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Er zijn maar weinig sporten waarvoor 

sporters uitsluitend over een hoog 

sprintvermogen of een goed uithou-

dingsvermogen moeten beschikken. 

Voor de meeste sporten is een combi-

natie van maximale spierkracht (be-

palend voor het sprintvermogen) en 

uithoudingsvermogen vereist. In het 

wielrennen moeten renners bijvoor-

beeld etappes rijden van meer dan vijf 

uur, terwijl een ontsnapping uit het 

peloton of de eindsprint juist bepalend 

kunnen zijn voor de eindzege. Het is in 

deze koersen belangrijk om gedurende 

langere tijd een hoog duurvermogen te 

kunnen leveren en tevens te beschik-

ken over een goed sprintvermogen.

Concurrent training
Een trainingsopbouw waarin zowel 

uithoudingsvermogen als maximale 

kracht in dezelfde periode worden 

getraind, wordt ook wel concurrent 

training genoemd.1,2 Het trainen van 

beide aspecten van de fysieke prestatie 

blijkt in de praktijk niet eenvoudig te 

zijn. Wanneer in een trainingsperiode 

naast krachttraining ook (meerdere) 

duurtrainingen worden gedaan, blijkt 

de toename in spierkracht (en sprint-

vermogen) lager.3 Het combineren 

van beide trainingsmodaliteiten leidt 

namelijk tot verminderde opbouw 

van spiermassa in vergelijking met 

krachttraining zonder ‘gelijktijdige’ 

duurtraining. Dit staat bekend als het 

interferentie-effect1,2 en is bijzonder 

relevant voor sporters. Het effect is 

groter wanneer men veel en/of lange 

duurtrainingen doet gedurende een 

lange periode.4,5

Ons onderzoek richt zich op de vraag 

of en hoe elite wielrenners, schaatsers 

en roeiers tegelijkertijd hun sprint- en 

duurvermogen kunnen vergroten door 

het te verwachten interferentie-effect 

bij concurrent training te minimalise-

ren. Enerzijds wordt onderzocht welke 

factoren bepalend zijn voor sprint- en 

duurprestaties en anderzijds wordt 

nagegaan wat slimme trainingsstrate-

gieën zijn om gelijktijdig het sprint- en 

duurvermogen te verbeteren. 

Vanuit de praktijk weten we dat 

er grote verschillen bestaan tussen 

sporters. Juist deze verschillen zijn 

interessant. Door een gedetailleerde 

analyse te maken van de individuele 

fysieke prestatie van sporters en deze 

te relateren aan eigenschappen van 

hun spieren wordt inzicht verkregen 

in de mechanismen die het sprint- en 

duurvermogen  bepalen. We krijgen 

daarmee een profiel van de optimale 

bouw van een sporter voor de beide 

afzonderlijke prestatievormen en voor 

hun combinatie. 

Sporters als schaatsers, wielrenners en roeiers moeten 

beschikken over een goed uithoudingsvermogen, maar moe-

ten ook kunnen sprinten. Hoe train je zowel het sprint- als 

het duurvermogen zonder dat dit ten koste gaat van elkaar?

Concurrent training Combineren van sprint 
en duurvermogen
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Sprint- en duurprestatie
De sprintprestatie kan in kaart worden 

gebracht met behulp van een Wingate 

test. In deze ‘slechts’ 30 seconden du-

rende test moet de sporter maximaal 

vermogen leveren op een fietsergome-

ter. Zijn hoogste vermogen over een 

periode van 1 seconde wordt 

gebruikt als maat voor explo-

siviteit. 

Een goede maat voor de 

duurprestatie is de maximale 

zuurstofopname  (VO2max) 

per kilogram lichaamsge-

wicht, welke gemeten kan 

worden tijdens een maximale 

inspanningstest op een fiets-

ergometer (zie figuur 1). 

