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Meten is niet altijd weten, en al helemaal niet als het gaat over klimprestaties in de Ronde van Frankrijk

Het
gevecht
omde
watts
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Maandag wordt voor het eerst in
deze Tour echt geklommen.
Dan doet ook de huis-, tuin- en
keukenwetenschap haar intrede.
Welkom in de wondere wereld
van de watts én van het eigen
grote gelijk van ruziënde experts.
Hans Vandeweghe

ij nader inzienwaren James
Watt en IsaacNewtonmis-
schien beter nooit geboren,
want danwarenAntoineVayer
en FredericGrappemisschien
nog vrienden. Laatst ging het

zo opTwitter. “Jij Fred, je bent geboren endrie
maanden laterwas je almet pensioen. Je hebt
verder niks anders gedaandan vervuilen.”
AntoineVayer is sportfysioloog enwas de

trainer vande infameFestinaploeg die in 1998
uit deTourwerd gehaald. Sinds dat trauma
vult hij zijn dagenmet bewijzen aandragen
dat een renner een onmogelijke prestatie
levert. Hij schrijft inLeMonde een columnen
vorig jaar publiceerde hij het alomafge-
kraakteNotNormal?, PasNormal?, een rang-

B

�Alberto
Contador in de
Tour van 2011.
In de loop van de
komende twee
weken zal er
ongetwijfeldweer
een deskundige
zijn die openlijk
twijfelt aan
de puurheid van
de klimprestaties.
© JEAN-PIERRE
CLATOT/BELGAIMAGE
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het gewicht, ofwatt per kilogram lichaamsge-
wicht. Bergop is dat de duidelijkstewaarde
omdat jemetminder absoluut vermogen toch
sneller kunt klimmenop voorwaarde dat je
minderweegt.
Nuwordt het nóg iets technischer: dewaar-

den die hierboven aan elke renner zijn toege-
kend, zijn niet dewaardendie hij trapte,maar
wat hij zouhebben getrapt als hij 78 kilogram
(lichaamplus fiets) zouhebben gewogen.Die
standaardwaarde is al een eerste grote zwakte
in dat soort berekeningen endiemagnooit
individueelworden gebruikt omeen renner te
brandmerken.
Jammer genoeg zal dat vanafmaandagmet

name in de Franse pers dagelijks gebeuren,
want de strijd gaat ook omhet eigen grote
gelijk. De believers koppelen keiharde conclu-
sies aanhunberekeningen – doping of niet –
en staan daarmee tegenover de non-believers
die twijfelen endenkendatmeer data en
onderzoeknodig zijn.

Vermogenspolitie
Tussenin zit eenBelg, een professor fysicamet
emeritaat, CharlesDauwe.Hij is demanach-
ter de site fietsica.be en vanafmaandag zit hij
voor zijn televisiemet zijn notitieboek en
chrono in de aanslag omde klimtijden op te
nemen endaar allerlei berekeningen op los te
laten.
Dauwe is bekender bij de tweeNederlandse

profploegenwaarmeehij geregeld samenzit,
dan bij de Belgische.Hij presenteerde vooraf-
gaand aandeTourstart in Leeds op een
wetenschappelijk congres zijn bevindingen
over in zijn onderzoeknaar het kritisch ver-
mogen (dat iemand gedurende lange tijd kan
leveren) en de anaerobe capaciteit (presteren
in zuurstofschuld). Dat is een anderemanier
omnaar klimprestaties te kijken.
In tegenstelling tot Vayer hadhij opChris

Froomeanno 2013 niks aan temerken. “Zijn
prestaties lagen inmijn grafiek allemaal op
dezelfde lijn. Zijn kritisch vermogen ligt rond
de 5,16watt per kilo en dat is lager dan
LeMond,Hinault, Roche, Delgado en
Indurain.”
Dauwe is een voorzichtigewetenschapper.

