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In het sprinten van een 100 meter kun-

nen vanuit biomechanisch oogpunt 

verschillende fases worden onder-

scheiden (zie figuur 1). De eerste fase 

is de startfase. Hieronder vallen de 

actie in het startblok en de eerste twee 

passen die daar op volgen. In deze 

fase neemt de snelheid zeer snel toe, 

namelijk van nul tot wel 7 m/s bij de 

elite sprinters (zie ook tabel 1). In twee 

passen bereikt de sprinter al bijna 60% 

van de uiteindelijke topsnelheid! Na 

deze twee passen neemt de snelheid 

veel geleidelijker toe.

Na de startfase 

volgt de transi-

tiefase, die de 

passen 3 tot en 

met 10 omvat. In 

deze fase vindt, 

de naam zegt 

het al, de over-

gang van start 

naar topsnelheid 

plaats. De sprinter 

richt zijn lichaam 

steeds verder op 

naar de verticale 

positie die nodig is om op topsnelheid 

te kunnen komen. Voor de acceleratie 

geldt simpel gezegd: hoe langer een 

atleet kan versnellen, des te hoger de 

topsnelheid zal worden.

De fase van topsnelheid die hierop 

volgt wordt opgesplitst in het deel 

waarin de topsnelheid daadwerkelijk 

bereikt wordt en het deel waarin ge-

streefd wordt naar het vasthouden er-

van.  Mannelijke topsprinters bereiken 

hun topsnelheid na 50 tot 70 meter en 

kunnen deze ongeveer drie seconden 

vasthouden.

Het krachtenspel tijdens  
de start
Bij het lopen op topsnelheid hebben 

we geconstateerd dat het overgrote 

deel van de totale kracht in verticale 

richting wordt geleverd.1 Hoe zit dat 

bij de start?

Horizontale kracht
De geleverde horizontale kracht tij-

dens de start (Fhor) kan berekend wor-

den door de formule F = m * a, waarbij 

m het lichaamsgewicht (kg) van de 

sprinter en a de versnelling (m/s2) is. 

Deze kan eenvoudig berekend worden 

door de snelheidstoename vanuit de 

‘klaar’ positie in het blok (snelheid = 

0) tot aan het eind van de twee passen 

te delen door de totale grondcontact-

tijd waarin dit verschil is gerealiseerd. 

Ter illustratie een rekenvoorbeeld. De 

gemiddelde topsprinter weegt 77,5 kg, 

komt na twee passen tot een snelheid 

Dit is het tweede artikel in een reeks over de biomechanica 

van het sprinten. Het eerste deel ging over (de techniek van) 

het lopen op maximale snelheid.1 Dit tweede artikel concen

treert zich op de start en de acceleratie in de eerste twee 

passen.
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Figuur 1. Het verloop van de snelheid (y-as) ten 
opzichte van de reeds afgelegde afstand (x-as) 
tijdens een 100 meter sprint. Het is goed te zien 
dat de snelheid in de eerste meters zeer snel 
toeneemt en dat de versnelling vanaf een snel-
heid van ca. 5-6 m/s gaat afvlakken. 
(figuur overgenomen uit Mann2).
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van 7 m/s en heeft daar 0.54 sec voor 

nodig aan de grond. De horizontaal 

gerichte kracht Fhor is dan gelijk aan 

77.5 * 7 / 0.54 = 1004 Newton.

Verticale kracht
De verticale kracht (Fvert) resulteert 

in een toename van de hoogte en de 

verticale snelheid van het lichaams-

zwaartepunt (LZP). Met andere woor-

den: zowel de potentiele (m*g*h) als 

de kinetische energie (½*m*v2) van 

de sprinter nemen toe. Deze toena-

mes worden bewerkstelligd tijdens 

de grondcontacttijd van 0,54 sec. Het 

lichaamszwaartepunt ligt na twee 

passen 60 cm hoger dan in de ‘klaar’ 

positie en heeft dan een opwaartse 

snelheid van 2 m/s. We weten dat W = 

F * s, dus geldt ook: F = W/s (kracht = 

geleverde arbeid gedeeld door de afge-

legde weg). Omdat W = (77.5*9,8*0,6) 

+ (0,5*77,5*22) =  628 Nm, is Fvert 

gelijk aan 628/ 0,6 = 1018 N. Dat is 

opvallend, omdat de Fvert zodoende 

ongeveer gelijk is aan de Fhor, die ook 

ruim 1000 N bedraagt!

