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Leve het werelduurrecord:
een van de oudste
wielertradities in eer hersteld

‘Nooit tevorenheb ik zo’npijngehaden ikheb
ookachterafnooitmeerdiepijngevoeld”, zei
EddyMerckx later over zijn geslaagde record-
poging.Toenhij op25oktober 1972klaarwas,
inde ijle lucht vanMexicoCity,moestenzijn
manager enenkeleomstandershemkromvan
verzuringvanzijn fiets trekken.
Eenwerelduurrecordbrekenbetekent een

uur lang fietsenaan90 tot 95procent vande
VO2max, de zogehetenmaximale zuurstofop-
name. 80procent vandearbeiddiedoor zijn
spierenwerdgeleverd,wasaeroob,met
gebruik vandeaanwezige zuurstof inhetbloed,
maarhetwarendie andere20procent anae-
robeenergiediehet verschilmaakten.Die zorg-
denookvoordepijn, die vanbij de eersteminu-
tenoptradensteeds ergerwerd.
NaéénuurhadMerckx, ondanksdeverzu-

ring, 49,431 kilometer gefietst, 778metermeer
dandevorige recordhouder, deDeenOleRitter.
Het recordzou28 jaar staan, totEngelsman

ChrisBoardman in2000 tien (!)meterbeter
deed.HaddendeMerckxvan 1972ende
Boardmanvan2000samengereden,het ver-
schilwasamper zeven tiendengeweest.
Vooralle duidelijkheid, nietMerckxenookniet
Boardman,maarde illustereTsjechOndrej
Sosenkabezit vandaaghet record.Althans in
TheMerckx-posture, deMerckx-houding, de
internationale standaardmet eenklassieke

Volgende week is The Merckx voltooid
verleden tijd. Onze nationale Eddy was
de maat der dingen voor het
werelduurrecord, maar daar komt
verandering in als Jens Voigt op
18 september namens fietsenmerk Trek
een nieuwe standaard neerzet. Voigt is
de wegbereider voor de echte kanjers
zoals Fabian Cancellara, Bradley Wiggins
en Tony Martin. Hans Vandeweghe

1972
Eddy Merckx (BEL)
49,431 km
Mexico-Stad

1993
Graeme Obree (VK)
51,596 km
Hamar

Ubent jong (vangeest), tukop technologische snufjes
enhebt eeneerderbeperkt budget?Danzit upal in
dedoelgroepvanMoxy, eennieuweketenhippe
hotelswaaruvoor60 tot 80 eurokunt overnachten.
Initiatiefnemers zijnhotelgigantMarriott en
meubelreus Ikea. Er zijn 150hotels gepland.

FILIP MICHIELS

Eerst een dienstmededeling aan alle Ikea-haters. De kans dat u
binnenkort ook in uwhotelkamer eenBilly-boekenkast aantreft,
is nihil. Ook voor Zweedse balletjes in de hotelbar hoeft u niet
meteen te vrezen. Laat dat dus een geruststellingwezen.Alswe
de foto’s vanhet eerste, pas geopendeMoxy inMilaanmogen
geloven, dan zullen de gelijkenissen tussen deMoxy-hotels en de
succesnummers uit de Ikea-catalogus bepaald ver te zoeken zijn.
Zowel de kamers als de hotellobby ogenbepaald jong, hip én

stijlvol. En laat die drie begrippennu toevallig ooknaadloos aan-
sluiten bij het verwachtingspatroon vande doelgroep die
Marriott en Ikea voor ogenhebben: de jonge énbehoorlijk prijs-
bewuste reiziger. Die nietwakker ligt van roomservice of gouden
kranen in de badkamer, en die zich telkens als hij een klassiek
zakenhotel binnenkomthardop afvraagtwat die vreemde snuiter
bij de ingang, ookwel bekend als de portier, daar uitvlooit.

Generation Y
AmyMcPherson, topvrouwvanMarriott Europe: “Wehebben
een onderzoek laten doenbij jongerenuit de ‘GenerationY’, die
tegen 2020 zo’n 40procent van alle zakenreizigers zullen uitma-
ken. Een comfortabel bed prijkt boven aanhunprioriteitenlijstje.
Op twee endrie volgen de aanwezigheid van technologische
snufjes en eenhippe designlook.Met dat verlanglijstje in het ach-
terhoofd zijnwe gaannadenken over eennieuwhotelconcept

