
taat van gerichte training, maar omdat je veel
zuurstof nodig hebt om dat vol te houden, werd
datlatersimpelweggereduceerdtoteenbijproduct
vanepogebruik.
Zoals Richie Porte en vooral Geraint Thomas

vandeweekde zaak geslotenhielden, datwasUS
Postal revisited.Wie Thomas daardoor verdacht
vindt, hoort wel te weten dat deze jongen in zijn
tijdalsachtervolgeral700wattkonleverenenniet
éénkeer,maarverschillendekereninvierminuten.
Thomaswordt nuweggezet als hetwinnaartje

vandeE3Harelbekedat ineensookbergopmetde
bestenmeerijdt. Hij klom donderdag amper één
secondetragerdanArmstrongopPlateaudeBeille.
Verdacht? Thomas reed de zeventiende tijd ooit,
tweeminuten tragerdanMarcoPantani endat in
lichte regen enmaar 15 graden, bij ideaalweer en
nieuwasfalt.
Nog steeds verdacht? Misschien even verder

kijken op zijn palmares. Deman heeft twee keer
olympischgoudgewonnen, indédisciplinevande
grotemotoren. Thomas is de nieuweWiggins en
misschien zelfs een combinatie vanWiggins en
Froome.
Vermogenleveren,daardraaithetom. Enkrijg

jehetgewichtnaarbenedenzonderaanvermogen
in teboeten,danzul jeooksnelbergoprijden.Dat
iswatChrisFroomenogveelbeterkandanLance
Armstrong of Alberto Contador. Froome kan
elkeklimaaneengemiddeldevanrondde400
wattafwerkenendaarmeeishijgeenuitzon-
dering.Wathij supergoedkanenanderen
minder, zijn tussentijdse inspanningen
leveren van 600 watt en meer. Je krijgt
ookdeindrukdathijermeeraankandan
vroegerendat zeook iets langermogen
duren, met als bewijs hoe hij wegreed
afgelopendinsdagnaarLaPierreSaint-
Martin.
Je zou dat – de traditie van het

wielrennen indachtig – meteen
kunnen linkenaandoping,maar
zou het niet kunnen dat training
de oorzaak is? Kerrison liet daar-
over in TheGuardian ooit opteke-
nen dat hun training in de bergen
vooral gericht is op korte inspan-
ningen om een kloof te slaan,
waarna een fase volgtwaarindie
kloofwordtverdedigdentegelijk
wordtgerecupereerd. “Wemoe-
ten van 350 naar 650watt kun-
nen en dat hoeft niet meer dan
een tiental seconden te duren,
genoegomdetegenstanderlos
te gooien. Vervolgens moet
Chris terug naar 350 à 400
watt, anders bouwt hij boven
zijn anaerobe drempel te veel
lactaat (melkzuur, HVDW) op.
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Kijk eens hoe Froomewegrijdt van
detegenstand. Datlijktverdachtveel
op Armstrong, nietwaar?” Dat was
de teneur tijdens of na de eerste
bergritafgelopendinsdag,toenChris
Froome alleen in het skistation La
Pierre Saint-Martin arriveerde. Hij
reed inderdaadhardenhij gingeen
rotvaartmetdatkleinemolentjevan
hemenmisschienwashetmolentje
helemaalniet zoklein,maarwasde
cadansdanweer erghoog.
Anderzijds,wathadFroomedan

moetendoenomwegterijdenvanzijn tegenstan-
ders?Groterentragertrappen?Zoishijnietopge-
voed.Trager gaan rijden?Dan rijd jenietweg, zo
simpel is koers. Erwaren niet veel andere opties
voor Froome dan te doen wat Armstrong deed:
opdelimietrijden, inhetbesefdathij ineengoede
dag als enige een bepaald vermogen gedurende
een bepaalde tijd kan aanhouden en zodoende
een kloof kan slaan met de tegenstand. Dat die
kloof uiteindelijk in de minuten liep, is niet zijn
schuld,maar ligt eerder aande tegenstand.
Deredenenzijndivers.BijVincenzoNibali zijn

die dubbel: die heeft eenTour in 2014 gewonnen
met overwicht omdat hij the best of the restwas,
nadat de twee topfavorieten zich een breuk had-
den gevallen. Nibali van 2014 kwam in de buurt
vandewaardenvanFroomevan2013,maarNibali
is een gelijkmatige klimmer terwijl Froome
getraind is om een paar keer ongenadig te ver-
snellen.BovendienwarenzebijAstanaeenbeetje
ziek en zuchtig. Een virusje, hoe klein ook, kan
procenten verschilmaken.
Nairo Quintana? Is te veel natuurtalent en

traint wellicht te weinig gestructureerd, daar in
Colombia. Alberto Contador dan?Wat een grote
opluchtingdat indeze tijdenvangeïntensifieerde
bloedcontroles twee grote rondes niet meer te
combineren zijn. Contador kwam tegemoet aan
de eisen van zijn gekke geldschieter Oleg Tinkov
om ze allebei te rijden en betaalt daar nu de
rekening voor.
De rest? De Fransen Romain Bardet, Jean-

