
lees verder ►►►

 
Wielrenners en training 

 
Voor wielrenners is het belangrijk om te weten welk  
vermogen ze bij een bepaalde weerstand bij het fietsen 
kunnen leveren. Om dit te onderzoeken, wordt een 
wielrenner in een testruimte op een speciale fiets gezet. 
Zie foto 1. De weerstand kan handmatig worden 
ingesteld. De wielrenner probeert vervolgens bij deze 
weerstand zo veel mogelijk vermogen te leveren. Het 
blijkt dat het vermogen dat deze wielrenner op deze manier levert, afhangt van 
de weerstand volgens de volgende formule: 

foto 1 

= − ⋅ 10 W≤ ≤P W W(230 )  met 200  1

Hierin is P  het vermogen dat deze wielrenner levert en W de weerstand.  1

9 Bereken op algebraïsche wijze bij welke weerstand het door deze wielrenner 
geleverde vermogen maximaal is. 
 
Voor een tweede wielrenner geldt voor het verband tussen de weerstand en het 
vermogen bij hetzelfde onderzoek de volgende formule:  

3p 

2= − met 10 ≤P W W W ≤226 0,95 200   2

Hierin is P  het door de tweede wielrenner geleverde vermogen. 2

 
Bij een bepaalde weerstand is het door beide wielrenners geleverde vermogen 
gelijk. 
Bereken op algebraïsche wijze het vermogen dat in dit geval geleverd wordt. 
 

10 6p 
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Een belangrijk onderdeel binnen de  
trainingen is de krachttraining op apparaten, 
waarbij de zwaarte van de oefening kan 
worden ingesteld met gewichten. De 
maximale belasting in kilogram waarmee 
een atleet een bepaalde oefening nog net 
één keer kan uitvoeren, noemen we de 
1RM-waarde van die atleet bij die oefening.  
 
Meestal wordt bij krachttraining een 
oefening meerdere malen uitgevoerd. De 
belasting die daarbij gebruikt wordt, is 
natuurlijk minder dan de 1RM-waarde. Er 
bestaat een formule die het verband 
beschrijft tussen het aantal keer A dat de 
oefening uitgevoerd wordt en het 
percentage x van de 1-RM waarde. Deze 
formule luidt: 

 foto 2 

= − +x A115 200 25  

 
Een atleet heeft kortgeleden vastgesteld dat hij bij een bepaalde oefening een 
gewicht van 140 kg nog net één maal omhoog kan krijgen. Voor deze atleet 
geldt dus dat de 1RM-waarde bij deze oefening 140 kg is. Hij wil trainen met 
series waarin de oefening 12 keer uitgevoerd wordt. Omdat het apparaat slechts 
per 10 kg instelbaar is, zal hij kiezen voor een belasting van 90 kg. 
 
Bereken het gewicht waarvoor hij had moeten kiezen als het apparaat tot op de 
kilogram nauwkeurig instelbaar zou zijn geweest. 
 
Na verloop van tijd neemt door de training de 1RM-waarde van deze persoon bij 
deze oefening met 10% toe. Hij blijft echter de oefening met 90 kg uitvoeren. 
Bereken hoeveel keer deze persoon volgens de formule de oefening moet 
uitvoeren. 
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