
Interview - Onder de motorkap en tussen de oren van Tony Martin, 's
werelds beste renner tegen de klok
 
'Zestig rijden op eigen kracht mooier wordt die sport nooit'
 

Tony Martin in de individuele tijdrit in de
Ronde van Spanje van dit jaar, die hij
won voor Urán en Cancellara.

Tony Martin tekende voor dé
prestatie van 2014 door na 150
kilometer in de aanval een zware
Tourrit te winnen. Morgen komt
daar op het WK misschien de
ploegentijdrit bij. En woensdag
wordt hij wellicht voor de vierde
keer op rij wereldkampioen in de
individuele tijdrit. Wat is zijn
geheim?

HANS VANDEWEGHE

"Ik geef toe: hoewel de etappe mij
op het lijf geschreven was, was er
op 13 juli in de Tour niks gepland,
zeker geen monsterontsnapping.
Negen op de tien keer loopt het
slecht af met die avonturen. Dat wil
zeggen dat één renner op de tien
het wel haalt, en dat was ik.

"Het vervelende was dat
Alessandro De Marchi, met wie ik
weg was gereden, een ander plan
had dan ik: hij wilde wachten op
een groepje van 23 man dat op
twintig seconden hing, maar ik had
gehoord dat daar hele goede
klimmers in zaten. Liever niet, dus
bleef ik maar sleuren, waardoor
niemand dichter kwam. Ze zagen
ons rijden, maar ze kregen het gat
niet dicht.

"Op de Grand Ballon, met nog
zestig kilometer te gaan, heb ik De
Marchi achtergelaten, want hij
verslapte op kop. Uiteindelijk had ik
bijna drie minuten. Zestig kilometer
alleen op kop rijden met een jagend
peloton op de hielen dat er maar
niet in slaagt je in te halen, is een
onwaarschijnlijk gevoel.

"Ik hoorde onderweg heel wat Duits

en mijn naam werd voortdurend
geroepen. Het begon te regenen,
wat ook in mijn voordeel speelde,
want ik hou van de regen. Mijn
motor koelt dan beter af. (lacht) Die
laatste tien kilometer reed ik echt in
een roes. Ik wist dat ze niet zouden
terugkeren: ik zag wat ik aan arbeid
leverde en dat parcours leende zich
ook niet tot een georganiseerde
jacht.

"Was ik gek die dag? Neen, wel
een klein beetje boos, op de
organisatie dan. Al bij de
presentatie van het Tourparcours
een jaar eerder vond ik het vreselijk
dat er maar één tijdrit gepland was,
helemaal aan het einde. Wat moet
ik daar gaan doen, vroeg ik mij af.
Proberen een rit te winnen, werd
het doel, en die dag heb ik mijn
eigen tijdrit georganiseerd."

Tony Martin is geen praatvaar als
hij in de Vuelta naakt voor ons op
de massagetafel ligt bij Achim
Schmiedel, zijn vaste
spierenkneder, maar als etappes
negen en tien van de Tour aan bod
komen, veert hij op. "Zwei verrückte
Tage", lacht hij. Een dag later, voor
de nog zwaardere rit naar La
Planche des Belles Filles, wilde hij
een praatje slaan met De Marchi,
die hij 90 kilometer op sleeptouw
had genomen vooraleer hem achter
te laten. "Ik ging naar hem toe,
wilde wat zeggen, maar hij draaide
zich om. Bleek hij toch bitter te zijn
omdat ik hem had gelost. Vreemd."

Terwijl iedereen verwachtte dat hij
het daags na zijn onwaarschijnlijke
raid wel eens heel zwaar zou
kunnen krijgen om binnen de tijd
aan te komen, sleurde Tony Martin
in misschien de zwaarste etappe
van de Tour weer bijna honderd
kilometer aan kop. Ook dat was
niet gepland. "Echt niet, maar het
regende opnieuw. Ik had dat goede
gevoel nog van een dag eerder en
ik wilde wat werken voor Michael
Kwiatkowski. Ons plannetje lukte

niet, maar ik hield er wel een goed
gevoel aan over. Of ik mijzelf
verrast heb? Dat kun je wel
zeggen. Het was het bewijs dat ik
meer kan dan in aerodynamische
houding over de weg razen, al vind
ik dat nog wel de max.