ChristophePéraudenThibautPinotkomenzwak-
kervoordedagdanvorig jaar,maardatheeftdan
weer temakenmethetniveautjeextradaterdoor
Froome en co. is bijgekomen en vooral diens
mentaleoverwichtdatbijde tegenstanddebenen
afsnijdt.

‘No stone unturned’
Team Sky begon in 2010. Geen onbelangrijke
datum,wanthet laatste jaarvanLanceArmstrong
dietoenalnietmeeronbesprokenwas,maartegen
wie nog geen aanklacht liep. Sky was gericht op
een plaats verwerven in hetwielrennen in het al-
gemeen, maar 2011 ging de mist in omdat grote
motorBradleyWigginsaanderolgingindewinter
ennietmeer invormgeraakte.
In 2009 al hadden ze Tim Kerrison vanuit

Australië gehaald. Een inspanningsfysioloog
gepokt en gemazeld in het zwemmen, die als
opdracht kreeg om de wielerwedstrijden op
fysiologisch vlak te ontleden. Met andere woor-
den: hoe, waar en wanneer worden koersen
gewonnen enwat is daar allemaal voor nodig?
Leavenostoneunturned,wasdeopdracht.Met

anderewoorden: sloopalleheiligehuisjesvande
koersenkijkofzehetpredicaatheiligwelverdie-
nen. Een ex-renner die bij de studieronde was
betrokken, is formeel: “Niet recente Tour-
winnaars als Cadel Evans of Carlos Sastrewaren
de norm. Het was duidelijk dat je de Tour alleen
konwinnenals jehardbergopkonrijdenendaar
bovenop een extra versnelling konplaatsen. Een
mix van Alberto Contador en Lance Armstrong
zouideaalzijn,heb ikweleensgehoord.Maarwel
clean.”
Armstrong als maat der dingen, daar waren

geen hogere studies voor nodig. En uiteraard
kwam ook het aspect doping aan bod, waarop
Tim Kerrison zou hebben gezworen dat hij met
gerichte trainingkonbereikenwatanderendeels
uit doping hadden gehaald. Twee jaar later was

hij klaar met zijn ontleding,
maar het seizoen van Sky ging
demist in,mededoorWiggins’
labiele gedrag. Door het oude
wielrennenwerdhardgelachen
omzoveelnaïviteit: “Jaguarsen
mooie bussenhebben ze al, nu
nog koersenwinnen.”
Ze hebben die eerste jaren

wel veel geleerd bij Sky. In de
klassiekers loondehunaanpak
ook, maar was vorm van de
dag, parcourskennis, tactiek
en vooral geluk al even
belangrijk als wat onder de
motorkap zat. De opge-
voerdegrotemotorenwaar
zij aan bouwden, zouden
pas in de (veel eerlijkere)
rittenwedstrijdenechthet
verschil kunnenmaken.
In 2012won Sky de Tour

metBradleyWiggins,dieeen
jaar als een pater had geleefd.
Maar het was Kerrison die op basis
vandevermogenswaardenvandewinnaarenzijn
luitenant Chris Froome naar de ploegleiding
stapte enmeldde dat Froomemeer een garantie
wasopsuccesdandewinnendekopmanzelf.Dat
wistenookFroomeenzijnvrouw,waaropdienog
indeTourbegonte tweetendathaarventbergop
veel beterwasdanzijnkopman, ietswatFroome
ookeenpaarkeerduidelijkhadwillenaantonen.

Copy-paste Armstrong
HetverschilwastegrootomtenegerenenFroome
luisterdebeter.Hijzoudeeditie2012winnen.Voor
Tim Kerrison – inmiddels Head of Performance
Support – paste de witte Keniaan, die Brit was
geworden, beter bij de uiteindelijke doelstelling
van zijn trainingen: hard rijdennet onder de ana-
erobedrempel(waarjeeeninspanning45minuten
toteenuurkuntvolhouden)enbovenopdieinspan-
ningenkelezogehetenpowerburstsofspikedefforts
(opgedreveninspanningen)plaatsenomdetegen-
standopachterstand te rijden.
Daarmee kopieerde Froome eigenlijk

