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Springen en rennen 

Energetica en mechanica van explosieve en cyclische bewegingen 

 

Dit proefschrift gaat over springen en rennen. Over vlooien, apen, Afrikaanse voeten en kuitspieren. 

Vlooien en apen zijn goede springers, maar waarom? 

Het eerste onderzoek in dit proefschrift laat zien dat springers efficiënter met hun energie om kunnen gaan 

naarmate ze kleiner zijn. Kleine springers hoeven relatief minder energie te besteden aan het optillen van hun 

lichaamszwaartepunt voordat ze de lucht in gaan dan grote springers. Vlooien hebben hier voordeel bij. 

Het volgende onderzoek richt zich op de sprongen van apen. Het blijkt dat een bonobo aap twee maal zo 

hoog kan springen als een mens, terwijl de benen van een bonobo veel minder gespierd zijn dan die van een mens. 

Het is echter niet de techniek van de bonobo die deze prestatie kan verklaren. De analyse laat zien dat de meeste 

arbeid die de bonobo levert tijdens de afzet geleverd wordt door de benen. Hoe kan de bonobo zo veel arbeid leveren 

met zo weinig spiermassa? Deze vraag is vooralsnog niet beantwoord, maar er zijn aanwijzingen dat bonobo spieren 

een stuk sterker zijn dan de spieren van de mens. 

De tweede helft van het proefschrift gaat over rennen. Iedereen wordt daar moe van, maar de een veel meer 

dan de ander. Hoe komt het dat sommige mensen minder energie per kg lichaamsgewicht nodig hebben om op een 

bepaalde snelheid te rennen dan anderen? 

Het derde onderzoek in dit proefschrift toont aan dat dit voor een belangrijk deel verklaard wordt door de 

ligging van de Achillespees. De Achillespees werkt tijdens rennen als een veer. De energie die tijdens de landing 

in de Achillespees wordt opgeslagen kan de renner gratis gebruiken tijdens de afzet. Dus hoe meer energie de renner 

op die manier kan opslaan en hergebruiken, des te minder extra energie heeft hij/ zij nodig om te rennen. Simulaties 

met een biomechanisch model laten zien dat de Achillespees tijdens dezelfde beweging meer energie kan opslaan 

naarmate de pees dichter langs de enkel loopt. En deze modelvoorspelling bleek experimenteel bevestigd te kunnen 
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worden: renners bij wie de Achillespees dicht langs de enkel loopt hebben doorgaans minder energie nodig om te 

rennen. 

Het laatste onderzoek gaat over de vraag waarom we überhaupt energie nodig hebben om te rennen. 

Kunnen we niet gewoon alle energie in pezen opslaan en hergebruiken en zodoende rennen zonder moe te worden? 

Helaas niet... het blijkt dat zelfs bij een simpele taak als op-en-neer-hoppen het energieverbruik veel hoger is dan in 

rust. De energie wordt vermoedelijk gebruikt om de kuitspier tijdens het op-en-neer-hoppen arbeid te laten leveren, 

die vervolgens omgezet wordt in warmte. De menselijke Achillespees lijkt te stijf om verlenging en verkorting van, 

en daarmee energieverbruik door, de actieve kuitspier tijdens hoppen te kunnen voorkomen. Waarom is onze 

Achillespees dan niet minder stijf? Misschien omdat we met onze stijvere Achillespess de positie van onze voet 

beter kunnen controleren. 
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