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1 - Introductie1 - Introductie

De oudste inspanningsfysiologische sprong test is de Sargent Jump, een sprongtest die als volgt wordt
afgenomen. Na het meten van iemands reiklengte in stand, met gestrekte arm omhoog, wordt met wit-
gemaakte vingertoppen zo hoog mogelijk gesprongen en aangetikt op een bord waarop de gesprongen
hoogte goed afleesbaar is. De hoogste van drie goed uitgevoerde sprongen telt dan als gemeten waarde.
Die sprong wordt in centimeters hoogte uitgedrukt. Echter, omdat de beweeglijkheid van de schouder
en het al dan niet geheel strekken van de arm een belangrijke schakel in het geheel zijn, wordt het
resultaat van de spronghoogte daardoor (soms) sterk beïnvloed. In de jaren tachtig hebben J, Viitasalo,
C. Bosco en J.A. Vos* op de Universiteit van Jyväskylä (Finland) een sprongtest ontwikkeld waarbij het
accent komt te liggen op een sprong waarbij de grote spiergroepen van de benen zo explosief mogelijk
worden geactiveerd. In Nederland is deze sprongtest sinds 1985 door J.A. Vos geïntroduceerd en
toegepast in de module VosJump (J.A. Vos/T. Leenders).
Hiermee hebben zij bijvoorbeeld normwaarden ontwikkeld die ook met behulp van testen met de
Projump gebruikt kunnen worden.

*Literatuur: “Ergometrie en Trainingsbegeleiding”, door Dr. Jan A. Vos, 7de druk, Uitgave: Nederlands
Paramedisch Instituut, Amersfoort, 2009.

Vermijd puntige voorwerpen, zoals voetbalschoenen, hockey
schoenen, spikes, etc.; deze kunnen de sensoren in de mat
beschadigen.

Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de sprongmat. Zorg
ervoor dat er niet aan de kabels getrokken wordt. Zowel de
aansluitingen als de kabel zelf kunnen hierdoor beschadigd
raken. Til de sprongmat nooit op aan de verbindingskabel of
aan de stekker waarmee deze kabel aan de mat verbonden
zit!
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2 - Installatie2 - Installatie

Bewaar de PDF licentie die u heeft ontvangen toen u het product gekocht hebt op in een folder waar u
het terug kunt vinden.

Plaats de CD uit het pakket in uw PC.

Ga naar "Demo Software" en vind Lode Ergometry Manager.
Installeer deze software.

Start het Programma en ga naar "Instellingen" (de radertjes in de bovenbalk) en kies de tab "licenties".

Kies "Importeer Licentie" en lokaliseer de PDF die u zojuist bewaard heeft. Open het bestand om deze te
importeren. 

Sluit "Instellingen" en verbind de Projump met uw PC.

Het programma zal nu de Projump automatisch vinden onder "Apparaat" op uw scherm.
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3 - Protocollen3 - Protocollen

Er zijn 5 sprongtesten
geprogrammeerd voor de
sprongmat, daarnaast kan de
sprongmat als stopwatch
gebruikt worden. Het gewenste
protocol kan in het menu
worden geselecteerd.

1. Maximale Sprongtest
2. Contacttijdtest 
3. Maximale sprong-
Contacttijdtest 
4. Contacttijd-Maximale
sprongtest 
5. Duursprong (15 sec) test 
6. Stopwatch

Voor een betrouwbare meting is
het belangrijk dat de testen
gestandaardiseerd uitgevoerd
worden.

Na het selecteren van een protocol moet u de groene start knop op het scherm indrukken om het
opnemen van gegevens te beginnen.

Het starten en eindigen van de meting wordt geïnitieerd via het contact met de sprongmat. Per test
gebeurt dat op een andere manier (zie hoofdstuk 2.1 - 2.6).

Druk na de test de verlaat test knop om de gegevens op te slaan. Lees ook de algemene
gebruiksaanwijzing van LEM voor de overige functies zoals subjectmanagement e,d..

U kunt ook zelf protocollen aanmaken.
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3.1 - Maximale Sprongtest3.1 - Maximale Sprongtest

Bij deze test wordt de vluchttijd van een maximale sprong gemeten, dat
wil zeggen de tijd van het moment dat de persoon los komt van de mat
tot het moment van hernieuwd contact met de mat (kan tot maximaal
9.99 seconden gemeten worden). Met behulp van de gemeten vluchttijd
wordt ook de maximale spronghoogte berekend. De hoogte in meters is
af te lezen onderin de display. De bovenste waarde in deze display is de
vluchttijd in seconden.

De uitgangspositie voor de proefpersoon is staand op de sprongmat met 90° gebogen knieën, voeten op
heupbreedte, de romp licht voorover gebogen en met de handen in de zij. Vanuit deze houding wordt,
zonder in te veren, zo hoog mogelijk gesprongen. Gedurende de sprong en landing dienen de handen in
de zij gehouden te worden. 

