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We herinneren ons allemaal hoe 

 Gianni Romme de lange afstanden 

(5 en 10 kilometer) domineerde met 

grote, machtige slagen (zes op ieder 

recht stuk), waarmee hij snelle ronde-

tijden noteerde. Maar we herinneren 

ons ook, dat zijn rondetijden aan het 

einde van de race vaak opliepen. Bob 

de Jong pakt het anders aan: hij begint 

steevast met 

acht slagen 

op het rechte 

eind en gaat 

in de laatste 

fase van zijn 

races soms 

naar tien 

slagen, waar-

bij hij zijn rondetijden ook nog eens 

afbouwt.

De vraag is: bestaat er een meest effici-

ente slagfrequentie? Zijn er significante 

verschillen te ontdekken in snelheid, 

lactaatconcentratie en hartslag bij het 

hanteren van verschillende slagfre-

quenties op het rechte eind? Dit artikel 

gaat in op de eerste resultaten van een 

zoektocht naar antwoorden op deze 

vragen.

Onderzoeksopzet
Acht schaatsers, behorend tot de natio-

nale juniorentop, hebben deelgenomen 

aan het onderzoek. Dit vond plaats in 

de periode juli 2011 t/m maart 2012 in 

ijsstadion Thialf in Heerenveen, in sa-

menwerking met het aldaar gevestigde 

InnoSportLab schaatsen. De testgroep 

van acht schaatsers bestond uit twee 

verschillende teams: vier heren van 

Jong Oranje en vier heren van het Ge-

west Friesland. De kenmerken van de 

testgroep zijn in tabel 1 weergegeven.

In een periode van negen maanden zijn 

alle deelnemende schaatsers driemaal 

gedurende één dag getest. Per onder-

zoeksdag werden er vier schaatsers uit-

genodigd; in totaal zijn er dus ((8x3)/4) 

= zes onderzoeksdagen geweest. Voor-

waarde voor deelname aan een testdag 

was, dat elke schaatser in de twee voor-

afgaande dagen slechts trainingen met 

lage intensiteit had uitgevoerd.

Per testdag legde iedere schaatser drie 

races van zes ronden af, met circa 45 

minuten pauze daartussen. De zes ron-

den moesten steeds zo snel mogelijk 

worden afgelegd. Het aantal slagen 

op het rechte eind was voor elke race 

echter verschillend, namelijk 6, 8 of 10. 

De volgorde waarin de verschillende 

slagfrequenties aan bod kwamen werd 

voor iedere schaatser vooraf bepaald 

door middel van loting.

Er is gekozen voor races van zes ron-

den aangezien er na circa drie minuten 

Schaatsers hanteren op de langere afstanden verschillende 

slagfrequenties op het rechte eind. Is dit persoonlijk, of is er 

eenduidig een optimale, meest efficiënte slagfrequentie te 

ontdekken? Dit werd in ijsstadion Thialf (Heerenveen) onder-

zocht bij talentvolle junioren.

ONDERzOEK

Efficiënt schaatsen met de optimale 
slagfrequentie

Marjan de Haan  
& Erik Bouwman

Tabel 1. Kenmerken (gem = gemiddelde, sd = 
standaarddeviatie) van de testgroep (n=8). 

kenmerk gem sd

leeftijd (jr) 18 1,1

lengte (cm) 189,6 7,1

gewicht (kg) 79,5 5,8

maximale hartfrequentie (sl/min) 199 3,9

aantal schaatsjaren op semipro fes sioneel niveau 
(Jong Oranje / Gewest Friesland)

4 1,3
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een zogeheten fysiologi-

sche steady state ontstaat, 

waarbij de zuurstofop-

name en de concentra-

ties van verschillende 

stofwisselingsproducten 

(o.a. lactaat) in het bloed 

nauwelijks meer veran-

deren.1

Meetmethoden
Om de efficiëntie van 

de slagfrequenties van 

de testgroep te bepalen 

is gebruik gemaakt van drie meetme-

thoden: 