Waarom is dit het geval?
Natuurlijk zouden we het liefste wil-

len dat alle kracht horizontaal gericht 

zou kunnen zijn. We willen immers 

snel vooruit. Maar dan zou de kracht 

die de atleet levert ver onder zijn li-

chaamszwaartepunt (LZP)  doorgaan, 

resulterend in een 

achterwaartse rotatie 

van zijn lichaam, 

waardoor hij veel 

sneller overeind 

komt dan wense-

lijk is. De atleet 

moet dus enerzijds 

de zwaartekracht 

overwinnen zodat 

hij na ca. 10 passen 

opgericht zal zijn. 

Dat vraagt de nodige 

verticale kracht. Die 

moet echter ook 

weer niet te groot 

zijn, want dit leidt 

tot een voorwaartse rotatie die kan 

uitmonden in struikelen 

en (mogelijk) een val. 

De totale krachtleveran-

tie zal dus uitstekend 

uitgebalanceerd moeten 

zijn, resulterend in een 

maximale toename van 

de horizontale snelheid 

en een gecontroleerde 

opwaartse rotatie van 

het lichaam. De richting 

van de totale kracht zal 

daarom subtiel onder 

het lichaamszwaarte-

punt door moeten gaan. 

Als dat het geval is kan 

de sprinter gedurende de start- en 

transitiefase in de optimale sprintposi-

tie komen.

Hoe sneller starten?
Aangezien de richting van de totale 

kracht voor een optimale beweging 

vast staat (namelijk net onder het LZP 

door) kan er alleen meer horizontale 

kracht worden geleverd als tegelijker-

tijd ook de kracht in verticale richting 

toeneemt! Het is niet mogelijk om wat 

minder verticaal te strekken en wat 

meer horizontaal te duwen, want dan 

sta je direct rechtop, met alle nadelen 

van dien. Een sterkere atleet kan in 

de ’klaar’ positie zijn lichaamszwaar-

tepunt meer voorwaarts brengen ten 

opzichte van de startblokken en/of 

wat lager houden, zodat de gehele 

start méér voorwaarts kan worden 

uitgevoerd. Maar elke verandering 

in de ‘klaar’ positie heeft direct ook 

gevolgen voor het bewegingspatroon 

en de mogelijkheid om de gevraagde 

kracht te kunnen leveren. De geleverde 

kracht, de richting van die kracht en 

de duur van de krachtleverantie zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De gouden positie van de start
Net als bij het lopen op topsnelheid1 is 

er ook tijdens de start sprake van een 

gouden positie (zie foto blz. 20). Het is 

een momentopname en tegelijkertijd 

een belangrijk ankerpunt om de kwa-

liteit van de start te beoordelen. Als 

de sporter deze positie op het juiste 

moment, met de juiste snelheid en op 

de goede afstand ten opzichte van de 

startlijn weet te bereiken, dan is een 

belangrijke voorwaarde gecreëerd om 

tot een topprestatie te komen.

De sporter ‘raakt’ de gouden positie 

op het moment dat de enkel van het 

been dat achterin het startblok zat 

voorbij het onderbeen van het eerste 

standbeen komt. Dat moet gebeuren 

op 0,42 seconden na de start, met het 

standbeen een halve meter over de 

startlijn. De snelheid is op dat mo-

ment 5 m/s. Dus zowel de beweging 

Het krachtenspel bij aanvang van de start. [F vv] = kracht voorste 
voet, [F av] = kracht achterste voet, [P lzp] = projectie van het 
lichaamszwaartepunt, [F r] = de rotatiekracht, [A lzp vv] = afstand 
tussen de projectie van het LZP en de voorste voet.

De verschillende krachtfactoren in het startblok. Fz is de zwaartekracht, 
Fvert is de geleverde verticale kracht in het blok, Fhor is de geleverde 
horizontale kracht in het blok. De verhouding van de ge leverde krachten 
is van grote invloed op de kwaliteit van de start.  
LET OP: de grootte van de pijlen is niet in verhouding!
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(enkel cross), de timing (0,42 sec), de 

plaats (0,5 m over de startlijn) en de 

snelheid (5 m/s) zijn hier bepalend 

voor een goede startactie. Uiteraard 

worden deze waarden beïnvloed door 

zowel de individuele anatomie als het 

geslacht van de sprinter. Hoe deze 

positie bereikt moet worden volgt 

hieronder.