Wanneer u het maximum van meerdere sprongen wilt nemen, kunt u het protocol aanpassen.

De meting start zodra de persoon loskomt van de mat en stopt weer bij het eerste hernieuwde contact.
Na het maken van een sprong wordt de vluchttijd van de sprong in secondes getoond, evenals de
spronghoogte in meters. 

Deze waarden blijven zichtbaar totdat de data opgeslagen wordt en/of een nieuwe test of ander
protocol gestart wordt.

3.2 - Contacttijdtest3.2 - Contacttijdtest

De test registreert de duur van contact met de mat. De meting start bij initieel contact met de mat en
stopt als de persoon weer loskomt van de mat. 

Deze test kan gebruikt worden om de contacttijd van de voet met de grond te meten, bijvoorbeeld
tijdens gewoon wandelen. Hiervoor dient de persoon een stuk te wandelen, waarbij de sprongmat in het
af te leggen traject wordt geplaatst. De proefpersoon dient het gangpatroon niet aan te passen om met
een voet op de sprongmat te komen.

De contacttijd blijft zichtbaar totdat de data opgeslagen wordt en/of een nieuwe test of ander protocol
gestart wordt.
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3.3 - Maximale Sprong-Contacttijdtest3.3 - Maximale Sprong-Contacttijdtest

De test meet allereerst de vluchttijd en vervolgens de contacttijd met de mat. Toepasbaar bijvoorbeeld
wanneer gemeten moet worden wat de contacttijd is als een proefpersoon na een maximale sprong zo
snel mogelijk weer omhoog springt. Bij het genoemde voorbeeld begint de proefpersoon in dezelfde
houding als voor een maximale sprongtest. Nadat de persoon geland is dient deze zo snel mogelijk weer
een maximale sprong uit te voeren.

De meting begint bij het loskomen van de mat als de eerste sprong uitgevoerd wordt. Na het landen op
de mat wordt de maximale sprongtijd geregistreerd én wordt meteen de contacttijdtest geïnitieerd. Bij
het hernieuwd loskomen van de mat wordt deze meting beëindigd. 

De meetwaarden blijven zichtbaar totdat de data opgeslagen wordt en/of een nieuwe test of ander
protocol gestart wordt.

3.4 - Contacttijd-Maximale Sprongtest3.4 - Contacttijd-Maximale Sprongtest

De test meet allereerst de contacttijd met de mat en vervolgens de vluchttijd. Deze test kan worden
toegepast voor bijvoorbeeld het meten van een maximale sprong met een aanloop. Voor het uitvoeren
van deze test begint de proefpersoon op een afstand van de mat. Na het nemen van een aanloop springt
de proefpersoon vanaf de mat omhoog. 

De meting start wanneer er contact met de mat wordt gemaakt. Bij het loskomen van de mat wordt de
contacttijd geregistreerd en de maximale sprongtest geïnitieerd. Na de landing van de persoon op de
mat wordt deze meting beëindigd. 

Deze waarden blijven zichtbaar totdat de data opgeslagen wordt en/of een nieuwe test of ander
protocol gestart wordt.
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3.5 - Duursprong (15 sec) test3.5 - Duursprong (15 sec) test

Deze test bestaat uit een reeks van maximale sprongen binnen 15 seconden, zonder pauze.
De handen dienen gedurende de testen in de zij gehouden te worden, zoals ook bij de maximale
sprongtest (test 1) beschreven staat. De persoon begint op de mat. Het meten begint bij het loskomen
van de mat en eindigt als de 15 seconden voorbij zijn.

Gedurende de meting is er op het scherm een timer te zien die oploopt van 0 tot 15 seconden. 
U kunt meer gegevens zichtbaar maken door extra widgets te kiezen.

Na 15 seconden stopt de meting automatisch en verschijnt er ook een waarde voor het duursprong
vermogen, dat door de software berekend is (wanneer de laatste sprong niet compleet is, wordt deze
automatisch verwijderd). Deze waarde wordt weergegeven in W/kg.

Deze waarden blijven zichtbaar totdat de data opgeslagen wordt en/of een nieuwe test of ander
protocol gestart wordt.

3.6 - Stopwatch3.6 - Stopwatch

De Stopwatch kan gebruikt worden als gemeten moet worden hoe lang een proefpersoon nodig heeft
voor het afleggen van een bepaald traject. De meting start bij het eerste contact van de persoon met de
mat. Stopsein is een hernieuwd contact met de mat. Er kan één ronde of traject worden gemeten (het
protocol kan uitgebreid worden, zodat meerdere ronden gemeten kunnen worden). De rondetijd wordt
in de display getoond.

