TRAINING

De maximale hartfrequentie
In dit artikel over trainingsleer wordt de
maximale hartfrequentie (HFmax) behandeld. Veelal wordt de HFmax berekend aan de hand van de leeftijd. Maar
is dit betrouwbaar?

Er zijn verschillende manieren om de HFmax te bepalen. Zoals aan-

Testprotocol

gegeven wordt de HFmax vaak berekend. Dit wordt dan gedaan aan

Naar mijn mening is het beter om de HFmax te bepalen met een

de hand van de leeftijd, omdat de HFmax lager is naarmate men

maximaaltest. Dit kan in een ‘laboratorium’ of ‘in het ‘veld’. In eerst

ouder wordt. Een bekende formule komt van de onderzoekers

instantie zou ik dit in een inspanningslab laten uitvoeren, omdat dit

Åstrand en Christensen (1964): HFmax = 220- leeftijd. Een ‘recen-

een veilige situatie is, waar tevens een hartfilmpje (ECG) meeloopt

tere’ studie van Tanaka uit 2001 laat echter zien dat de volgende

om te kijken of er geen gekke dingen gebeuren. Naderhand kan dan

formule nauwkeuriger is: HFmax = 208 – ( 0,7 x leeftijd). Met name

worden volstaan met een veldtest.

bij mensen boven de 50 jaar is er verschil tussen beide formules: de
formule van Tanaka zit bij een leeftijd van 50 jaar circa drie slagen

Indien de HFmax wordt bepaald tijdens een maxtest in een inspan-

per minuut hoger, en bij 70-jarige leeftijd zelfs negen slagen hoger.

ningslab, kan de test op verschillende manieren worden uitgevoerd. Op
een loopband of fietsergometer, of zelfs op een roei- of armergometer.

Het gevaar van formules op basis van de leeftijd is echter dat deze

Feit is dat je steeds een andere HFmax meet; bij hardlopen is deze na-

formules zijn gebaseerd op grote groepen mensen. Heel mooi dat er

melijk hoger dan bij het fietsen, omdat bij hardlopen meer spiermassa

onderzoek wordt verricht met grote groepen mensen, en dat een ge-

wordt gebruikt. Dit kan wel zo’n acht tot tien slagen schelen.

middelde hiervan wordt berekend, maar je zult zien dat je als indi-
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vidu toch een stuk kan afwijken van het groepsgemiddelde. Immers,

Daarnaast is ook het soort testprotocol van belang. Doe je bijvoor-

het betekent dat er dus ook spreiding zit óm dit gemiddelde heen;

beeld een test waarbij steeds elke drie of vijf minuten de belasting

en we zitten dus met zijn allen om dit gemiddelde heen, de één wat

wordt opgehoogd, duurt de test langer en ligt de beperkende factor

meer dan de ander.

meer bij de benen dan bij de hartfrequentie. Doe je een test waarbij
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je na 8 tot 12 minuten aan je max zit, zit de beperking in zowel je

stand of vermoeidheid. Bij vermoeidheid kan het zo zijn dat minder

benen als het hart, en kun je zeggen dat de HFmax is bereikt. Het

snel de beoogde HF-zone wordt bereikt: dat betekent dus niet dat je

ligt dus aan het doel wat je hebt, welk testprotocol het beste uit te

harder moet gaan trappen! V

voeren. Is het doel het bepalen van je HFmax, dan is het ‘kortere’
protocol dus de betere keuze.

Over de auteur

Een veldtest kan er als volgt uitzien. Van belang is natuurlijk dat er
een hartslagmeter dient te worden gedragen, liefst één die je naderhand kunt uitlezen. Even bevochtigen tussen huid en hartslagmeter
verhoogt de kans op een betrouwbare meting:
• Doe een warming-up van circa tien minuten in het aerobe gebied
(zone D1). Bij de ‘diesels’ onder ons mag dit misschien nog iets
langer zijn
• Verhoog de intensiteit in stappen van twee á drie minuten
• Doe een eindsprint van vijftien seconden
• De hoogst gemeten hartslag is de HFmax

Marcel Schmitz

• Probeer de HFmax in maximaal tien tot twaalf minuten te

(inspanningsfysioloog/bewegings-wetenschapper, kracht- &

bereiken.

conditie trainer) heeft zijn eigen SportAdvies Bureau In2Motion.

Indien tijdens een training of wedstrijd een nog hogere HFmax wordt

Bij In2Motion kunnen sporters, clubs en bedrijven onder

gemeten, dient deze natuurlijk te worden gezien als de HFmax

andere terecht voor inspanningstesten (o.a. VO2max test) en

(bron: Sportgericht 2007 nr. 2). Tot slot, de HFmax kan variëren ge-

trainingsbegeleiding. www.in2motion.eu

durende het seizoen, als gevolg van een veranderde trainingstoe-
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Nachtlampje
Na zonsondergang nog even een rondje mountainbiken door het
bos? De Scope 1300 voorlamp van het Nederlandse BBB maakt
het mogelijk. Het is alsof je op hoge snelheid door een tunnel rijdt,
een tunnel van licht. Een krachtige lichtbundel priemt in de duisternis en verlicht het pad voor je. Bovenop je helm is de Scope 1300
aan het werk. Een koplamp met twee krachtige leds, keurig verpakt
in een aluminium lamphuis met een gewicht van een kleine 100
gram. Een lithium-ion accu levert de stroom. De compacte accu
past gemakkelijk in je binnenzak, maar heeft toch voldoende capaciteit om de leds een uur of twee te laten branden. Dat wil zeggen,
op vol vermogen. Even dimmen en je doet veel langer met een ac-

je helm rijdt, dan moet je die lichtschakelaar op de tast zien te vin-

culading. Je dimt de Scope met de lichtschakelaar bovenop het

den. Een verbeterpunt, dat de pret overigens niet kan drukken. Met

lamphuis. Met een simpele druk op de knop schakel je de leds naar

de Scope 1300 vliegen de lange winteravonden voorbij.

een van de vier verschillende standen. Wanneer je met de lamp op

nl.bbbcycling.com V
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