De algemene prestatie bepa
lende factoren voor de start
Over één ding zijn alle sprintcoaches 

het wel eens: het doel van de start is 

om zo snel mogelijk een zo hoog mo-

gelijke horizontaal gerichte snelheid te 

ontwikkelen. Om te blijven versnellen 

dient iedere afzet zo explosief mogelijk 

te zijn. Zie tabel 1 voor de verschillen 

in prestatie tussen toppers, subtoppers 

en doorsnee sprinters.

Daar waar de horizontale snelheid 

in 10 passen boven de 10 m/s komt, 

bereikt de verticale snelheid tijdens de 

startactie bijna 2 m/s en daalt ver-

volgens in 10 passen tot onder de 0,4 

m/s,  waarna hij stabiliseert. Dit zou 

(opnieuw) de suggestie kunnen wek-

ken dat de verticale kracht minder 

bepalend is voor de start, maar hierbo-

ven is uitgelegd dat dat een verkeerde 

conclusie zou zijn. Wel neemt de verti-

cale kracht af naarmate het lichaam de 

opgerichte positie nadert die nodig is 

voor het lopen op maximale snelheid. 

Die positie wordt rond pas 11 bereikt.

Pasfrequentie en paslengte
In deel 1 is al ingegaan op de relatie 

tussen de pas-

frequentie en de 

paslengte van de 

sprinter. Het pro-

duct van beide pa-

rameters bepaalt de 

snelheid. Het is be-

langrijk te beseffen, 

dat deze formule 

niet alleen geldt 

voor het lopen op 

topsnelheid, maar 

al vanaf de eerste 

beweging (de start) 

van toepassing is. 

In tabel 2 is te zien 

hoe pasfrequentie en paslengte zich bij 

de verschillende niveaugroepen ont-

wikkelen tijdens de start.

Pasfrequentie
De betere sprinter heeft vanaf het be-

gin een opvallend hogere pasfrequen-

tie dan de minder goede sprinter! Bij 

toppers is deze vanaf de eerste pas al 

gelijk aan de 

pasfrequen-

tie tijdens 

het lopen op 

topsnelheid 

(of tijdelijk 

zelfs iets 

 hoger). Tijdens het lopen op topsnel-

heid is deze namelijk ongeveer 4,6 pas-

sen per seconde (zie deel 1).

Paslengte
Wellicht net zo opvallend is, dat de 

paslengte tijdens de start bij toppers 

kleiner is dan bij  subtoppers en door-

snee sprinters. Blijkbaar is die kleinere 

paslengte nodig om tot de veel hogere 

pasfrequentie te komen. Essentieel 

daarbij is de plaatsing van de voet 

ten opzicht van de projectie van het 

LZP. Bij pas 1 en 2 na de start raakt de 

voet – in tegenstelling tot de volgende 

fases – de grond achter de projectie 

van het LZP. Hierdoor vindt er geen 

remmende werking plaats en kan er 

direct een stuwende horizontale kracht 

geleverd worden! 

Een snelle start wordt dus gedomi-

neerd door een hoge pasfrequentie. Bij 

toppers is de paslengte na de tweede 

pas nog maar zo’n 50% van de uitein-

delijke paslengte, terwijl aan het eind 

van de transitiefase de paslengte onge-

veer 80% van de paslengte op topsnel-

heid heeft bereikt. Een gemiddelde 

sprinter maakt vanaf het begin grotere 

passen en bereikt bij pas 2 al bijna 70% 

van de paslengte die hij op maximale 

snelheid heeft.

Grondcontacttijd en vluchttijd
De grondcontacttijd en de vlucht-

tijd geven veel informatie over hoe 

de start is gerealiseerd. De som van 

beide bepaalt immers de pasfrequentie 

Tabel 2. Ontwikkeling van de pasfrequentie (pas/
sec) en de paslengte (m) tijdens de start.

prestatieniveau einde blokactie na pas 1 na pas 2

elite 4,17 6,40 7,28

subtop 3,78 5,51 6,32

doorsnee 3,38 4,61 5,36

prestatieniveau parameter startactie pas 1 pas 2

elite
pasfrequentie
paslengte

3,03
1,09

4,93
1,13

5,26
1,30

subtop
pasfrequentie 
paslengte

2,74
1,17

4,09
1,17

4,35
1,40

doorsnee
pasfrequentie
paslengte

2,45
1,25

3,24
1,21

3,45
1,50

Tabel 1. Ontwikkeling van de horizontale snelheid 
(m/sec) tijdens de start.