waarvoorwe inEuropa een stevig gat in de
markt zagen.”
De aankleding vanhet allereersteMoxy-
hotel, vlak bij deMilanese luchthaven
Malpensa, oogt trendy en tijdloos. Relatief
kleine kamers,maarwel voorzien van alle
nieuwehebbedingen:moderne flatscreen-
tv’s, usb-aansluitingen in de kamers, grote
regendouche. In de publieke ruimte staan
hier en daar computers ter beschikking en
gratiswifi is standaard.Wie honger heeft,
kan er terecht voor een even gestandaardi-
seerde als gezondehap,wie dorst heeft kan
zichzelf een – standaard – cocktailmixen.
Nu is eennieuwehotelketen die vanuit

marketingoogpunt heel gewoontjes op alle
reizigersmikt natuurlijk niet zo interessant. Daaromhebben
Marriott en Ikea in hun campagne demond vol van de
‘GenerationY’, jonge dertigers zegmaar.Want zeg nu zelf: een
hotel dat uitsluitendmikt op de trendy, jonge reiziger, dát is pas
vernieuwend. En,wieweet,wilt u als jonge veertiger of dynami-
sche vijftiger stiekemookwel in zo’n trendyhotel vol hippe jon-
geren verblijven?
Met een gemiddelde kamerprijs die tussen 60 en 80 euro zou

schommelen, bestaat de kans dat zowat alle prijsbewuste reizi-
gers voor dit concept zullen vallen. Geen toeters en bellen, een
‘goedkope’ locatie buitenhet stadscentrumén een restaurant dat
eigenlijk nietmeer is dan een voedselbarwaarin zelfbediening
het sleutelwoord is. Dat alles scheelt natuurlijk al een aardige
slok opde borrel in het prijskaartje voor eennieuwhotel.
U vraagt zich af: ‘Waar heb ik dit eerder gezien?’ Bij Ikea, juist.

Marriot en Ikeamogendit concept dan al samen in demarkt zet-
ten, in de hotels zelf zult u vandie Zweedse aanwezigheidweinig
merken.Het is vooral de Ikea-géést die bijMoxy rondwaart: zo
veelmogelijk besparen oppersoneelskosten, efficiëntie tot in de
details, enmeesterlijk inspelen opnodenwaarvanu zelf het
bestaannogniet ontdekt had.
Veel fundamentelerwordt het nooit,maar achter de schermen

spelen de Zweden echtwel een grote rol. De eigenaar vande ge-
bouwenwaarin de hotels onderdak zullen vinden, is Inter
Hospitality. Deze Ikea-dochter zag in 2012 het daglicht,met als
doel in heel Europa te investeren in hotels en studentenkamers.
Nog dit jaar zoudenMoxy’smoeten openen inMünchen, Ber-

lijn, Keulen, Londen enOslo. Op termijn zien de initiatiefnemers
ruimte voor 150nieuwehotels in Europa, ondermeer in Brussel.
Wenamen zelf al even de proef op de som, enprobeerden inMi-
laan een kamer te boeken voor volgendeweek. De prijzen lagen
tussen 70 en90 euro per nacht. Dat is, zeker voorMilaan, nog
altijd behoorlijk goedkoopmaar toch al een stukje bovende aan-
gekondigde prijzen. Al kandat ook aan onze leeftijd liggen.

Hotelgigant
Marriott en
Zweedse
meubelreus
mikken met
Moxy-keten op
jonge, hippe
budgetreiziger

Doe-het-zelf in
het Ikea-hotel
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baanfiets eneenkromstuur. Sosenka reed in

200549,700kilometer ver in zijn eneuurvan

glorie.

Bidsprinkhaan
Op11mei 1893werdvoorhet eerst door een

menseenuur lang rondjes geredenopeenwie-

lerbaan.HenriDesgrange, tien jaar laterde

stichter vandeTourdeFrance, reed35kilome-

ter en325meter. Zijn recordzou35keerwor-

denverbeterd, al danniet opdezelfde fiets.

Waarmeewemeteenbij de verwarringzijn

beland.Hétwerelduurrecordbestaat al dertig

jaarnietmeer, sinds 19 januari 1984, toen

FrancescoMoseropeen ietwat vreemde fiets

met eenkleiner voorwiel 50,8kilometer ver

reed, ook inMexico.

Erwarenvoortaandrie records. Eénvolgens

Merckx (sinds2000officieel hetUCIhour
record), éénmet eenaangepaste aerodynami-
sche fiets (sinds2000deUCIbest humaneffort)
eneenderdewaarinalles is toegelatenzolang

dekrachtmaarvandemenskomt.Dat laatste

record is eenbuitenbeentje enbehoort sinds

2011 toeaaneneFrancescoRusso, bedraagt

91,556kilometer enwerdgevestigd ineen soort

rijdende sigaaropeenovaal autocircuit.

Het recordvandeSchotGraemeObree, die

beterdeeddanMoser endat later zouworden

bijgeschreven indecategoriebest humaneffort,
werdgevestigdopzijn experimentele fiets inde

zogehetenbidsprinkhaanhouding: dearmen

samenenvoorhem,maardichtbij zijn lichaam.