Wanneer we van wielrenners 

(baansprinters, ploegenach-

tervolgers en wegwielrenners), 

langebaan schaatsers (junio-

ren) en roeiers de VO2max 

uitzetten tegen het piekver-

mogen tijdens de Wingate 

test (zie figuur 2) is te zien 

dat de VO2max afneemt 

met een toename in piek-

vermogen. De roeiers scoren 

vooral goed op uithoudings-

vermogen en schaatsers lijken 

meer getraind richting explo-

siviteit, terwijl de wielrenners zich in 

het midden van dit spectrum bevin-

den. Let wel: baansprinters van Olym-

pisch niveau zijn hier niet gemeten. 

In lijn met het interferentie-effect blijkt 

dat een hoog piekvermogen per kilo-

gram lichaamsgewicht (sprintvermo-

gen) en een hoge maximale zuurstof-

opname per kilogram lichaamsgewicht 

(duurvermogen) niet goed samengaan. 

Ook blijken er duidelijk individuele 

verschillen te zijn. Slechts een beperkt 

aantal sporters (zoals de junior lange-

baanschaatser rechtsboven in figuur 2) 

lijken beide modaliteiten goed te 

kunnen combineren. De uitdaging is 

te leren begrijpen hoe het mogelijk is 

dat deze sporters een goed sprint- en 

duurvermogen kunnen combineren en 

waardoor de individuele verschillen 

tussen de sporters verklaard kunnen 

worden. Dit kan mogelijk helpen om 

trainingsschema’s te verbeteren en bij-

dragen aan de selectie en specialisatie 

van sporters.

Determinanten van sprint- 
en duurvermogen
Sprint- en duurvermogen worden 

voor een groot deel bepaald door de 

eigenschappen van de skeletspieren. 

Voor een hoog sprintvermogen zijn 

dikke spiervezels nodig die snel kun-

nen samentrekken. Voor een hoog 

duurvermogen is het van belang om in 

de mitochondriën (de energiefabriek-

jes van de spiervezel) energie vrij te 

maken met behulp van zuurstof. Wan-

neer deze spiereigenschappen in het 

dierenrijk worden bestudeerd6,7 (zie 

figuur 3), blijkt dat met een toename 

van de dwarsdoorsnede van de spier-

vezel de mitochondriële dichtheid, 

oftewel de capaciteit om met zuurstof 

energie vrij te maken, afneemt. Dit is 

geheel in lijn met het eerder genoemde 

interferentie-effect.

De relatie tussen de dwarsdoorsnede 

en de mitochondriële dichtheid van 

de spiervezel geeft aan dat de zuur-

stofvraag (opname door de mitochon-

driën) en het zuurstofaanbod (toevoer 

vanuit de buitenlucht via de zuurstof-

transportketen) op elkaar zijn afge-

stemd. De maximale zuurstofopname 

is afhankelijk van de hoeveelheid 

zuurstof waarover de mitochondriën 

kunnen beschikken. Deze wordt be-

Figuur 2. Sprint- en duurvermogen van roeiers, schaatsers en wielrenners. Piekvermogen tij-
dens de Wingate en VO2max tijdens een maximale inspanningstest hebben een negatieve 
relatie in een groep van elite roeiers (■), junior langebaanschaatsers (), amateur wielren-
ners (), wegwielrenners (), ploegenachtervolgers () en baansprinters ().

Figuur 1. Een maximale inspanningstest met behulp van 
ademanalyse geeft inzicht in de maximale zuurstofopname 
(VO2max).
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paald door 1) de hoeveelheid zuurstof 

die wordt opgenomen in de longen en 

(gebonden aan de zuurstofvervoerder 

hemoglobine) getransporteerd door 

het bloed, 2) de afgifte van zuurstof 

aan de spiervezels in de haarvaatjes/

capillairen en 3) de snelheid waarmee 

zuurstof, eenmaal aangekomen in de 

spiercel, naar de mitochondriën wordt 

getransporteerd door de intracellulaire 

vervoerder myoglobine.