De gouden startpositie: 0,42 sec na de start, met de achterste voet 0,5 
m over de startlijn en een voorwaartse snelheid van 5 m/s. Als de sprinter 
deze positie bereikt is de voorwaarde gecreëerd voor een topprestatie.
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en de vluchttijd is bepalend voor de 

paslengte. Zoals we hierboven hebben 

kunnen lezen is bij toppers de pas-

frequentie vanaf pas 1 gelijk aan de 

frequentie op maximale snelheid. De 

onderlinge verhouding tussen vlucht-

tijd en contacttijd verschuift echter wel 

(zie tabel 3). De contacttijd neemt snel 

af, terwijl de vluchttijd juist langzaam 

toeneemt.

De contacttijd van toppers is gedu-

rende de gehele start korter dan bij 

sprinters van minder niveau. De plaat-

sing van de voet ten opzichte van het 

LZP speelt hierin een belangrijke rol.  

Als de voet dichter bij de projectie van 

het LZP (of zelfs ervoor) al grondcon-

tact heeft, zal de contacttijd automa-

tisch toenemen. Het LZP zal immers 

eerst voorbij het steunpunt moeten 

komen voordat er een stuwende hori-

zontale kracht geleverd kan worden.

De vluchttijd is bij de eerste passen 

zeer kort. Het is opvallend dat bij sub-

toppers deze zelfs korter is dan bij de 

echte top, terwijl de doorsnee atleten 

een langere vluchttijd nodig hebben 

dan de toppers.

Een verklaring zou kunnen zijn dat 

bij de subtoppers gezocht wordt naar 

een hoge pasfrequentie vanaf de eerste 

passen, maar dat de atleet niet genoeg 

power kan leveren om met korte 

contacttijden de versnelling in gang 

te zetten. 

Strevend 

naar een 

hoger bewe-

gingsritme 

vindt de 

subtopper 

een tussen-

oplossing waarbij de vluchttijd verkort 

wordt. Volgens de leertheorie van 

Pijning zou het een voortreffelijke fout 

genoemd kunnen worden. Bij de top-

per zie je dat er wel een korte contact-

tijd is, waarin veel power geleverd 

wordt en een korte maar niet te korte 

vluchttijd, zodat tijdens de vluchttijd 

geprofiteerd kan worden van de opge-

bouwde snelheid. 

Het bewegingspatroon tijdens 
de start

‘Op uw plaatsen’ – ‘Klaar’
Er valt wat voor te zeggen 

dat de optimale startpositie 

een kwestie van persoon-

lijke voorkeur is. Nadere 

analyse van de houding en 

beweging tijdens de start 

maakt echter duidelijk, 

dat er een paar specifieke 

prestatiebepalende ken-

merken zijn. Als de atleet 

deze weet te bereiken zijn 

de voorwaarden aanwezig 

om tot een excellente start 

te komen:

– Bij de startblokpositie is 

niet zozeer de absolute afstand van 

het blok tot de startlijn richtingge-

vend, als wel de verhouding tussen 

de afstand van het voorste en het 

achterste blok tot de startlijn (zie 

foto). Als de afstand van het achter-

ste blok tot de startlijn 100% is, dan 

zal het voorste blok op 60% moeten 

staan.

– De afstand tussen de projectie van 

het LZP en het voorste blok (zie foto 

3: A lzp vv) bedraagt bij toppers 

30 cm. Als deze afstand kleiner is 

wordt het voor de atleet lastiger om 

genoeg horizontale kracht te leveren 

en dreigt voorover struikelen. Is 

de afstand groter, iets waar minder 

sterke atleten veelal voor zullen kie-

zen, dan zal de resulterende kracht 

eerder onder het LZP door gaan, 

met als gevolg een te snel overeind 

komen van het lichaam.

– Als het blok goed staat kan de atleet 

als vanzelf in de juiste hoeken ko-

men in de ‘klaar’ positie. De romp-

hoek, de hoek van het bovenbeen en 

de kniehoek (zie tabel 4) zijn hierin 

essentieel. De romphoek en de hoek 

van het bovenbeen worden bepaald 

ten opzichte van de horizontaal. 

De kniehoek is de hoek tussen het 

boven- en het onderbeen.