Armstrong,wantdiedeeddat al sinds 1999,maar
dan op aanraden van Johan Bruyneel enmet de
hulp van epo, dat toen doormeer dan 90procent
van het peloton werd gebruikt. Later werden
Armstrongs prestaties afgedaan als medisch-
chemischeexperimenten,werdzijnpalmaresuit-
gewist enhetkindmethetbadwaterweggegooid.
MaarnietdoorTeamSky.Degerichtetrainingen

vanArmstrongondersupervisievandokter-trainer
Michele Ferrari op de flanken van de Teide op
Tenerife en evengoedopdeCol de laMadoneaan
deAzurenkust, zijngecopy-pastetdoorTeamSky
endiewarenzoeerlijkdaarookvooruit tekomen.
ZelfsdehogetrapfrequentievanArmstrongnamen
zeover.Ookdie techniek wasevengoedhet resul-

HANS VANDEWEGHE

Natuurlijk heeft Chris Froome (30) veel weg
van LanceArmstrong (43) zoals hij bergop
iedereen uit dewielen rijdt,maar daarom
zit hij nog niet aan de epo of het bloed. Er is
voorlopig niksmismet Froome (en Team
Sky). Enmisschienwas er ookmindermis
metArmstrong.

“

‘Froomemoet van 350 naar
650watt om de tegenstander

bergop los te gooien.
Vervolgensmoet hij terug

naar 350 à 400watt,
anders bouwt hij te veel

melkzuur op’

TIM KERRISON

TRAINER TEAM SKY

TOUR
DE FRANCE

Analyse. Waaromwe niet weten (en dus nooit mogen beweren) dat Chris Froome en Sky hightech
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gedopeerd zijn

Onze training is gebaseerd op het weg-
werkenvandatlactaatbijhogevermogens.”
Nog een verschil met Armstrong en

Contador,dieeenmeernatuurlijkeklimmer
lijkt, is het blijven zitten in het zadel. Ook
daarover isnagedacht.Kerrison: “Ook tegen
20 kilometer per uur is er zittend minder
luchtweerstand dan staand. Je vermogen
gebruik je dus efficiënter, vandaar dat wij
trainenopaanvallenvanuit het zadel.”
Dehoge cadans is ook geen toeval. Eén

keerperweektraintdeploegopzeerhoge
trapfrequentie,maardatFroome110à 120
omwentelingenperminuutdraait,zouniet
afgesproken zijn. Ook dat is niet uitzonder-
lijk; Thomas is dat alvast gewend van op de
wielerbaan.

Dopingzondaar
Froomewordt geframed als dopingzondaar,
klaagtSky.Datkloptenhetisbepaaldoneerlijk

zoals het spel wordt gespeeld. Neemnu
deFransetrainerAntoineVayer.Die
heeftopeigenhoutjebepaalddat
vanafeenvermogenvan6watt
per kilogram lichaamsge-
wicht alles verdacht is.

Ander wetenschap-
pers, met meer kilo-
meters en publicaties,
zijnhetdaarmanifest
mee oneens. Vayer
gingdezeweekver-
der met onschul-
dige burgers en
journalisten op
het verkeerde
beentezetten
door te
beweren

datFroomeopdeSpaanseklimPeña
Cabargaooit470watthadgehaalden
dus een mutant (zijn terminologie
voordopeurs)was.
Hij vergat daarbij wel te vertellen

dat de (steile) klim geen 6 kilometer
langisenalseindklimdooreenspeci-
fiek getrainde renner en perfect af-
gesteldemotoralsFroomevooreen
groot deel in verzuring kan wor-
denopgereden.Daaromworden
klimmen onder de twintig
minuten doorgaans zelfs
door de pseudoweten-
schappersniet inaanmer-
king genomen, omwille
van niet relevant. Voor
het hogere doel –
iemand in diskrediet
brengen – worden
hier appelen met
perenvergeleken.
Als uitsmijter een

blokje wetenschap dat u
tochevenmoetdoorworstelen.