In dikkere spiervezels moet het zuur-

stof een grotere afstand afleggen (de 

zogeheten diffusieafstand) vanaf de 

buitenkant van de vezel naar de mito-

chondriën. Dit beperkt 

de beschikbaarheid van 

zuurstof in het centrum 

van de spiervezel. Dik-

kere spiervezels hebben 

daarom een hogere zuur-

stofspanning (PO2crit) 

buiten de spiervezel 

nodig om alle mitochon-

driën in de spiervezel 

van voldoende zuurstof te kunnen 

voorzien8 en zuurstofgebrek (hypoxie) 

in de spiervezel te voorkomen. Lang-

durige blootstelling aan hypoxie zorgt 

vermoedelijk voor een afname van 

contractiele spiereiwitten, waardoor 

de dwarsdoorsnede van de spiervezel 

(en dus ook de diffusieafstand) af-

neemt.9 Op deze manier stelt zich een 

nieuw evenwicht in.

Om het interferentie-effect te omzeilen 

en een combinatie van hoge mitochon-

driële dichtheid en grote spiervezel-

dwarsdoorsnede te bereiken, zal het 

zuurstoftransport naar de mitochon-

driën optimaal moeten zijn. Dit vraagt 

om een optimale afstemming tussen 

alle schakels in de zuurstoftransport-

keten van de buitenlucht naar de mi-

tochondriën. Hoe sterker deze keten, 

des te groter de spiercel in theorie kan 

groeien.

Zuurstoftoevoer
Dat klinkt mooi, maar kan men in 

de praktijk daadwerkelijk het inter-

ferentie-effect omzeilen en boven de 

curve van het dierenrijk uitstijgen? 

Het uitgangspunt van ons onder-

zoeksproject is dat spiervezels alleen 

dikker kunnen worden door kracht-

training, wanneer de duurtrainingen 

die ‘gelijktijdig’ (in dezelfde trainings-

fase) worden uitgevoerd niet leiden tot 

lokale zuurstoftekorten in (de centra 

van) de spiervezels. Om dit laatste te 

voorkomen is het erg belangrijk om 

de zuurstoftoevoer naar het binnenste 

van de spiervezels zo hoog mogelijk te 

krijgen, bijvoorbeeld door de expressie 

van myoglobine te verhogen. 

Onze verwachting is dat sporters met 

een goede zuurstoftoevoer naar de 

mitochondriën een grote spiervezel-

dwarsdoorsnede kunnen combineren 

met een hoge mitochondriële dicht-

heid. Daarentegen is de verwachting 

dat in bijvoorbeeld hartpatiënten (met 

een slechte zuurstoftoevoer) spier-

vezels met een kleine dwarsdoorsnede 

en een lage mitochondriële dichtheid 

gevonden zullen worden. Om dit 

te onderzoeken kan men een spier-

biopt nemen en deze met histologi-

sche technieken analyseren. Met een 

bioptnaald wordt een klein stukje 

spierweefsel afgenomen 

(zie figuur 4a).10 Het 

spierbiopt (~50-100 mg) 

wordt na afname uitge-

lijnd in de vezelrichting 

(zodat de spiervezels 

dwars worden doorge-

sneden) en ingevroren, 

waarna hiervan flinter-

dunne plakjes worden 

gesneden. Hieruit kunnen vervolgens 

met histochemische technieken11,12 

de gemiddelde dwarsdoorsnede en 

de VO2max (die proportioneel is aan 

de mitochondriële dichtheid) van de 

Figuur 4.  Afname van een spierbiopt uit het 
bovenbeen met behulp van een Bergström 
bioptnaald (a) en de kleuring van een plakje 
spierweefsel voor bepaling van de VO2max van 
de spiervezel (b). Hoe donkerder de spiervezel is 
gekleurd, des te hoger zijn VO2max.

a b

Figuur 3. De dwarsdoorsnede en de VO2max van een spiervezel zijn binnen het dierenrijk nauw gere-
guleerd. De spiervezels van een internationale baanwielrenner () en een hartpatiënten () lijken 
iets af te wijken van de curve van het dierenrijk.