– meting van de posities en snelheden 

van de schaatsers met het Local Po-

sition Measurement (LPM) systeem 

van Inmotio (zie kader);

– meting van de hartfrequentie met de 

betrouwbare en valide5 WearlinkTM 

hartfrequentiemeter van Polar;

– lactaatmeting in gemengd veneus 

bloed (vingerprik) met de Lactate 

Pro.1,6,7

Het mechanisch vermogen is per 

schaatser bepaald op basis van hun 

rondetijden, gemeten met het LPM 

systeem. Als maat voor het metabole 

vermogen werden bij iedere schaat-

ser de hartfrequentie en de lactaat-

concentratie in het bloed bepaald. 

Met het LPM systeem in combinatie 

de hartfrequentiemeting is de exacte 

hartfrequentie per ronde per schaatser 

bijgehouden. Het uitgangspunt daarbij 

was, dat het verband tussen enerzijds 

het geleverde vermogen en anderzijds 

de hartfrequentie resp. lactaatconcen-

tratie over het grootste deel van het 

traject lineair is.2 De lactaatconcentra-

tie in gemengd veneus bloed werd bij 

elke schaatser precies één minuut na 

afloop van elke race gemeten.

  

Data-analyse
Voor de verwerking van de onder-

zoeksresultaten is het statistische 

programma SPSS 17.0 gebruikt. Per 

schaatser is per slagfrequentie een 

gemiddelde waarde berekend voor de 

rondetijd (RT), de hartfrequentie (HF) 

en de lactaatwaarde (La). Vervolgens 

zijn deze gemiddelde waarden weer 

gemiddeld over alle schaatsers samen. 

De hartslagfrequenties werden daarbij 

uitgedrukt in percentages van de indi-

viduele maximale hart-

slag (verkregen tijdens 

een maximale fietstest). 

De percentages van 

deze acht schaatsers zijn 

vervolgens gemiddeld. 

Op deze manier zijn de 

verschillende races met 

de verschillende slagfre-

quenties van zes, acht en 

tien slagen op het rechte 

eind, onderling verge-

lijkbaar gemaakt.

Vervolgens is eerst bere-

kend of de geteste populatie normaal 

verdeeld is en of de uitkomsten signifi-

cant zijn (p-waarde kleiner dan 0,05). In 

dit onderzoek bleek de populatie niet 

normaal verdeeld. Daarom is voor ver-

dere statistische toetsing gekozen voor 

de Kruskall-Wallis toets. Deze toets 

wordt gebruikt voor het vergelijken van 

de gemiddelde rangorde scores van 

twee of meer groepen. Uit de uitkom-

sten van deze toets zijn antwoorden af-

geleid op de onderzoeksvraag: ‘Bestaat 

er een meest efficiënte slagfrequentie?’

Resultaten

Snelheid en hartfrequentie
In figuur 1 is het verband tussen de 

snelheid en hartfrequentie uitgezet. Bij 

een slagfrequentie van zes slagen op 

het rechte eind is de gemiddelde ron-

detijd over zes ronden 31,04 seconden. 

De hartfrequentie die daarbij hoort is 

91,6% van HFmax. Bij een slagfrequen-

tie van acht slagen is de gemiddelde 

rondetijd 31,25 seconden met een 

gemiddelde hartfrequentie van 92,3% 

HFmax. Bij gebruik van tien slagen 

op het rechte eind is de gemiddelde 

rondetijd 31,46 seconden met een 

gemiddelde hartfrequentie van 91,6% 

HFmax. In dit geval is de rondetijd het 

langzaamste en blijft de hartfrequen-

Figuur 1.  Vergelijking gemiddelde rondetijd (sec; 
y-as links) en gemiddelde hartfrequentie (% van 
maximale HF; y-as rechts) bij verschillende slag-
frequenties op het rechte eind (x-as).