 Als je uit tabel 4 een conclusie wilt 

trekken, dan lijkt het er op dat door-

snee sprinters te ver 

van de startlijn afzit-

ten. De factor kracht is 

hier veelal maatgevend. 

prestatieniveau parameter blokactie pas 1 pas 2

elite
contacttijd
vluchttijd

280
50

140
 60

123
67

subtop
contacttijd
vluchttijd

319
30

193
40

173
47

doorsnee
contacttijd
vluchttijd

358
70

246
80

223
87

voorste been achterste been

prestatieniveau romp hoek bovenbeen kniehoek hoek bovenbeen kniehoek

elite 17 313 93 266 133

subtop 22 318 98 271 138

doorsnee 12 308 88 261 128

Tabel 3. Ontwikkeling van de contacttijd (ms) en 
de vluchttijd (ms) tijdens de start.

De ‘klaar’ positie: [a av] = afstand achterste voet tot de startlijn, 
[a vv] = afstand van de voorste voet tot de startlijn. De optimale 
verhouding [a av] : [a vv] bedraagt 100:60.

Tabel 4. Lichaamshoeken (°) in 
de ‘klaar’ positie.
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Eenmaal sterker geworden gaat de 

sprinter korter op de startlijn zitten, 

wellicht zelfs te kort (overcompensa-

tie?). De topper weet het midden te 

vinden tussen deze beide posities en 

kiest die hoeken, die krachtleveran-

tie in de optimale richting mogelijk 

maken.

‘pang’ - de startactie

Tijdens de startactie zijn er een paar 

bepalende descriptoren (zie tabel 5). 

Als eerste wordt de kniehoek van het 

achterste been gemeten op het moment 

dat de voet los komt van het startblok. 

Vervolgens wordt de kniehoek geme-

ten op het moment dat de enkel van 

het been dat achter in het blok zat het 

onderbeen van het been dat voor in 

het blok zat kruist (enkel cross). Op het 

moment dat de voorste voet los komt 

van het blok worden de romphoek en 

de kniehoek van het (op dat moment) 

achterste been gemeten.

Opvallend is dat hoe beter de sprinter, 

des te minder de benen tijdens de start-

actie geheel worden gestrekt. Dat geldt 

zowel voor het achterste als het voorste 

been. Vanuit de biomechanica valt dit 

goed te begrijpen. In de eindfase van de 

kniestrekking levert nog verder door-

strekken weinig tot geen extra ‘lengte’ 

(afstand tussen heup en enkel) van het 

been op. Met andere woorden: de hoek-

snelheid in de knie zal op een gegeven 

moment de snelheid van de heup ten 

opzichte van de voet niet meer kunnen 

bijbenen. Op dat moment zal de voet 

loskomen van de grond, zonder dat er 

sprake is van volledige kniestrekking. 

Bij minder explosieve sporters blijft de 

heupsnelheid lager en zal de knie ver-

der gestrekt zijn op het moment dat de 

voet loskomt.

Tegelijkertijd wordt het been bij de top-

pers juist met een ruimere hoek door 

naar voren gehaald. De voet wordt 

vanuit het blok zo snel mogelijk, 

vrijwel langs de grond, naar voren 

‘getrokken’. Bij sommige sprinters zie 

je zelfs dat de tenen langs de grond 

slepen. Ook dit zou een voortreffe-

lijke fout genoemd kunnen worden. 

Het verschil tussen top en doorsnee 

voor wat betreft de romphoek ligt 

voor de hand: hoe beter de sprinter, 

des te meer hij voorover kan blijven 

met zijn romp en des te meer kracht 

er in horizontale richting geleverd kan 

worden.

De eerste pas uit het blok
Zoals eerder al genoemd wordt bij de 

eerste pas met nadruk gekeken naar de 

projectie van het LZP ten opzichte van 

de voet op het moment van grondcon-

tact. Daarnaast zijn drie punten essen-

tieel (zie tabel 6): 

– de kniehoek van het doorhaalbeen 

tijdens de enkel cross

– de kniehoek van het afzetbeen op 

het moment van afzetten

– de romphoek op het moment van 

afzetten.

De topper weet de voet verder achter 

de projectie van het LZP te plaatsen, 

waardoor er direct beter kracht in hori-

zontale richting geleverd kan worden. 

prestatieniveau
kniehoek achterste been 

uit blok
kniehoek bij enkel 

cross
kniehoek voorste been 

uit blok
komphoek voorste been 

uit blok

elite 141 79 160 28
subtop 146 74 165 33
doorsnee 151 69 170 38

Tabel 5. Lichaamshoeken (°) tijdens de startactie.

Het eind van de start actie: rh = romphoek,  
kh = kniehoek. Het betreft hier de kniehoek aan 
het eind van de startactie van het been dat voor-
aan in het blok zat.