De transformatie vanChris Froomevaneen fysio-
logisch talent, die in zijn jeugd op grote hoogte
leefde, tot een fysiologisch buitenbeentje past nog
steedsbinnendegrenzenvanhetmenselijke,waar-
van overigens niemand weet waar die liggen. Als
hetkloptdathij in2007eenmaximalezuurstofop-
namehadvan85,dankunnenwenuoponzebeide
orenslapen. In2007woogFroomenogindebuurt
van80kilogram.Vandaagisdat66of67kilogram,
wiezalhet zeggen,maaralvast teweinigommooi
enaanvaardbaar te zijn (zie column).
De waarde VO2maxwordt uitgedrukt inmilli-

liter zuurstof die een lichaamperminuut en – nu
komt het – per kilogram lichaamsgewicht kan
opnemen.Vayer heeft berekenddat Froome ruim
boven de 90 VO2max zou uitkomen en dus is hij
gedopeerd. Ten eerste scoren sommige mensen
hoger dan 90. Ten tweede: wat is die ‘berekening’
waard?Zijneindresultaatisafgeleiduitdesnelheid
waarmee Froome klimt. Dat zet hij om naar watt
voor een gestandaardiseerde renner van 70 kilo-
gramenvervolgensnaarwattperkilovoorFroome,
omdaaruit eenVO2max teberekenen.
Een mooi rekenmodel, maar met flink wat

foutenmarges en ooknog eens twee variabelen in
hetspel:deefficiëntie (hoeveelzuurstofecht inhet
bloedkomt;tussen23en25procent)enaanhoeveel
procentvanzijnVO2max(tussen80en90procent)
kan de atleet een langere prestatie volhouden
zonder te verzuren?
Dat levert voor een verdachte 6,4 watt per kilo

uitersteVO2max-waardenoptussenmaximaal98
(onwaarschijnlijkhoog)enminimaal80 (onwaar-
schijnlijklaag).Deberekeningenenschattingenop
zichzijngeenpseudowetenschap,weldeconclusies
opbasisvanéénprestatieenééngetal,enzoalsaltijd
ligtdewaarheidergensinhetmiddenenwetenwe
niet precieswaar. Bestmogelijk dat Froomehigh-
techgedopeerd is,maarnogmeerdathij zuiver is.
Hethangtafvandelezerendekijkerwieenwathij
wil geloven.

De gerichte trainingen van
Armstrong onder supervisie
van dokter-trainer Michele
Ferrari zijn gecopy-pastet

door Team Sky en die waren
zo eerlijk daar ook

voor uit te komen. Zelfs
de hoge trapfrequentie

van Armstrong namen ze over
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taat van gerichte training, maar omdat je veel
zuurstof nodig hebt om dat vol te houden, werd
datlatersimpelweggereduceerdtoteenbijproduct
vanepogebruik.
Zoals Richie Porte en vooral Geraint Thomas

vandeweekde zaak geslotenhielden, datwasUS
Postal revisited.Wie Thomas daardoor verdacht
vindt, hoort wel te weten dat deze jongen in zijn
tijdalsachtervolgeral700wattkonleverenenniet
éénkeer,maarverschillendekereninvierminuten.
Thomaswordt nuweggezet als hetwinnaartje

vandeE3Harelbekedat ineensookbergopmetde
bestenmeerijdt. Hij klom donderdag amper één
secondetragerdanArmstrongopPlateaudeBeille.
Verdacht? Thomas reed de zeventiende tijd ooit,
tweeminuten tragerdanMarcoPantani endat in
lichte regen enmaar 15 graden, bij ideaalweer en
nieuwasfalt.
Nog steeds verdacht? Misschien even verder

kijken op zijn palmares. Deman heeft twee keer
olympischgoudgewonnen, indédisciplinevande
grotemotoren. Thomas is de nieuweWiggins en
misschien zelfs een combinatie vanWiggins en
Froome.
Vermogenleveren,daardraaithetom. Enkrijg

jehetgewichtnaarbenedenzonderaanvermogen
in teboeten,danzul jeooksnelbergoprijden.Dat
iswatChrisFroomenogveelbeterkandanLance
Armstrong of Alberto Contador. Froome kan
elkeklimaaneengemiddeldevanrondde400
wattafwerkenendaarmeeishijgeenuitzon-
dering.Wathij supergoedkanenanderen
minder, zijn tussentijdse inspanningen
leveren van 600 watt en meer. Je krijgt
ookdeindrukdathijermeeraankandan
vroegerendat zeook iets langermogen
duren, met als bewijs hoe hij wegreed
afgelopendinsdagnaarLaPierreSaint-
Martin.
Je zou dat – de traditie van het