Miguel Indurainen tweekeerTony

Rominger zouden inde tijdrithoudingmet een

klassiek triatlonstuurnogeenshet record

scherper stellen,maaruiteindelijk zetteChris

Boardmanop6september 1996 indenieuwe

velodroomvanManchester 56,375kilometerop

de tabellen.Hij deeddat –opeendoorMerckx

gebouwde tijdritfiets – indezogeheten super-

manhouding,waarbij hij zijn armenopeenheel

lang tijdritstuurhaasthelemaal vooruitstak.

Lastig voorde rugendeheupbuigers is dat,

maarwel super-aerodynamisch, getuige zijn

prestatie toenhij vier jaar later opeenklassieke

fietshet recordvanMerckxmetmaar tien

meter verbeterde.

Aandie verwarringmet tweeverschillende

recordskomtnueeneinde.Hetwaseenvande

eerstemaatregelendiedenieuwevoorzitter van

deUCI, BrianCookson,uitvaardigde: een

werelduurrecordmocht voortaanworden

gevestigdopeen fiets diewasgoedgekeurdvoor

omhet evenwelkebaandiscipline. Indepraktijk

zal dat altijddeachtervolgingsfietsworden.Ook

devollewielenmogenvoortaan.

Zowordt hetwerelduurrecord ineerher-

steld.Ooitwashet een jaarlijks fenomeen: de

zestigminutendurende strijd vandewielrenner

tegenzichzelf, debaanendeverzuring. Sinds

2000wasde lol er af,maarnukanerweernaar

wordenuitgekeken.

Dekans is levensgrootdat JensVoigt donderdag

inhetZwitserseGrenchendeafstandvan

Sosenkaovertreft. Verpulverenzalwat lastig

worden,wanthoewelVoigthet dusmagdoen

opeenachtervolgingsfiets in eenhoudingdie

hemveelminder luchtweerstandoplevert, is hij

niet de tijdritmachinedie Sosenkawelwas.De

grensvan50kmperuurhaaltVoigt bijna zeker.

Voigt is al 42 en reedvorigemaand inde

ColoradoTourzijn laatstewedstrijd.Hij zegt dat

hij zijnnaamopde tabellenwil bijschrijven,

“voormijnkleinkinderen”.Dat zalwel,maar

Voigt doethetmetdehelemachinerie vanTrek

achter zichen isdeproefbuisbaby inhetproject

datFabianCancellaraooit in gangheeft gezet.

DeZwitsersehardrijderhadvoor3augustus

vandit jaar inMexicoeen recordpogingge-

pland,maardiewerddoordeplotsemodernise-

ringvande reglementen inpauzestandgezet.

Trekkonerniet om lachendat ineensde regels

veranderden,maarbleefhetplan toch trouw.

IndeklassiekeMerckx-houdingzou

Cancellarabijna zekerdebeste vandehuidige

generatiehardrijders zijn geweest.OokBradley

Wiggins enTonyMartinhebbenhun interesse

getoond inhetwerelduurrecord.Beidenzijnhet

gewendeenuur lang ineenaerodynamische

houding te liggen,maarCancellara rijdt ookbij-

zonderhardzonder tijdritstuur.Hij levert van

allehardrijdershetmeestepurevermogen.

Tijdrijden lijkt opbergop rijden:het is een

strijdomdewatts,metdat verschil dat geenhel-

lingmoetwordenoverwonnenenhet vermo-

gennietmoetwordengedeelddoor je gewicht.

Dediscriminerende factorenzijnde frontale

luchtweerstand (deaerodynamica), enhet ver-

mogendathet fysiologisch systeemkan leveren.

Elke tijdrijderbehoort tot eencategorie atle-

tendiemeerpijnkunnenverdragendanande-

ren. Zij kunnenzicheenuur langkwellen.Hoe

zedatdoen, varieertnogal.Merckx reedmet

een54x15- verzet. Bij elke trapkwamhij 7,93

meter verder. Zijn gemiddelde trapfrequentie

bedroegopkruissnelheid 105perminuut, zeer

hoogvoor zijndoenenvoordie tijd.

FrancescoMosergooide er in zijn tijdrithou-

ding telkenswat tandenbij,maarhetwaswach-

ten totRominger (1994) enBoardman (1996)

omnegenmeterper trap te zienduwen.Don-

derdag ishet te kloppen recordofficieel dat van

Sosenka,maardiepvanbinnenwil iedereendat

Boardmans56,375kmzosnelmogelijkwordt

verbeterd.