Het begin van pas 1: [P lzp] is de projectie 
van het lichaamszwaartepunt. Deze ligt dui-
delijk vóór het steunpunt. Tevens ingetekend 
is de richting waarin de voet dat het blok net 
verlaten heeft zich vlak langs de grond recht 
naar voren beweegt. Enkel cross pas 1: kh = kniehoek. Eind pas 1: rh = romphoek, kh = kniehoek.
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Ook zal de contacttijd hierdoor korter 

zijn. De kortere paslengte die bij pas 

één (en ook bij pas twee) gevonden 

wordt hangt hier uiteraard mee samen 

(zie tabel 2). Ook goed te begrijpen 

en in lijn met de eerdere bevindingen 

zijn de gevonden hoeken. De ruimere 

kniehoek tijdens de doorhaal en op 

het moment van afzet zijn het gevolg 

van de wens de voet zo snel mogelijk 

in voorwaartse richting te bewegen en 

niet hoog door te halen. De romphoek 

is bij de topper dichter bij de horizon-

taal dan bij de mindere goden, ook 

een voorwaarde om meer kracht in 

horizontale richting te kunnen leveren. 

Waarom een topper dat wel doet en de 

mindere goden niet is hiermee nog niet 

benoemd. Het kan een technisch euvel 

zijn, maar het is ook mogelijk dat de 

mindere atleet simpelweg explosieve 

kracht tekort komt om de beweging 

optimaal uit te voeren.

De tweede pas uit het blok
Bij de tweede pas wordt naar dezelfde 

parameters gekeken, de waarden zul-

len veranderen omdat de atleet al meer 

snelheid heeft en zich al meer naar de 

houding toewerkt die op topsnelheid 

nodig is.

Het grondcontact is nu al voor de 

projectie van het LZP, al is het bij de 

topper er zeer dicht tegenaan. Opval-

lend is dat de romphoek in de tweede 

pas iets dichter naar de horizontaal is. 

Wellicht is dit te verklaren doordat het 

LZP bij de blokactie het meeste moet 

stijgen en bij de vervolgstappen meer 

voorwaarts verplaatst kan worden.

Conclusies
De biomechanica van het starten is 

multi-interpretabel. Als er alleen naar 

sprinttijden op de eerste drie of vijf 

meter wordt gekeken valt er nauwe-

lijks een uitspraak te doen over wat de 

effectiefste techniek is. Zowel de door 

de toppers gehanteerde techniek als 

de techniek van subtoppers of zelfs 

een enkele doorsnee atleet kan tot zeer 

goede tijden over (alléén) de eerste 

meters leiden. Krachtig duwen met 

een langere contacttijd, vooral gericht 

op paslengte kan dus op dit deel net zo 

snel zijn. Maar zodra er gekeken wordt 

naar welke techniek gehanteerd wordt 

door de snelste lopers op 30, 50 of 100 

meter blijkt ‘front side mechanics’ ef-

fectiever te zijn. Blijkbaar laat een meer 

duwende starttechniek zich minder 

goed vertalen naar het bereiken van 

topsnelheid. Anders gezegd: de start 

kan door pure ‘power’ gewonnen wor-

den. Maar het ook kunnen benutten 

van die power in het vervolg, tijdens 

de transitiefase en op topsnelheid, stelt 

andere eisen aan het bewegen.

Vervolg
In het komende derde artikel in deze 

reeks zullen de praktische gevolgen 

van deze analyses voor de training 

besproken worden. Daarbij zal ook 

de vertaalslag worden gemaakt naar 

teamsporten, waarin accelereren en 

‘top’snelheid vanuit ‘staande’ positie 

mede prestatiebepalend zijn.
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prestatieniveau LZP afstand
kniehoek bij
enkel cross

kniehoek
tijdens afzet

romphoek
tijdens afzet

elite 0,08 78 154 48

subtop 0,06 73 159 53

doorsnee 0,04 68 164 58

Tabel 6. LZP afstand (m) en lichaamshoeken (°) 
tijdens de eerste pas.

prestatieniveau LZP afstand
kniehoek bij
enkel cross

kniehoek
tijdens afzet

romphoek
tijdens afzet

elite 0,01 71 151 47

subtop 0,02 66 156 52

doorsnee 0,03 61 161 57

Begin pas 2. Eind pas 2.

Tabel 7. LZP afstand (m) en lichaamshoeken (°) 
tijdens de tweede pas.