wielrennen indachtig – meteen
kunnen linkenaandoping,maar
zou het niet kunnen dat training
de oorzaak is? Kerrison liet daar-
over in TheGuardian ooit opteke-
nen dat hun training in de bergen
vooral gericht is op korte inspan-
ningen om een kloof te slaan,
waarna een fase volgtwaarindie
kloofwordtverdedigdentegelijk
wordtgerecupereerd. “Wemoe-
ten van 350 naar 650watt kun-
nen en dat hoeft niet meer dan
een tiental seconden te duren,
genoegomdetegenstanderlos
te gooien. Vervolgens moet
Chris terug naar 350 à 400
watt, anders bouwt hij boven
zijn anaerobe drempel te veel
lactaat (melkzuur, HVDW) op.
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Kijk eens hoe Froomewegrijdt van
detegenstand. Datlijktverdachtveel
op Armstrong, nietwaar?” Dat was
de teneur tijdens of na de eerste
bergritafgelopendinsdag,toenChris
Froome alleen in het skistation La
Pierre Saint-Martin arriveerde. Hij
reed inderdaadhardenhij gingeen
rotvaartmetdatkleinemolentjevan
hemenmisschienwashetmolentje
helemaalniet zoklein,maarwasde
cadansdanweer erghoog.
Anderzijds,wathadFroomedan

moetendoenomwegterijdenvanzijn tegenstan-
ders?Groterentragertrappen?Zoishijnietopge-
voed. Trager gaan rijden?Dan rijd jenietweg, zo
simpel is koers. Erwaren niet veel andere opties
voor Froome dan te doen wat Armstrong deed:
opdelimietrijden, inhetbesefdathij ineengoede
dag als enige een bepaald vermogen gedurende
een bepaalde tijd kan aanhouden en zodoende
een kloof kan slaan met de tegenstand. Dat die
kloof uiteindelijk in de minuten liep, is niet zijn
schuld,maar ligt eerder aande tegenstand.
Deredenenzijndivers.BijVincenzoNibali zijn

die dubbel: die heeft eenTour in 2014 gewonnen
met overwicht omdat hij the best of the restwas,
nadat de twee topfavorieten zich een breuk had-
den gevallen. Nibali van 2014 kwam in de buurt
vandewaardenvanFroomevan2013,maarNibali
is een gelijkmatige klimmer terwijl Froome
getraind is om een paar keer ongenadig te ver-
snellen.BovendienwarenzebijAstanaeenbeetje
ziek en zuchtig. Een virusje, hoe klein ook, kan
procenten verschilmaken.
Nairo Quintana? Is te veel natuurtalent en

traint wellicht te weinig gestructureerd, daar in
Colombia. Alberto Contador dan?Wat een grote
opluchtingdat indeze tijdenvangeïntensifieerde
bloedcontroles twee grote rondes niet meer te
combineren zijn. Contador kwam tegemoet aan
de eisen van zijn gekke geldschieter Oleg Tinkov
om ze allebei te rijden en betaalt daar nu de
rekening voor.
De rest? De Fransen Romain Bardet, Jean-

ChristophePéraudenThibautPinotkomenzwak-
kervoordedagdanvorig jaar,maardatheeftdan
weer temakenmethetniveautjeextradaterdoor
Froome en co. is bijgekomen en vooral diens
mentaleoverwichtdatbijde tegenstanddebenen
afsnijdt.

‘No stone unturned’
Team Sky begon in 2010. Geen onbelangrijke
datum,wanthet laatste jaarvanLanceArmstrong
dietoenalnietmeeronbesprokenwas,maartegen
wie nog geen aanklacht liep. Sky was gericht op
een plaats verwerven in hetwielrennen in het al-
gemeen, maar 2011 ging de mist in omdat grote
motorBradleyWigginsaanderolgingindewinter
ennietmeer invormgeraakte.
In 2009 al hadden ze Tim Kerrison vanuit

Australië gehaald. Een inspanningsfysioloog
gepokt en gemazeld in het zwemmen, die als
opdracht kreeg om de wielerwedstrijden op
fysiologisch vlak te ontleden. Met andere woor-
den: hoe, waar en wanneer worden koersen
gewonnen enwat is daar allemaal voor nodig?
Leavenostoneunturned,wasdeopdracht.Met

anderewoorden: sloopalleheiligehuisjesvande
koersenkijkofzehetpredicaatheiligwelverdie-
nen. Een ex-renner die bij de studieronde was
betrokken, is formeel: “Niet recente Tour-
winnaars als Cadel Evans of Carlos Sastrewaren
de norm. Het was duidelijk dat je de Tour alleen
konwinnenals jehardbergopkonrijdenendaar
bovenop een extra versnelling konplaatsen. Een
mix van Alberto Contador en Lance Armstrong
zouideaalzijn,heb ikweleensgehoord.Maarwel
clean.”
Armstrong als maat der dingen, daar waren

geen hogere studies voor nodig. En uiteraard
kwam ook het aspect doping aan bod, waarop
Tim Kerrison zou hebben gezworen dat hij met
gerichte trainingkonbereikenwatanderendeels
uit doping hadden gehaald. Twee jaar later was