35.000 kilometer

"Wat dan allemaal aan
verdachtmakingen wordt
gesuggereerd op sociale media,
moet ik mij daar iets van
aantrekken? Neen toch? Zo heb je
er altijd. Ik heb bewezen dat ik een
grote motor heb. Vandaag (het
interview vindt plaats in de Vuelta,
hv) is het precies een jaar geleden
dat ik in de zesde etappe 175
kilometer alleen heb gereden. Ik
heb toen niet gewonnen, maar ik
heb nooit zoveel felicitaties gehad
voor een overwinning als voor die
nederlaag. Ik vond het zelf ook heel
wat. Dat uitgerekend Cancellara mij
terughaalde, honderd meter voor
de eindstreep, was een beetje
vreemd, maar ook weer niet. Aan
die etappe heb ik een beter gevoel
overgehouden dan de meeste
mensen dachten, en ook heel wat
motivatie voor het
wereldkampioenschap in Firenze.
Tussen mij en Fabian is er geen
oud zeer. We zijn gewoon
concurrenten en ik vind hem een
bijzondere wielrenner. Hij is mij
komen feliciteren na mijn
overwinning in de Tour. Ook met
Bradley Wiggins kan ik goed door
één deur, want we kennen elkaar
nog van dat jaar samen bij Team
Columbia. Bradley is een zeer faire
sportman."

Onder het rijdend personeel van
Omega Pharma-Quick.Step is Tony
Martin een kilometervreter. Tot
vandaag heeft hij 82 racedagen
achter de kiezen. Alleen Niki
Terpstra - niét geselecteerd door
de Nederlandse bondscoach - en
Mark Renshaw hebben meer
gekoerst: respectievelijk 85 en 87
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dagen. Martin reed in 2014 in
wedstrijdverband 12.229,52
kilometer en ook daarmee zit hij bij
de veelrijders van zijn team. Met
zijn trainingen, waarbij een stevige
uithoudingsbasis de formule is voor
zijn succes als tijdrijder, kom je
makkelijk aan 35.000 kilometer per
seizoen, het equivalent van elke
dag drie uur fietsen, een heel jaar
lang.

Ooit reed hij zelfs 40.000 kilometer
per jaar, of de wereld rond. Maar
de extreem lange duurtrainingen,
kenmerkend voor de (Oost-)Duitse
school, zijn de laatste jaren
afgebouwd onder invloed van de
wetenschap die zijn intrede deed in
wielerland. Kwaliteit in plaats van
kwantiteit, maar voor Martin kan het
toch niet genoeg zijn. "Als ik kan
kiezen tussen drie uur en vier uur
zal ik altijd de langste afstand
nemen. En ik doe eigenlijk meer
dan ik rapporteer aan de ploeg.
Zolang ze zien dat ik genoeg train,
en dat ik de wedstrijden win die ik
moet winnen, vind ik het een beetje
mijn verantwoordelijkheid en die
van mijn trainer om de arbeid te
leveren die ik gepast acht."

Die trainer heet Sebastian Weber.
De man bekommerde zich om de
meeste goede Duitse wielrenners,
tot hij eind vorig seizoen naar
Cannondale verkaste om daar het
hele team te begeleiden. Martin
bleef hij echter trouw, en
omgekeerd. "Hij kent mij, hij weet
wat ik nodig heb. Gelukkig zat er bij
Cannondale geen enkele tijdrijder,
of toch geen Wiggins of Cancellara.
Als hij bij Sky of Trek had gezeten,
had ik een andere trainer moeten
nemen."

Eén uur 430 watt

Vorig jaar op het WK in Firenze
was een prachtig duel
aangekondigd tussen Martin,
Cancellara en Wiggins. Het draaide
uit op een duel, maar voor de
tweede plaats. De nummer één
was al na een kwart van het
parcours bekend en aan de
eindstreep voor de Nelson
Mandelahal had de Duitse
stoomtrein een stevige 46

seconden voorsprong bij elkaar
gefietst. Een beetje overdreven,
vindt ook Tony Martin.