58x11
EddyMerckxwasonderdiehardrijdersoveri-

gens een superatleet: hij testte ooit indeSport-

hochschule inKeulenenkwamuit opeenver-

mogenvan455watt gedurendeeenuur. InMe-

xico reedhijmaaraan366watt,maardatheeft

danweer temakenmetde ijle lucht. Erwerd

gekozenvoorminder luchtweerstand,maardat

betekendeookminder zuurstof,waardoor zijn

fysiologie zwaaropdeproefwerdgesteld.

Zijnprestatie inMexico is ooit herberekend:

opzeeniveauenopdeBoardmanfiets zouhij tot

54km/uur zijngekomen.Merckxkendedie

typische tijdrithoudingevenwelniet.Hij reed

metdehandenophet stuur, opde remmenof

(opdewielerbaan)diep inde stuurbocht.

Bij alle vergelijkingenmoetookhet aspect

dopingwordenmeegenomen.ToenMerckxzijn

recordvestigde, zat zowathethelepelotonaan

deonopspoorbare enzelfsniet verbodenana-

bole steroïdenencorticosteroïden, al ofniet in

combinatiemet amfetamines.Dat kwamdepu-

rekracht tengoede.Vanafde jaren80werdde

zuurstofhuishouding ‘creatief’ beïnvloedenble-

vende spierversterkendemiddelenook inge-

bruik.Moserdeedhetmetbloedtransfusies.

Vanafde jaren90 isbij alle recordpogingenon-

getwijfeldhetwondermiddel epogebruikt, dat

het zuurstoftransport bevorderde.

Metdeverscherpte controleswordende

komende jarenontzettendboeiend,nudegroot-

ste specialistenweerhun interessehebben

getoond.Volgenswetenschappers zoudebeste

hoogte voor een record2.500meterbovende

zeespiegel zijn, opvoorwaardedatdeatleet zich

kanacclimatiseren.Alleendaterendie studies

uit volle epo-tijd.Voigt doethet donderdagop

451meterhoogte inGrenchen, zegmaaropzee-

niveau.Het ziet ernaaruit dat zowelCancellara

alsWigginsdaarookvoor zal kiezen.

Deheleoefeningvanhetwerelduurrecord is

er éénvan fysica, aerodynamicaen fysiologie

gecombineerd.VanTonyMartin is bekenddat

hij vooral vanzijnkrachtuitgaat.Hij rijdt zijn

tijdrittenmet eenmaximaal verzet van58x11.

(Eenwielertoerist die 53x16 rijdt aan90 trapfre-

quentiehaalt vlotjes 37kilometerperuur.)

OpdewegheeftMartinopzijn tijdritfiets

uiteraardooknogkleinerekroontjes zittenvoor

alshet evenwat lastigerwordt.Opdewieler-

baanmagnietwordengeschakeld en ishet een

uur langdat enegemonteerdeverzet trappen.

Alshij hetmet een58x11 zoudoen, betekentdat

11,05meterperomwenteling enaan90 trapfre-

quentie zouhij danop59,67meteruitkomen.

Met zijnklassieke85 trapfrequentie vanopde

wegzalhij Boardmanniet kloppen.

BradleyWiggins is danweerdemanvan

56x11.Diemoetookminimaalnegentigpedaal-

omwentelingenperminuuthalenomBoard-

manmaarnet te verbeteren.Wigginskanals

baanachtervolgermakkelijk 110omwentelingen

aan,maardevraag is:metwelk verzet enhoe

lang?Eenuurduurt langerdandevierminuten

vandeachtervolging.

Fluitje van een cent
Aandeoverjarige JensVoigt omdeaftrap te

geven,maarhijmoetniet denkendathij een

unicumis, zelfsniet dit jaar enzekerniet qua

leeftijd.Op2 februari reeddeFransmanRobert

Marchandopdenieuwebaanbij Parijs ookeen

werelduurrecord.Hij kwamtot 26,927kilome-

ter, 2,5 kilometermeerdanbij zijn vorige

record.RobertMarchand is 102.Hij hadeenver-

klaringvoor zijn spectaculaire verbetering: “Op

dienieuwewielerbaanenbeter getraindwasdit

een fluitje vaneencent.”

60
MINUTEN

helse pijn

1996
Chris Boardman (VK)
56,375 km
Manchester

2005
Ondrej Sosenka (TSJ)
49,700 km
Moskou

Ooit was het
een fenomeen
waarnaar werd
uitgekeken:
de 60 minuten
durende strijd
van de renner
tegen zichzelf,
de baan en
de verzuring
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�Niksmooiers dan de originele
Merckx-fiets, waarop ‘onze Eddy’
in 1972 hetwerelduurrecord
reed. Daarna kwamen de techno-
logische snufjes, diemet ingang
van dit jaar niet allemaalmeer
toegelaten zijn. © YUZURU SUNADA