hij klaar met zijn ontleding,
maar het seizoen van Sky ging
demist in,mededoorWiggins’
labiele gedrag. Door het oude
wielrennenwerdhardgelachen
omzoveelnaïviteit: “Jaguarsen
mooie bussenhebben ze al, nu
nog koersenwinnen.”
Ze hebben die eerste jaren

wel veel geleerd bij Sky. In de
klassiekers loondehunaanpak
ook, maar was vorm van de
dag, parcourskennis, tactiek
en vooral geluk al even
belangrijk als wat onder de
motorkap zat. De opge-
voerdegrotemotorenwaar
zij aan bouwden, zouden
pas in de (veel eerlijkere)
rittenwedstrijdenechthet
verschil kunnenmaken.
In 2012won Sky de Tour

metBradleyWiggins,dieeen
jaar als een pater had geleefd.
Maar het was Kerrison die op basis
vandevermogenswaardenvandewinnaarenzijn
luitenant Chris Froome naar de ploegleiding
stapte enmeldde dat Froomemeer een garantie
wasopsuccesdandewinnendekopmanzelf.Dat
wistenookFroomeenzijnvrouw,waaropdienog
indeTourbegonte tweetendathaarventbergop
veel beterwasdanzijnkopman, ietswatFroome
ookeenpaarkeerduidelijkhadwillenaantonen.

Copy-paste Armstrong
HetverschilwastegrootomtenegerenenFroome
luisterdebeter.Hijzoudeeditie2012winnen.Voor
Tim Kerrison – inmiddels Head of Performance
Support – paste de witte Keniaan, die Brit was
geworden, beter bij de uiteindelijke doelstelling
van zijn trainingen: hard rijdennet onder de ana-
erobedrempel(waarjeeeninspanning45minuten
toteenuurkuntvolhouden)enbovenopdieinspan-
ningenkelezogehetenpowerburstsofspikedefforts
(opgedreveninspanningen)plaatsenomdetegen-
standopachterstand te rijden.
Daarmee kopieerde Froome eigenlijk

Armstrong,wantdiedeeddat al sinds 1999,maar
dan op aanraden van Johan Bruyneel enmet de
hulp van epo, dat toen doormeer dan 90procent
van het peloton werd gebruikt. Later werden
Armstrongs prestaties afgedaan als medisch-
chemischeexperimenten,werdzijnpalmaresuit-
gewist enhetkindmethetbadwaterweggegooid.
MaarnietdoorTeamSky.Degerichtetrainingen

vanArmstrongondersupervisievandokter-trainer
Michele Ferrari op de flanken van de Teide op
Tenerife en evengoedopdeCol de laMadoneaan
deAzurenkust, zijngecopy-pastetdoorTeamSky
endiewarenzoeerlijkdaarookvooruit tekomen.
ZelfsdehogetrapfrequentievanArmstrongnamen
zeover.Ookdie techniek wasevengoedhet resul-

HANS VANDEWEGHE

Natuurlijk heeft Chris Froome (30) veel weg
van LanceArmstrong (43) zoals hij bergop
iedereen uit dewielen rijdt,maar daarom
zit hij nog niet aan de epo of het bloed. Er is
voorlopig niksmismet Froome (en Team
Sky). Enmisschienwas er ookmindermis
metArmstrong.

“

‘Froomemoet van 350 naar
650watt om de tegenstander

bergop los te gooien.
Vervolgensmoet hij terug

naar 350 à 400watt,
anders bouwt hij te veel

melkzuur op’

TIM KERRISON

TRAINER TEAM SKY
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Analyse. Waaromwe niet weten (en dus nooit mogen beweren) dat Chris Froome en Sky hightech
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gedopeerd zijn

Onze training is gebaseerd op het weg-
werkenvandatlactaatbijhogevermogens.”
Nog een verschil met Armstrong en

Contador,dieeenmeernatuurlijkeklimmer
lijkt, is het blijven zitten in het zadel. Ook
daarover isnagedacht.Kerrison: “Ook tegen
20 kilometer per uur is er zittend minder
luchtweerstand dan staand. Je vermogen
gebruik je dus efficiënter, vandaar dat wij
trainenopaanvallenvanuit het zadel.”
Dehoge cadans is ook geen toeval. Eén

keerperweektraintdeploegopzeerhoge
trapfrequentie,maardatFroome110à 120
omwentelingenperminuutdraait,zouniet
afgesproken zijn. Ook dat is niet uitzonder-
lijk; Thomas is dat alvast gewend van op de
wielerbaan.