Deze waarden blijven zichtbaar totdat de data opgeslagen wordt en/of een nieuwe test of ander
protocol gestart wordt.
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4 - Aanbevolen literatuur4 - Aanbevolen literatuur

Achtergrondinformatie over de testen met de sprongmat en andere inspanningsfysiologische testen is te
vinden in het boek “Ergometrie en Trainingsbegeleiding”, door Dr. Jan A. Vos (7de druk, Uitgave:
Nederlands Paramedisch Instituut, Amersfoort, 2009, ISBN: 90-76986-32-0).
In dit boek staan meetresultaten van tienduizenden personen welke als vergelijkingsmateriaal dienen.
Door gebruik te maken van deze normtabellen wordt een goed beeld geschetst van hoe een cliënt
presteert in verhouding tot mensen van dezelfde leeftijd met dezelfde achtergrond. 

De ontwikkelingen in bepaalde gebieden, zoals trainen met chronisch zieken, gaan razendsnel. Het is
nog maar amper twintig jaar geleden dat de meeste patiënten het advies kregen om het ‘kalm aan’ te
doen en zich vooral niet in te spannen. In de laatste editie van het boek “Ergometrie en
Trainingsbegeleiding” zijn een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd, o.a. paragrafen over longitudinaal
onderzoek (1976-2006) bij Recreatiesport, over Stappentellers (pedometers) en Telemetrie. Verder is
met name in het hoofdstuk Ergometrie veel nieuw materiaal toegevoegd en tracht het boek een steun te
zijn voor een aantal beroepsgroepen, zoals cursisten (sport)fysiotherapeuten, ergotherapeuten,
(sport)artsen, bewegingswetenschappers, leraren lichamelijke opvoeding, trainers, enz.

Het hoofddoel van het boek blijft het praktisch toegankelijk maken en toepassen van basisprincipes uit
de inspanningsfysiologie bij het begeleiden van ongetrainde, getrainde en patiënten mannen en
vrouwen vanaf 12 jaar tot meer dan 75 jaar.

5 - Validiteit van de test5 - Validiteit van de test
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Sinds begin jaren tachtig is er met name in Finland, Italië en Hongarije veel onderzoek gedaan naar het
fenomeen “explosief springen” bij ongetrainde en getrainde mannen en vrouwen. Test-hertest
reproduceerbaarheid is erg hoog te noemen. Bij de Duursprong test (15 sec) bijvoorbeeld, zagen Bosco,
e.a. (1) resultaten met een correlatiecoëfficiënt van r = 0.95 (p ≤ 0.001). De Maximale Sprongtest en
Duursprong test (15 sec) zijn relatief gemakkelijk te standaardiseren en daarom bij uitstek geschikt om
zowel in laboratorium- als in veldstudies te gebruiken. Het mechanisch geleverde vermogen, uitgedrukt
in Watt per kg, is bij de sprongtest veel hoger dan bijvoorbeeld in de Wingate of Margaria test (20 W/kg
tegenover 7 W/kg en 4 W/kg).

Een goede test moet aan de volgende criteria voldoen:
1. Standaardisatie
2. Objectiviteit
3. Reproduceerbaarheid
4. Validiteit
5. Normering.

Standaardisatie
De uitgangspositie voor de Maximale Sprongtest, de Maximale Sprongtest-Contacttijd en de Duursprong
wordt omschreven in deze handleiding (Hoofdstuk 2 - Protocollen). Volgens deze standaardisatie zijn de
normwaarden van J.A. Vos (7) gebaseerd. Natuurlijk kan men allerlei variaties op deze sprongen
toepassen, maar dan zijn deze normwaarden niet voor vergelijking te gebruiken. 

De punten 2, 3 en 4 worden in onderstaande literatuurlijst uitvoerig toegelicht en bevestigd. Vanuit de
literatuur is er weinig bekend over de normwaarden (punt 5).

6 - Literatuurlijst6 - Literatuurlijst
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7 - Onderhoud7 - Onderhoud

7.1 - Schoonmaken7.1 - Schoonmaken

De sprongmat is goed afgedicht en het externe materiaal is bestendig tegen de gangbare oliën en
chemicaliën. Het is dus eenvoudig schoon te maken met een sopje. Denk aan vuil dat zich kan ophopen
tussen de ribbels van de mat.
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8 - Specificaties8 - Specificaties
Nauwkeurigheid

Minimale beginkracht bij 80 mm doorsnee 300 N  

10 ms  

Afmetingen

Kabellengte 3250 mm 128 inch  

Product hoogte (mm) 13 mm  

Product lengte (cm) 60 cm 23.6 inch  

Productbreedte (cm) 50 cm 19.7 inch  

Omgevingscondities

Maximum operationele temperatuur 70 °C  

Minimum operationele temperatuur -25 °C  

Minimale Systeemeisen

Interne RAM 512 Mb  

CD Rom drive nodig yes  

Aantal vrije USB aansluitingen 1  

Compatibiliteit

yes  

yes  

Bijgevoegde onderdelen

PC software inclusief yes  

Alle kabels bijgevoegd yes  

Order info

Partnumber 991900  
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