Local position measurement (Lpm) systeem
Het LPM systeem is een valide meetinstrument voor statische 
en dynamische situaties4 dat de schaatser op elk moment op 
de ijsbaan kan volgen. De schaatser draagt daartoe een hesje 
met daarin een transponder en een hartslagmeter, die via twaalf 
bakens in de hal in contact staan met een meetstation en een 
personal computer. Op ieder moment zijn hierdoor de positie, 
de snelheid en de hartslag van de schaatser te bepalen. De gege-
vens worden opgeslagen zodat ze later uitvoerig kunnen worden 
geanalyseerd. Het LPM systeem doet 1000 keer per seconde een 
meting en werkt in een hal tot op tien centimeter nauwkeurig.3
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tie iets lager dan bij gebruik van acht 

slagen.

Zes slagen op het rechte eind is gemid-

deld 0,21 sneller dan acht slagen. Ook 

het verschil in snelheid tussen acht 

en tien slagen is 0,21 seconden in het 

voordeel van de lagere slagfrequentie. 

Dit betekent dat het verschil tussen zes 

en tien slagen 0,42 seconden is. Geen 

van deze verschillen is echter statis-

tisch significant (p=0,970).

Het verschil in de hartfrequentie tus-

sen zes en acht slagen is - 0,7% . Het 

verschil tussen acht en tien slagen is 

+0,7%. Ook hier is er geen sprake van 

statistische significantie (p=0,955).

Snelheid / lactaat
Er is ook gekeken naar het verband tus-

sen de snelheid en de lactaatconcentra-

tie in gemengd veneus bloed. Uit figuur 

1 blijkt dat wanneer de schaatsers met 

zes slagen op het rechte eind schaat-

sen gemiddeld de snelste rondetijden 

genoteerd worden. Bij tien slagen zijn 

gemiddeld de langzaamste rondetijden 

gerealiseerd. In figuur 2 zijn de ronde-

tijden per slagfrequentie weergegeven, 

maar nu afgezet tegen de lactaatwaar-

den. Hieruit blijkt dat de schaatsers 

gemiddeld de laagste lactaatwaarden 

scoren wanneer zij met zes slagen 

schaatsen. Met zes slagen op het rechte 

eind noteren zij gemiddeld 10,3 mmol/l 

en met tien slagen op het rechte eind 

10,9 mmol/l. De lactaatwaarde bij 

acht slagen op het rechte eind is 10,5 

mmol/l. Ook hier zijn de verschillen 

niet statistisch significant (p= 0,727).

Gemiddelde waarden per ronde
Wanneer er zes ronden afgelegd 

worden, zit er een bepaald patroon in 

de indeling van elke race. Met inde-

ling wordt bedoeld: ‘zes ronden op 

volle snelheid afleggen is onmogelijk, 

dus moet de schaatser gemiddeld iets 

onder zijn maximum rijden om de zes 

ronden in een zo’n snel mogelijke tijd 

te volbrengen’. Er is gekeken hoe de 

indeling per race (met zes, acht of tien 

slagen op het rechte eind) is geweest. 

In figuur 3 zijn de gemiddelde ron-

detijden weergegeven met de daarbij 

behorende gemiddelde hartfrequentie. 

De lactaatwaarde per ronde is buiten 

beschouwing gelaten. Het ‘prikken in 

de vinger’ kan immers pas plaats vin-

den na het afleggen van de zes ronden 

en niet tussentijds.

De snelste tijden zijn gerealiseerd 

tijdens de eerste vijf ronden met een 

slagfrequentie van zes slagen op het 

rechte eind. Na de vijfde ronde zijn de 

rondetijden echter gemiddeld langza-

mer dan bij acht en tien slagen op het 

rechte eind. Hoewel de schaatsers bij 

een slagfrequentie van tien slagen op 

het rechte eind relatief het langzaam-

ste zijn, blijft de snelheid over de zes 

ronden het meest constant. De zesde 

ronde is gemiddeld zelfs sneller dan 

bij zes of acht slagen op het rechte 

eind. Dit in tegenstelling tot de hart-

slagfrequentie: deze blijft tijdens alle 

testen redelijk hetzelfde, of er nu met 

zes, acht of tien slagen op het rechte 

eind wordt gereden.