Dopingzondaar
Froomewordt geframed als dopingzondaar,
klaagtSky.Datkloptenhetisbepaaldoneerlijk

zoals het spel wordt gespeeld. Neemnu
deFransetrainerAntoineVayer.Die
heeftopeigenhoutjebepaalddat
vanafeenvermogenvan6watt
per kilogram lichaamsge-
wicht alles verdacht is.

Ander wetenschap-
pers, met meer kilo-
meters en publicaties,
zijnhetdaarmanifest
mee oneens. Vayer
gingdezeweekver-
der met onschul-
dige burgers en
journalisten op
het verkeerde
beentezetten
door te
beweren

datFroomeopdeSpaanseklimPeña
Cabargaooit470watthadgehaalden
dus een mutant (zijn terminologie
voordopeurs)was.
Hij vergat daarbij wel te vertellen

dat de (steile) klim geen 6 kilometer
langisenalseindklimdooreenspeci-
fiek getrainde renner en perfect af-
gesteldemotoralsFroomevooreen
groot deel in verzuring kan wor-
denopgereden.Daaromworden
klimmen onder de twintig
minuten doorgaans zelfs
door de pseudoweten-
schappersniet inaanmer-
king genomen, omwille
van niet relevant. Voor
het hogere doel –
iemand in diskrediet
brengen – worden
hier appelen met
perenvergeleken.
Als uitsmijter een

blokje wetenschap dat u
tochevenmoetdoorworstelen.

De transformatie vanChrisFroomevaneen fysio-
logisch talent, die in zijn jeugd op grote hoogte
leefde, tot een fysiologisch buitenbeentje past nog
steedsbinnendegrenzenvanhetmenselijke,waar-
van overigens niemand weet waar die liggen. Als
hetkloptdathij in2007eenmaximalezuurstofop-
namehadvan85,dankunnenwenuoponzebeide
orenslapen. In2007woogFroomenogindebuurt
van80kilogram.Vandaagisdat66of67kilogram,
wiezalhet zeggen,maaralvast teweinigommooi
enaanvaardbaar te zijn (zie column).
De waarde VO2max wordt uitgedrukt inmilli-

liter zuurstof die een lichaamperminuut en – nu
komt het – per kilogram lichaamsgewicht kan
opnemen.Vayer heeft berekenddat Froome ruim
boven de 90 VO2max zou uitkomen en dus is hij
gedopeerd. Ten eerste scoren sommige mensen
hoger dan 90. Ten tweede: wat is die ‘berekening’
waard?Zijneindresultaatisafgeleiduitdesnelheid
waarmee Froome klimt. Dat zet hij om naar watt
voor een gestandaardiseerde renner van 70 kilo-
gramenvervolgensnaarwattperkilovoorFroome,
omdaaruit eenVO2max teberekenen.
Een mooi rekenmodel, maar met flink wat

foutenmarges en ooknog eens twee variabelen in
hetspel:deefficiëntie (hoeveelzuurstofecht inhet
bloedkomt;tussen23en25procent)enaanhoeveel
procentvanzijnVO2max(tussen80en90procent)
kan de atleet een langere prestatie volhouden
zonder te verzuren?
Dat levert voor een verdachte 6,4 watt per kilo

uitersteVO2max-waardenoptussenmaximaal98
(onwaarschijnlijkhoog)enminimaal80 (onwaar-
schijnlijklaag).Deberekeningenenschattingenop
zichzijngeenpseudowetenschap,weldeconclusies
opbasisvanéénprestatieenééngetal,enzoalsaltijd
ligtdewaarheidergensinhetmiddenenwetenwe
niet precieswaar. Bestmogelijk dat Froomehigh-
techgedopeerd is,maarnogmeerdathij zuiver is.
Hethangtafvandelezerendekijkerwieenwathij
wil geloven.

De gerichte trainingen van
Armstrong onder supervisie
van dokter-trainer Michele
Ferrari zijn gecopy-pastet

door Team Sky en die waren
zo eerlijk daar ook

voor uit te komen. Zelfs
de hoge trapfrequentie

van Armstrong namen ze over

ag twee voor LanceArmstrong
(43) in LeTour -OneDayAhead
enhetmediacircus is voor een
groot deel opgekraamd.Geen
twintig camera’s, lenzen ofmicro-
foonsmeer onder zijn neus, de
Amerikaan oogt dan ookmeer
ontspannen.De gelegenheid
om ‘TheBoss’ aan zijnmouw
te trekkennet na de lunch in
Le Parisien, een charmante bistro
met zicht op deTarn. “What are
you?Belgian?Never trust the
Belgians.Grapje. Kom, zet je
neer.”

