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Fiets efficiëntie afhankelijk van absolute weerstand
Joost Oomen1, Willem Gosens1, Steven Vos1,2

Presteren, diversen

1 Fontys Sporthogeschool, 2 Technische Universiteit Eindhoven

Van fiets efficiëntie wordt over het algemeen aangenomen dat deze tussen de 20 en
25% is. In dat geval gaat het om Gross Efficiency (GE) welke per definitie de ratio tussen
extern geleverde arbeid en arbeid die het lichaam daarvoor nodig heft gehad. Ettema
[1] heeft in een review beschreven dat de grootste factor van efficiëntie het absoluut
geleverde vermogen is en daarna de trapfrequentie. Dit was echter niet binnen dezelfde
personen gemeten. De onderzoeksvraag was dan ook: Is fiets efficiëntie binnen
personen afhankelijk van het absoluut geleverde vermogen?
Methode: Zevenenveertig vrijwilligers (30 mannen en 17 vrouwen) deden mee aan het onderzoek en
fietsten op 0, 50, 100, 140, 180 Watt (Lode Excalibur Sport, Groninger). Degenen die nog verder konden
fietsten nog op 220 en 260 Watt. Proefpersonen kregen de opdracht het aantal omwentelingen per
minuut gelijk te houden tijden de gehele meetperiode. Op elke stap werd gedurende 3 via indirecte
calorimetrie (Cortex Metalyzer B2, ) energiegebruik bepaald (het gemiddelde van de laatste minuut) en de
GE berekend.
Resultaten: Binnen personen is GE afhankelijk van het absolute vermogen. Bij 50 watt is de gemiddelde GE
11,8%, bij 100 Watt 17,0% en vanaf 180 Watt pas boven de 20% met een maximum van 21,9% bij 260 Watt.
Discussie / conclusie: Voor zover bekend is dit de eerste studie die op grote schaal aantoont dat binnen
dezelfde personen de fiets efficiëntie afhankelijk is van de absolute weerstand. En hiermee worden de
bevindingen van Ettema [1]. Het fenomeen van afgenomen GE is vooral aanwezig onder de 100 Watt.
Make it count: Voor mensen met een ziektebeeld als COPD betekent dat, dat er wellicht geen verminderde
efficiëntie [2] is maar enkel een afname van de maximale absolute weerstand.
Referenties: 1. Ettema G, Lorås HW. Efficiency in cycling: a review. Eur J Appl Physiol. Springer-Verlag;
2009;106:1–14.
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