S p o r t g e r i c h t  n r.  3  /  2 0 1 6  –  j a a r g a n g  7 0  45

spiervezels worden bepaald (zie figuur 

4b). Uit analyses van spierbiopten van 

een groep chronische hartpatiënten13 

en een internationale baanwielrenner 

(ploegenachtervolger) blijkt dat de 

hartpatiënten, waarbij de zuurstof-

toevoer waarschijnlijk niet optimaal 

is, enigszins onder de curve van het 

dierenrijk liggen, terwijl de baanwiel-

renner boven de curve uitkomt (zie 

figuur 3). Juist baanwielrenners heb-

ben baat bij een maximaal ontwikkeld 

sprint- en duurvermogen, aangezien 

zij tijdens wedstrijden zowel hun 

sprint- als duurcapaciteiten maximaal 

zullen moeten aanspreken.14 Het lijkt 

dus wel degelijk mogelijk om (tot op 

zekere hoogte) een grote spiervezel-

dwarsdoorsnede te combineren met 

een hoge mitochondriële dichtheid. 

Maar hoe heeft de baanwielrenner dit 

voor elkaar gekregen?

Fysiologisch profiel
Met een fysiologisch profiel van de 

sporter kan worden bepaald wat zijn 

sprint- en zijn duurvermogen zijn en 

welke factoren deze prestaties bepalen. 

Heeft de baanwiel-

renner in figuur 3 de 

combinatie van een 

grote dwarsdoorsnede 

en een hoge VO2max 

van zijn spiervezels 

bijvoorbeeld bereikt 

door zijn zuurstoftoe-

voer te optimaliseren? 

En hoe is bij hem dan 

de afstemming van de zuurstofopna-

mecapaciteit in de longen, de hemo-

globineconcentratie in het bloed, het 

hartminuutvolume en de capillaire 

dichtheid en/of myoglobineconcen-

tratie in de spier, om zo het zuurstof-

transport naar de mitochondriën te 

bevorderen?

Naast de dwarsdoorsnede van de in-

dividuele spiervezels bepaalt ook het 

aantal parallel geschakelde spiervezels 

hoeveel kracht (vermogen) door de 

totale spier geleverd kan worden. In 

theorie kunnen een spier met minder, 

maar grotere vezels en een spier met 

meer, maar kleinere vezels dezelfde 

fysiologische dwarsdoorsnede hebben 

en dus dezelfde kracht leveren. Toch 

blijkt een toename van de fysiologische 

dwarsdoorsnede in de praktijk voorna-

melijk het gevolg van een toename van 

de spiervezeldwarsdoorsnede en niet 

van een toename van het aantal spier-

vezels.15 Men kan een schatting van het 

aantal parallel geschakelde spiervezels 

maken door het oppervlak van de fysi-

ologische dwarsdoorsnede, zoals ver-

kregen met analyses van 3D echografie 

(zie figuur 5), te delen door de gemid-

delde spiervezel dwarsdoorsnede, be-

paald door analyses van een spierbiopt. 

Momenteel worden al deze factoren 

in kaart gebracht en wordt onderzocht 

welke bepalend zijn voor een goede 

combinatie van sprint- en duurvermo-

gen en hoe sporters boven de curve 

van het dierenrijk uit kunnen komen. 

Voor de individuele sporter is het 

daarbij van belang te achterhalen welke 

schakel voor hem/haar de beperkende 

factor voor prestatieverbetering is (zie 

kader). Het is onze uitdaging om met 

deze prestatiebepalende factoren als 

uitgangspunt een manier van trainen te 

ontwikkelen die de sporter in staat stelt 

om met behulp van zuurstof gedu-

rende langere tijd een hoog vermogen 

te leveren.

Trainingstrategieën
Het optimaliseren van de totale zuur-

stoftoevoerketen (van de buitenlucht 

naar de mitochondriën) zou wel eens 

essentieel kunnen zijn om een opti-

male combinatie van sprint- en duur-

vermogen te bereiken. Hoe kan dit 

praktisch worden bewerkstelligd?

Veel sporters gaan op hoogtestage om 

de zuurstoftransportcapaciteit van hun 

bloed te verbeteren. 