Discussie/conclusie
In dit onderzoek zijn geen significante 

verschillen vastgesteld tussen ronde-

tijden (snelheid), hartslagfrequenties 

en lactaatwaarden bij de verschillende 

slagfrequenties op het rechte eind. In 

de resultaten zijn echter wel enkele 

interessante trends te zien.

Wanneer er met zes slagen op het 

rechte eind wordt geschaatst zal er per 

slag sprake moeten zijn van een langer 

Figuur 2.  Vergelijking gemiddelde rondetijd (sec.; y-as links) en lactaatwaarde (mmol/l; y-as rechts) bij 
verschillende slagfrequenties op het rechte eind (x-as).

Figuur 3.  Vergelijking tussen de gemiddelde 
rondetijd (s) en hartfrequentie (% van maximale 
HF), afgezet tegen het aantal afgelegde ronden.
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glijmoment. Dit betekent een toename 

van de statische belasting op met name 

de bovenbeenspieren, waardoor de 

bloedstroom door die spieren afneemt. 

Het is bekend dat statische spiercon-

tracties sneller tot vermoeidheid leiden 

en dat de volhoudtijd afhankelijk is 

van de maximale kracht. Hoe dynami-

scher de spiercontracties, des te meer 

gelegenheid voor een goede doorbloe-

ding en des te actiever de spierpomp, 

waardoor een bepaalde activiteit 

langer volgehouden kan worden.2  In 

dit verband is het opmerkelijk, dat de 

schaatsers bij een slagfrequentie van 

zes slagen op het rechte eind gemid-

deld de snelste rondetijden noteren, 

zonder dat dit leidt tot significant 

hogere waarden voor hartfrequentie of 

bloedlactaat. Uit een nadere bestude-

ring van de onderzoeksgegevens blijkt 

echter dat dit (tenminste voor een 

deel) als volgt kan worden verklaard: 

wanneer de schaatsers met zes slagen op 

het rechte eind moeten schaatsen maken zij 

de bocht ‘langer’ door een extra bochtpas. 

Hierdoor leggen zij een iets kortere afstand 

af op het rechte eind. De LPM-data heb-

ben bevestigd dat de snelheid in de 

bochten hoger ligt dan de snelheid op 

het rechte eind.9 Gemiddeld is de uit-

gangssnelheid 1,36 km/uur hoger dan 

de ingangssnelheid. Het rijden van een 

langere bocht en een korter recht eind 

is mogelijk (een deel van) de verkla-

ring voor de snellere rondetijden.

Bij meerdere deelnemers aan dit on-

derzoek schiet de tijd van de laatste 

ronde bij het hanteren van zes slagen 

op het rechte eind echter omhoog. Dit 

kan betekenen dat de schaatsers na vijf 

ronden hun snelheid niet meer vast 

konden houden. Uit de resultaten komt 

ook naar voren dat de zesde ronde bij 

gebruik van acht of tien slagen op het 

rechte eind gemiddeld sneller is dan bij 

het hanteren van zes slagen. Als er een 

slagfrequentie van tien slagen op het 

rechte eind werd gehanteerd bleven de 

rondetijden het meest constant. Naast 

deze gemiddelde uitkomsten kwamen 

er bij enkele sporters individueel, sig-

nificante verschillen naar voren. Bij hen 

werd bijvoorbeeld in de laatste twee 

ronden bij gebruik van tien slagen op 

het rechte eind enorm veel tijdwinst 

geboekt in vergelijking met zes slagen. 

Mogelijk is een slagfrequentie van acht 

of tien slagen op het rechte eind dus ge-

schikter voor een langere inspanning.

