
 



 

 

 

De Amerikaan Kenneth Cooper ontdekte een sterke samenhang tussen de afstand die een persoon in 12 minuten hardloopt, 

en diens maximale zuurstofopnamecapaciteit. Op basis hiervan is de Coopertest ontwikkeld. Het is een conditietest waar geen 

complexe metingen of dure apparaten voor nodig zijn, en die door een grote groep mensen tegelijkertijd kan worden 

uitgevoerd. 

De test bestaat uit 12 minuten (hard)lopen. Hoe groter de afstand die je aflegt, hoe beter je conditie. Er wordt rekening 

gehouden met leeftijd en geslacht. Nadelen van deze test zijn dat looptechniek en motivatie een belangrijke rol spelen en dat 

het een maximale inspanning vraagt. Daarom is de Coopertest niet geschikt voor mensen die geen of zeer weinig 

lichaamsbeweging hebben.  

Maximale zuurstofopnamecapaciteit (VO2-max) is de hoeveelheid zuurstof die de spieren kunnen opnemen. Zuurstof is nodig 

om voedingsstoffen in te spieren te verbranden en zo energie te leveren voor lichamelijke activiteit. Daarom is de VO2-max 

een belangrijk gegeven voor een sporter. 

Uitleg bij de tabel van de Coopertest. 

Een (Cooper) test is een momentopname. De uitkomst hangt af van diverse factoren, denk aan fitheid, (vermoeide werkdag), 

beginnend deelnemer, onlangs ziek geweest, weersomstandigheden etc. 

In de tabel is de progressie te zien van een aantal VanDrielRunners. (Marita, Geesje) In zijn algemeenheid worden door de 

VanDrielRunners in 12 minuten langere afstanden gelopen. Zit je nog laag, geen zorgen rustig blijven hardlopen en bij 

voorkeur drie keer in de week. 

 

Uitleg tabel, als voorbeeld Susan. 

Susan loopt in 12 minuten een afstand 

van 2670 meter. Dat is gemiddeld een 

snelheid van 13,4 km/u wat overeenkomt 

met 4:30 / km. 

De geschatte verzuringsdrempel / 

omslagpunt is geschat 4:38 min/km. Het 

omslagpunt wordt ook wel vergeleken 

met de volhoudtijd van een uur. 

Ligt het tempo rond het omslagpunt dan zit je tegen je verzuringsgrens. Energie voor de spieren wordt vrijgemaakt in 

combinatie met zuurstof, koolhydraten en vetten. De voorraad koolhydraten opgeslagen in lever en spieren bedraagt ongeveer 

1 ½ uur. 

Loopt Susan in dit voorbeeld boven een snelheid van 4:38/km dan zal zij snel verzuren en de snelheid zal automatisch omlaag 

gaan. 

Tempo’s worden afgeleid van het omslagpunt.  Een 10 km kun je mits goed getraind lopen rond het omslagpunt. In dit 

voorbeeld zou Susan dus de 10 km kunnen lopen in 46:18. 

De halve marathon loop je onder je verzuringsdrempel, rond 90% van het omslagpunt. Een tijd van 1:42 is haalbaar mits 

specifiek getraind. (veel duurlopen, intervaltempo’s rond 4:40/km). 

Wat is VO2 max? 

VO2 max is een maat om aan te geven hoeveel zuurstof je maximaal kunt opnemen uit de lucht (longen), transporteren (hart, 

bloed) en gebruiken in de werkende spieren. Hoe hoger je maximale zuurstofopname, hoe meer energie je met behulp van 

zuurstof kunt produceren en hoe hoger het prestatievermogen is tijdens duurinspanning. De absolute maximale 

zuurstofopname wordt gedeeld door het lichaamsgewicht om een vergelijking mogelijk te maken tussen verschillende 

personen. Dit is een van de beste indicatoren om je aerobe conditie te meten. 

 



Hoe verbeter je je VO2 max? 

Je hoeft je VO2 max niet te kennen om het te verbeteren. Met een goede training wordt je zuurstofopname capaciteit sowieso 

beter. Helaas is het zo dat je VO2 max aangeboren is. Grofweg kun je stellen dat 50% van jouw VO2 max genetisch bepaald 

is en dat de andere 50% wordt beïnvloed door je leefstijl. In feite is een gemiddelde hardloper in staat zijn of haar VO2 max 

met 25% te verhogen. 

Met een formule (algoritme)  is de VO2max in te schatten aan de hand van de afstand gelopen in de coopertest (zie de tabel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VanDrielRunners die de test niet hebben gelopen is altijd een moment in te plannen. Ik zeg doen, weet waar je staat! 


