikkeld 
(lengte: 1 meter 76; gewicht: 73 kg)

gaan van zijn explosiviteit. Ook dat kun 
je monitoren met de Power Speed Pro
file Test. Bovendien zijn ook de 4 en 60 
minutenwaarden van belang voor een 
sprinter: je moet je immers wel kunnen 
handhaven in het peloton. Door gerichte 
training kan het profiel van de explo
sieve sprinter verbeterd worden zodat 
hij minder afhankelijk wordt van een 
sprinttrein en ook zwaardere koersen 
kan winnen (zie figuur 2). •
Marco van Bon is wielrentrainer/coach en auteur 
van het boek Wielrentraining. Meer informatie 
over Van Bon-Cycling Performance vind je op 
vanbon-cycling.com. Vragen of opmerkingen? 
Stuur een bericht via Twitter @marcovanbon of 
e-mail naar marcovanbon@gmail.com. Guido 
Vroemen is sportarts bij SMA Midden Nederland 
en ploegarts bij profploeg Roompot. Twitter  
@sportarts / E-mail: guido@sportarts.org.

Talentontwikkeling en de 
evaluatie van de training
De Power Speed Profile Test is niet bedoeld voor de selectie van talent. 
Een test is immers een momentopname en prestaties worden sterk 
beïnvloed door hoeveel een renner heeft getraind. Bovendien weet  
je niet hoe iemand zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Een betere 
toepassing van de Power Speed Profile Test is het meten van progres-
sie en het evalueren van de effectiviteit van de training.
Meer informatie over Power Speed Profile is te vinden op powerspeed-
profile.com en in nummer 5 (oktober 2018) en nummer 6 (december 
2018) van Sportgericht. 

In zijn tijd bij Quick-Step 
had Marcel Kittel een 
van de snelste accele-
raties van het peloton 
tijdens de korte kritieke 
periode van de PI.

Boven: Met de Power 
Speed Profile Test wordt 
direct duidelijk of je  
talent hebt voor sprinten, 
tijdrijden of klimmen.

Onder: Zeer explosieve 
baansprinters: Roy  
van den Berg (l), Harrie 
Lavreysen en Jeffrey 
Hoogland (r).

PRAKTISCHE TOEPASSING
Een uitgesproken talent voor sprinten, 
klimmen of tijdrijden wordt direct 
zichtbaar in het resultaat van de Power 
Speed Profile Test. Met dit resultaat in 
de hand kun je aan de slag met het 
ontwikkelen van je talent en het verbe
teren van je zwakke punten. Naast de 
PI wordt met het geleverde vermogen 
over 4 en 20 minuten ook je FTP bere
kend. Deze berekening, waarin wordt 
meegenomen of je talent hebt voor 
anaerobe inspanningen, is een stuk 

Pl = Performance Index
P  = Power
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