In zijn artikel voor het congres in Leeds stelt
hij onomwondendat er geen conclusies
mogenworden gekoppeld aandezewaarden.
Indicaties zijn erwel. “Er is een vermoeden
van epo-gebruik bij de prestaties van
Contador in deTour van 2009 enChris
Horner in deVuelta van 2013.”
Performance profiling, het onderzoeknaar

de prestatie, kan een ernstige troefworden in
de strijd tegen de doping. Stel u de renner voor
die denkt aandoping. Zijn urine en bloed kun-
nendagelijksworden gecontroleerd. Zijn
waardenworden jarenna elkaar bijgehouden
en in eenbloedpaspoort gestopt. Alle stalen
worden ooknog eens acht jaar of langer
bewaard om te controleren op onopspoor-
bare doping. Ten slotteworden straks ook zijn
prestaties dag in daguit gemonitord op

vreemdeuitschieters.
“Een vermogenspolitie zouwelkomzijn,”

vindt CharlesDauwe, “maar danhebbenwe
renners nodig diemet een transponder rijden,
met gps enmet vermogensmeting, dat alles
uniformennietmet verschillende toestellen
zoals nu.”Dauwe zit dagelijksmet zijn neus in
de zogeheten SRM-files,waarbij SRMde
markleider is in vermogensmeting in het
wielrennen. ‘Prachtige dingen, kleine fouten-
marge,maar als het een renner is inwie de tv
is geïnteresseerd, heb je problemen.Als de
camera te dichtbij komt, blokkeert het signaal
van de straalverbinding het signaal van de
vermogensmeter en zie je na afloop een
vlakke lijn in je grafiek. De renner zit dan een
hele tijd als hetware dood op zijn fiets. Om
ziek van teworden,want dat betekent: gis-
werk.”

De grenzeloze topsport
In de discussie rondwattages, snelheden en
vermogens tuimel je snel in een veel voorko-
mende valkuil van dewetenschap: het niet
aanvaardendat de atleet en de trainingswe-
tenschap evolueren. De essentie van topsport
– hoger, sneller, sterker – haal je daarmee
onderuit.
Een vermogensgrens zou een soort boven-

grens bepalen. Bovendie grens presteren,
maakt je dan verdacht. Die bovengrens zou
worden vastgelegdmet de tot opheden
bekende parameters en daar hoort onder
meer demaximale zuurstofopname
(VO2max) bij. Goedemeerdaagsewielrenners
scorenhoog in de zeventig of zelfs in de tach-
tig.
Het getal staat voor het aantal liters zuur-

stof perminuut en per kilogram lichaamsge-
wicht dat iemandkanopnemen.Met aan
zekerheid grenzendewaarschijnlijkheid zal
nooit iemandhoog in de negentig scoren,
maar hoemeermensen toegang krijgen tot
topsport hoe verder deGausscurvewordt uit-
gerekt en des temeer buitenbeentjes zich
kunnenmelden.
Alsmenbij een prestatie op eenVO2max

vanpakweg 99uitkomt, zoals de Fransman
Vayer ooit ‘vond’ bij Contador toenhij in 2009
de klimnaarVerbier naar boven reed, kan dat
aandopinggebruik vanContador hebben
gelegen, aan eenmedische uitzondering,
maar evengoed aande terugrekenkunsten
vanVayer.
Afgezien vanhet ontbreken van juiste

omgevingsfactoren zoalswind, luchtdruk,
rolweerstandendrafting (slipstreaming),
houdt dat soort berekeningennamelijkwei-
nig of geen rekeningmet het presteren in het
anaeroobbereik. Dat is de fractie van de pres-
tatie diewordt geleverd in zuurstofschuld,
waarbij lactaatwordt opgebouwd endiemaar
een korte tijd kan volgehouden.