Aanbevelingen voor 
 vervolgonderzoek
Tijdens dit onderzoek is gebruik ge-

maakt van lactaatconcentraties in het 

bloed. Omdat er nauwelijks verschillen 

zijn gevonden in de lactaatwaarden, 

zou in een vervolgonderzoek de zuur-

stofopname per individuele schaatser 

gemeten kunnen worden.

In een vervolgonderzoek kan tevens 

een vragenlijst afgenomen worden 

waarin de schaatsers zelf aangeven 

hoe zij het hanteren van een bepaald 

aantal slagen op het rechte eind erva-

ren. Hiervoor kan de Ervaren Mate 

van Inspanning (EMI) een goede 

vragenlijst zijn.10 De EMI-schaal is een 

indicatieschaal waarin een individu-

ele schaatser aangeeft hoe zwaar hij 

de inspanning vindt. Deze subjectieve 

schaal geeft een indicatie op welke in-

tensiteit de schaatsers schaatsen.

Tijdens vervolgonderzoek kan in 

plaats van naar races van zes ronden 

gekeken worden naar de effecten van 

de verschillende slagfrequenties over 

bijvoorbeeld 10 tot 12 ronden. Dit 

aantal ronden komt overeen met de 

wedstrijdafstand (vijfduizend meter). 

Aangezien uit dit onderzoek blijkt 

dat bij het schaatsen van acht of tien 

slagen op het rechte eind de slotrondes 

gemiddeld sneller zijn dan bij zes, is 

de kans aanwezig dat bij het schaatsen 

van meer dan zes ronden grotere ver-

schillen in rondetijden ontstaan.

Aanbevelingen voor de 
 sportpraktijk
Uit de gevonden standaarddeviaties 

kan worden geconcludeerd dat er 

grote afwijkingen zijn ten opzichte 

van het gemiddelde. Daarom kan niet 

worden gezegd dat één bepaalde slag-

frequentie het meest efficiënt is voor 

iedereen. Daarnaast zijn hartslag en 

lactaatwaarden individueel bepaald.2 

Uit nadere bestudering van de indi-

viduele resultaten, in combinatie met 

de inzichten van een trainer, kunnen 

wellicht per individuele schaatser uit-

spraken worden gedaan worden over 

de optimale slagfrequentie.

Met de in dit onderzoek verzamelde 

data zijn voor enkele individuen al 

nuttige aanpassingen gedaan in de 

praktijk. Zo heeft één Jong Oranje 

schaatser zijn tactiek op de 3000 en 

5000 meter gewijzigd door eerder in 

zijn race over te schakelen van acht 

naar tien slagen op het rechte eind. Dit 

resulteerde uiteindelijk in voor hem 

aanmerkelijk betere slotrondes en be-

tere eindtijden op het WK junioren.

Omdat er op geen enkele parameter 

een significant verschil is gevonden, 

kan niet worden gezegd dat er een 

efficiëntie slagfrequentie bestaat in re-

latie tot snelheid. Er is wel een trend te 

zien. Wanneer er wordt gekeken naar 

gemiddelde waardes per ronde kan 

geconcludeerd worden dat schaatsers 

met een slagfrequentie van zes slagen 

op het rechte eind gemiddeld de snel-

ste rondetijden noteren in de test van 

zes ronden. Mogelijke oorzaak hiervan 

is het eerder genoemde ‘verlengen van 

de bochten’ De hartslagfrequentie die 

bij een slagfrequentie van zes op het 

rechte eind is gemeten, is vrijwel gelijk 

aan de gemeten hartslagfrequentie 

bij slagfrequenties acht en tien. Een 

slagfrequentie van tien slagen op het 

rechte eind geeft dus de meest ‘vlakke’ 

rit (snelheid blijft het meest constant). 

Een slagfrequentie van tien slagen zou 

dus gemiddeld het meest voor de hand 

liggen wanneer schaatsers langere af-

standen schaatsen.
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