Op hoogte heerst 

namelijk een lagere 

zuurstofspanning, 

waardoor de afgifte 

van erytropoëtine 

(EPO) toeneemt en 

het lichaam extra 

rode bloedcellen en 

hemoglobine zal 

aanmaken.17 Bij het veel toegepaste 

‘live high train low’ (LHTL) prin-

cipe lijken hoogtestages in de bergen 

krachttraining bij de baanwielrenner
Opvallend is dat de internationale baanwielrenner (zie figuur 3) aangaf dat krachttraining bij hem zeer weinig effect had. 
Dit is niet ondenkbaar gezien zijn positie ten opzichte van de curve: het vergroten van de spiervezeldiameter zou name
lijk de benodigde PO2crit nog verder verhogen, wat een nog betere optimalisatie van zijn zuurstoftoevoer zou vragen. 
Daarnaast heeft hij al een behoorlijk optimale combinatie van spiervezelgrootte en spiervezel VO2max bereikt. Met ander 
woorden: verder naar rechts schuiven (dikkere vezels) zou wel eens onmogelijk kunnen zijn zonder ook naar beneden te 
schuiven (afname VO2max van de spiervezels).

Figuur 5. Bouw van de quadriceps spier zoals 
deze in kaart kan worden gebracht met behulp 
van 3D echografie.
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(hypobare hypoxie) en gesimuleerde 

hoogtestages (normobare hypoxie) 

vergelijkbare toenames in hemoglo-

bine en VO2max te veroorzaken.18 Wel 

lijkt met hoogtestages in de bergen 

de blootstelling aan hypoxie groter te 

zijn.18 Training onder hypoxische om-

standigheden verbetert daarnaast ook 

de zuurstoftoevoer door een toename 

van de mitochondriële dichtheid, de 

capillaire dichtheid en de myoglobine-

concentratie in de spier.19,20 Het effect 

van hoogtetraining op de prestatie lijkt 

overigens individueel behoorlijk te 

kunnen verschillen18 en groter te zijn 

voor prestaties die op hoogte geleverd 

moeten worden dan voor prestaties op 

zeeniveau.17

Een andere manier om de zuurstoftoe-

voer te verbeteren is wellicht ‘polari-

zed training’.21 Bij deze strategie is het 

programma voornamelijk samenge-

steld uit laagintensieve duurtraining 

(75%) en hoogintensieve intervaltrai-

ning(20%) en wordt zeer weinig (5%) 

getraind op een intensiteit rond de 

ventilatoire drempel of lactaatdrem-

pel. Bij goedgetrainde sporters lijkt 

dit de grootste verbetering van de 

maximale zuurstofopname te geven.22 

Door de laagintensieve duurtraining 

zouden het hartminuutvolume en de 

mitochondriële en capillaire dichtheid 

verbeteren, terwijl de hoogintensieve 

intervaltraining zou leiden tot verbe-

tering van de duurprestatie en de effi-

ciëntie, met name door een verbeterde 

zuurstoftoevoer naar de spier en een 

verbeterde zuurstofconsumptie in de 

spier.22

Naast een verbetering van de zuur-

stoftoevoer is ook de invulling van de 

kracht- en duurtraining van invloed op 

de aanpassingen in de spier. Kracht-

training verbetert de aansturing van de 

spieren door het zenuwstelsel en doet 

de spiervezeldwarsdoorsnede toene-

men door een verhoogde aanmaak 

van contractiele eiwitten (hypertrofie). 