Armstrong en de Teide
Maar de ene atleet kanmeer lactaat opbou-
wen en vooral langer dande andere ennu
komthet: de ene traint al beter dande andere.
In de jarennegentig ismenbegonnenmet
hoogtetraining,maar vooral de laatste jaren
werd steeds vaker op interval getraind in
zuurstofarmeomstandigheden. Lance
Armstrongwas een adeptmet zijn lange klim-
trainingen opdeTeide samenmetweten-
schapper en (doping)doktermaar ook trainer
Michele Ferrari. Haast elke Tourwinnaar na
hemheeft Armstrongnageaapt.
De zogeheten Sprint Interval Training in

Hypoxia (zuurstofschuld) is een vertaling van
wat deKeniase lopers vannature trainen:
tegenhoge snelheid lopen op eenhoogtewaar
niet genoeg zuurstof is. Het trainingseffect is
enorm. Zodra iemandde 36.40minuten van
MarcoPantani opL’Alpe d’Huez verbetert, zal
hijmet de vingerworden gewezen.Dat is niet
nodig. Ook al reedNairoQuintana vorig jaar
drieminuten trager, ooit verbetert een cleane
renner die tijd. Froomedeed er vorig jaar vier
minutenmeer over, dus het duurt nogwel
even.
We zien aande klimtijden dat de renners

de anaerobe prestatie steeds langer kunnen
volhouden.De grens die vroeger lag bij een
klimvan twintigminuten is aanhet opschui-
ven. Dat kanwijzen opdopinggebruik, of pijn-
stillers,maar ook ophet voordeel van kortere
etappes en verbeterde training,waarbij de
slotklimanderswordt gereden.
Jemagniet aan de ene kant (terecht) bewe-

ren datwielrennen achterop loopt inzake trai-
ningswetenschap omdanbij deminste pres-
tatieverbetering onmiddellijk ‘doping!’ te
roepen. Elke sport heeft recht op progressie,
al is dat bij hetwielrennen relatiefwant verge-
leken bij de epo-tijdenheeftmen tien procent
vermogen ingeleverd.

Indediscussie
rond ‘verdachte’
wattages,
enzovoort,
tuimel je snel
ineenbekende
valkuil vande
wetenschap:
hetniet
aanvaardendat
deatleet ende
trainings-
wetenschap
evolueren

schikking van foute enminder foute
Tourwinnaars.Wie surft naar
chronoswatts.comvindt er zijn levenswerk:
alle klimtijden in een tabel zetten en cataloge-
ren, van groen (geen doping), via geel en
oranje (verdacht) tot rood (mutant).

Believer or not
FredGrappe is danweer de performance
coach vanLaFrançaise des Jeux. Ooitwaren
ze vriendendie samen voor een schoonwiel-
rennen streden,maar nunietmeer, omdat
Grappe ooit een keer heeft gezegd dat zijn col-
lega een beetje doorschoot in zijn conclusies.
Vayer is ook demandie net zo lang zeurde

tot Sky vorig jaar de prestatiewaarden van
Chris Froome vrijgaf. VolgensVayerwas
Froomes prestatie vorig jaar in deTour
hoogst verdacht,want hij zou opwegnaar
Ax-3-Domainesmet een gemiddeldwattage
van446hebben geklommen.
Maar ook zijn ploegmaatRichie Porte,

AlejandroValverde, BaukeMollema, Laurens
tenDamenMikelNievewaren volgens hem
verdacht, omdat ze bovende 410watt scoor-
den.Met die 446 zat Froome, nog altijd vol-
gensVayer, op het niveau vanMarcoPantani
in 1998. Recordhouder is volgens hemMiguel
Indurainmet 455.
Kanmenwielrennenherleiden tot grafie-

ken,waarden en eenheden? Jazeker, als de
wedstrijd een puur fysiologische oefening is.
Dewatts hierboven zijn absolutewaarden,

wat de renners hebbenweggetrapt,maar
soms zalmen lagere getallen citeren. Dan
gaat het omhet totale vermogen gedeeld door

Uitvinder (19) haalt
al 750.000 euro op
voorOcean
Cleanup-plan
BoyanSlat is negentienenhij hengelt naar
plastic en centen.Met zijnplanomde
vervuildeoceanen schoon temaken, viste
hij snellerdanverwacht 1miljoendollar op,
dehelft vanwathij nodigheeft.