"Dat was nooit de bedoeling, maar
het parcours liep zo goed en de
hellingen kon ik volle bak nemen.
Er zat geen echte berg in en ook
geen technische afdaling, dus ik
bleef vermogen leveren zonder
veel te moeten nadenken. Het
voordeel van als regerend
wereldkampioen een
wereldkampioenschap te rijden, is
dat je ook nog eens de tussentijden
van je concurrenten meekrijgt, want
je start als allerlaatste. Van in het
begin kon ik de zaak managen."

Tijdrijden is pijn lijden, zelfs voor
Martin, zeker voor Martin, maar niet
eerder dan halfweg de wedstrijd.
"De eerste kilometers zoek ik de
pijngrens op, en daar blijf ik onder.
Met twintig kilometer te gaan, draai
ik de gashendel open. Het is
zinloos om van bij het begin door
de pijngrens te gaan, want dat
houdt geen mens vol."

Martin reed die dag gemiddeld
52,91 kilometer per uur, amper een
halve kilometer per uur trager dan
drie dagen eerder met zijn hele
OPQS-ploeg op een haast identiek
parcours. Hij duwde tijdens de
individuele tijdrit gemiddeld 430
watt gedurende de 65 minuten. De
vraag welk vermogen hij leverde in
de ploegentijdrit met het hele team
in steun - wellicht minder dan 400
watt - ontwijkt hij. "Weiss ich nicht."
Later is dat ook zijn antwoord op
een vraag over zijn VO2max, een
waarde die op zich niet zo veel
zegt, maar die al te vaak gebruikt
wordt om prestaties al of niet als
dopingverdacht te brandmerken.

Maar Tony Martin klinkt wel oprecht
als hij een nuance aanbrengt. "Ik
rijd altijd met vermogensmeting,
maar ik kijk zelden. Hooguit ter
bevestiging van wat ik voel, maar
ook niet altijd. Het is mij vroeger
wel eens overkomen dat ik
absoluut een bepaald wattage
wilde rijden, maar mij daarbij
opblies. Dat is bij mij een heel
vervelend verhaal: als ik in het rood
ga, kom ik maar heel moeilijk weer
in het goede ritme. Daarom rijd ik

de eerste tien kilometer gewoon op
gevoel. Daarna kijk ik op de
powermeter en zie ik dat het goed
is. Als het niet goed is, zal ik ook
niet panikeren, want die
vermogensmeting is niet altijd even
juist. "

Volgend jaar wordt de immer jong
uitziende Tony Martin al dertig. Een
carrièreswitch zit er niet in. Hij heeft
zo goed verdiend dat zijn opleiding
als politieman nutteloos is geweest.
"Dat kon ik niet weten. Was het fout
gelopen met die carrière van mij,
dan had ik nu in een politiewagen
gereden en kon ik je aanhouden,
althans in Duitsland (lacht), want
dat heb ik allemaal geleerd."

Klassiekers? Neen, die staan niet
op zijn verlanglijstje. Zijn rivaal
Cancellara heeft kasseiklassiekers
gewonnen en in 2008 ook Milaan-
San Remo, maar Martin heeft
andere wedstrijden in gedachten.
"Niet onmogelijk dat ik daar nog
eens verschijn met de ambitie om
te winnen, maar die conflicteren in
de kalender met de klassiekers. Ik
heb het meer voor de korte
rittenwedstrijden als de Ronde van
Baskenland of van Romandië."

Werelduurrecord?

"Ooit. Maar ik ga eerst eens kijken
wat die anderen er van bakken.
Want als ik het doe, dan wil ik het
perfect doen. Mijn passie zal
onveranderd het tijdrijden blijven.
De idee alleen: ik rijd zestig per uur
op eigen kracht, geen motortje, ik
ben helemaal alleen, niemand zet
mij uit de wind, en ik luister naar
het ritme van mijn trappers en dat
vreemde gezoem van mijn volle
wielen, mooier wordt die sport
nooit."
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