De aanmaak van deze contractiele 

eiwitten wordt onder andere in gang 

gezet door activatie van het enzym 

mTOR.23,24 Hierdoor kunnen de spier-

vezels uiteindelijk dikker worden en 

neemt de spiermassa toe. Daarentegen 

wordt met duurtraining het uithou-

dingsvermogen verbeterd door de 

zuurstofopnamecapaciteit van de spier 

te verhogen. Bij veelvul-

dig samentrekken van de 

spier zorgen de vrijgeko-

men calcium-ionen onder 

andere voor activatie van 

het eiwit PGC-1α, dat de 

synthese van mitochon-

driën stimuleert.1,24 

Wanneer kracht- en 

duurtraining worden 

gecombineerd, lijkt dit 

in overeenstemming met 

het interferentie-effect te 

leiden tot verminderde 

hypertrofie van de spier.1 

Dit is waarschijnlijk ge-

relateerd aan de activatie 

van het enzym AMPK 

bij duurtraining, dat een 

remmende werking heeft 

op mTOR (zie figuur 6).4 

De intensiteit van de duur-

training is waarschijnlijk zeer belang-

rijk voor de mate van remming op 

mTOR. Een hogere trainingsintensiteit 

gaat namelijk gepaard met een hogere 

AMPK activiteit, hetgeen leidt tot 

sterkere remming van hypertrofie.25 

Naast remming van de eiwitsynthese 

via mTOR lijkt duurtraining ook de 

eiwitafbraak te verhogen, blijkend uit 

een grotere toename van de concentra-

tie afbraakenzymen na de training.26 

Een verhoogde eiwitafbraak na duur-

training kan leiden tot verminderde 

hypertrofie of zelfs (via een negatieve 

eiwitbalans) tot atrofie (afname van de 

spiervezel dwarsdoorsnede).

Tips
Om het interferentie-effect te omzeilen 

kan op basis van de in de literatuur 

onderzochte aanpassingsmechanis-

men in de spier een aantal tips worden 

opgesteld voor het combineren van 

kracht- en duurtraining:

– Zorg voor voldoende hersteltijd na 

hoogintensieve duurtrainingen, zo-

dat de AMPK-activiteit kan terugke-

ren naar zijn baselinewaarde.1 

– Een hersteltijd van 6-24 uur tussen 

een kracht- en een  duurtraining kan 

helpen om het interferentie-effect te 

omzeilen.27

– Wanneer krachttraining zes uur 

na een duurtraining wordt gedaan 

lijkt dit ten opzichte van uitsluitend 

krachttraining zelfs tot een hogere 

mTOR activatie te leiden.28

– De timing van trainingssessies is met 

name belangrijk wanneer men veel 

en/of lange duurtrainingen doet, 

aangezien het interferentie-effect 

dan groter is.4,5

– Voeding speelt een belangrijke rol bij 

de mate van hypertrofie na kracht-

training29; de inname van eiwit  (bij-

voorbeeld het aminozuur leucine) 

rond de krachttraining bevordert de 

activatie van mTOR en de eiwitsyn-

these, welke noodzakelijk zijn voor 

een toename van de spiermassa.1 

– Zorg voor voldoende voedselinname 

Figuur 6. Schematische weergave van spieradaptaties bij kracht- 
en duurtraining. Een pijltje betekent een toename en een streep-
je betekent remming. De stippellijn geeft aan dat AMPK via rem-
ming van mTOR invloed heeft op de mate van hypertrofie.
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na afloop van zowel kracht- als 

duurtraining; let op dat trainen met 

een lage glycogeenvoorraad het en-

zym AMPK stimuleert25, wat bij on-

voldoende hersteltijd kan leiden tot 

een verhoogd interferentie-effect.1

– Tot slot lijkt het interferentie-effect 

groter te zijn bij hardlopen in ver-

gelijking tot fietsen.5,27 Intensieve 

hardlooptraining vergt door de ex-

centrische spieractiviteit een langer 

het herstel, wat ook negatief kan 

uitwerken op de mate van hypertro-

fie bij concurrent training.27

Conclusie
Uit het bovenstaande wordt duidelijk 

dat voor het optimaliseren van sprint- 

en duurvermogen rekening gehouden 

moet worden met de vele processen 

die een rol spelen bij spieradaptaties 

onder invloed van gelijktijdige kracht- 

en duurtraining. Het oplossen van 

het concurrent training probleem is 

hierdoor niet eenvoudig en vraagt een 

meervoudige aanpak, gericht op de 

individuele fysieke bouw van sporters. 

Er zijn duidelijk individuele verschil-

len in de (combinatie van) sprint- en 

duurvermogen. Deze verschillen kun-

nen inzicht geven in de wijze waarop 

het interferentie-effect omzeild kan 

worden voor een optimale combinatie 

van sprint- en duurvermogen.

Meer lezen?
Alle resultaten van dit onderzoeks-

project worden toegankelijk gemaakt 

via de websites:  

cyclingscience.nl, skatescience.nl en 

rowingscience.nl.
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