ELINE DELRUE

Hij begonmet 300 euro zakgeld enhaalde nu al
1miljoen dollar (750.000 euro) op. In éénmaand tijd
vielen 20.000 aanhangers als een blok voor zijn idee:
de oceanen opruimen.Op socialemedia dankte Boyan
Slat alle gulle geldschieters. “Ik hadnooit durven den-
ken datwe al zo snel op dehelft zouden zitten”, klinkt
het vrolijk verrast.
Deoceanenoppoetsen, vaneen jongensdroom

gesproken.Neemtdat volgens ‘oude’wetenschappers
79.000 jaar inbeslag, danhoopt Slat deklus invijf jaar
te klaren. “Het klassieke concept –plastic opvissenmet
sleepnetten– zoumiljardenopslorpen”, vertelt de
bezieler vanTheOceanCleanup.Danklinkt zijnplan
veel strakker. Ingrote lijnen: op strategischeplaatsen
maak je grote, drijvendearmenaandezeebodemvast.
Barrières van 100kilometer langen3meterhoog.Door
dezeestromingdrijft het plastic als vanzelf naarde

punt vandeV-vormige
armen,waaralle afval
zichopstapelt.Omde
zeswekenhaalt een tan-
kerdebuit op.Aan land
kun jehetplastic ver-
werken.Technischhaal-
baar enbetaalbaar,
denktdeDelftse student
metNederlands-
Kroatische roots.
Slat, al heeft samen-

gezetenmetAmeri-
kaanseministers ende
steunkrijgt van talrijke
experts, presenteerde
vorigemaandnogeen
haalbaarheidsstudie in
NewYork.Datboek-
werk, 530pagina’s dik,
wasvervaardigdvan
plastic dat indeoceaan

had rondgedobberd. Zijn rapportwashet resultaat van
meerdaneen jaarwetenschappelijk zwoegen.Ofhoe
een simpel schoolprojectuit dehandkan lopen.
Naar schatting7,25miljoen ton, zoveel plastic drijft

tegen2020 inonzeoceanenrond. Slats doel is dagelijks
25 tonop te vissenmetdedrijvendepontons.Rakelt hij
tegenhalf september2miljoendollarbijeen, dankan
hij eeneersteprototypebouwen.

Duiktrip opende zijn ogen
Winthij nucenten, danveroverdeSlat eerder al dehar-
ten.Het filmpjewaarinhij zijn ideeënuit dedoeken
doet, is almeerdan 1,3miljoenkeerbekeken.Zeventien
washij, toenhij inoktober 2012 zijn zegmochtdoenop
hetTedx-podiuminDelft.Dat zijndrijfveer eenduik-
trip inGriekenlandwasgeweest, zei hij.Wantdaarhad
hij onderwatermeerplasticzakkendanvissengezien.
“Ooit haddenwedeSteentijd endeBronstijd, nuzit-

tenwe indeplastictijd”, zegt Slat. Elk jaarproduceren
we300miljoen tonplastic. Eendeel komtuiteindelijk
inoceanen terecht, ookwel ‘deplastic soep’ genoemd.
Opsommigeplaatsen isdeafvallaag enkelemetersdik.
Verontrustend, vindt Slat. “Hetplastic vervalt inklei-

nere stukjesdieopgegetenwordendoorvissenen
vogels. Zokomendieplasticdeeltjes ook indevoedsel-
keten terecht.Dat is eengevaar voorons.”
Slathoopt zijnuitvindingover zes jaar te kunnen

opzetten indeStilleOceaan, tussenHawaï en
Californië, eenvandemeest vervuildeplaatsenopzee.
“Binnen tien jaarkunnenwebijnadehelft vanalleplas-
ticuit dat gebiedhalen”, stelt hij.Want, zobesloothij al
ophetDelftsepodium: “Wij zijndegenendie er een
potje vanhebbengemaakt.Waaromzoudenwij het
danniet zelf schoonmaken?”

‘Ooit hadden
we de Steentijd
en de Bronstijd,
nu zitten we
in de plastictijd.
Dat moet
stoppen.
We moeten
onze eigen
rotzooi
opruimen’
BOYAN SLAT (19)
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