Ophetmenu inLesVignes: hespmetmadei-
rasaus, Provençaalse tomaatjes en aardappelen.
En als dessert een vacherin, een taartmet fram-
bozen en vanille. LanceArmstrong tekent nog
snelwat shirts en leunt dan voldaan achteruit.
“Godverdoemme! Is dat juist? Je ziet, ik kennog
eenmondjeNederlands.Maar komop,Belgian.
Vraagmaar. Ikmoet zoweer op de fiets.”

Uzei datuvoorhet eerst deTourweer
met enigebelangstellingvolgt.
“Belangstelling is een grootwoord. DeTour
staat ’s ochtends gewoonop als ik de krant lees
enmijn koffie drink.”

Herkentudeparallellendiegetrokken
worden tussenFroomeenu?
“Bedoel je de cadans, de tijdverschillen en zo?
Ja, ik zie de gelijkenissen. Froome is omringd
door eenheel sterk en compleet team. Ze doen
medenken aandeUSPostals. Het iswel
ongelukkig dat hij steedsweermet dezelfde
verhalenwordt geconfronteerd.”

Is datniet onvermijdelijkdoorhet verleden
vandopingzondaars indeTour?
“Waarschijnlijkwel,maar het blijft jammer. Ik
besef datwe onszelf in dat hoekje hebben gezet.
Het zalmisschien vijftig jaar duren voor de
commentarenweer van toon veranderen, als
ze ooit nog veranderen. Er is veel scepticisme
rondhetwielrennen,maar daar zijnwe zelf
verantwoordelijk voor.”

In een interviewgafuaandatuzich schuldig
voelt overdevragendie Froomesteedskrijgt.
“Ja.Misschienmoet ik niet alle schuld opmij
nemen,maarwelmijn deel. Het is geen geheim
datwe inmijn generatie allemaal aan elkaar
gewaagdwaren,maar de renner die de races
wint, krijgt de volle laag. Ik twijfel eraandat
iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft op-
genomen. Velen staan in de schaduwen zeggen:
‘Hey, dit is aangenaam.’”

In januari zei u aandeBBCdatuhetnuniet
anders zoudoen.
“Blijkbaar houdt niemand vandat antwoord.
Luister, ik reed in een ongelukkig tijdperk.Mijn
grootstewens is dat ik in een andere situatie
had gezeten, dat ik die keuze niet hadmoeten
maken.”

Bekijkt uuwprestatiesnu ineenanderper-
spectief?
“Neen,want als ik aandie jaren denk, dandenk
ik aanmijn concurrenten diemee in de loop-
graven zaten. Als ik JanUllrich zou vragen:
‘WiewondeTour?’ Of aanEscartin, Zülle,
Basso... De lijst is eindeloos. Ik denk dat
ik hun antwoord ken. En als je aanmij
vraagt of ik zeven keer deTourwon,
dan ismijn antwoorduiteraard ja.”

OokUllrichvindtdatuwnaam
achterdie zevenTour-zegeshoort
te staan.
“Datwaardeer ik. Ik hebhemper sms
bedankt.Wat ik onrechtvaardig vind, is
dat deTour géénwinnaar heeft. DeTour
bestaat al veel te lang omgeenwinnaar
te kennen.”

Morgengaatualweernaarhuis.
Wil udeTourniet eensbezoeken?
“Niet echt. Ik heb genoeg vande
Tour gezien en je raakt daar ook

D

Interview. De biechtronde van Lance Armstrong

‘Twijfel overFroome
isdeelsmijn schuld’

nietmakkelijk binnen als je geen accreditatie
hebt.Maar ik voel echt niet de nood omdag te
gaan zeggen aan allemensendie ik daar ken. Ik
zal henwel bellen ofmailen.”

Zouhetuniets zeggenomploegleider
teworden?
“Neen.Wielrennen is eenEuropese sport. Hoe
graag ik ooknaar Europa kom, ikwil hier niet
wonen. Ik ben er graag voormijn kinderen, rijd
hennaar school, naar sportcompetities. Vader
zijn is belangrijk. Als ik in hetwielrennen zou
zitten, dan zou ik henniet zo vaak zien endaar
heb ik geen zin in.Maar ik verveelme echt niet.
“Ik benbezigmet eennieuwe zakelijke

onderneming, nietsmet profwielrennen.
Daarnaast speel ik veel golf. Ik hebhandicap
tien. Ik zoubeter kunnen als ik train,maar dat
doe ik niet. Ik speel alleenwedstrijden.”

Erhangtnogeen rechtszaakvan92miljoen
eurobovenuwhoofd. Zorgwekkend?
“Zoalsmet elke rechtszaakheb je daar stress
van.Het is de laatste zaak en omeerlijk te zijn:
ik denkniet datwedie kunnen verliezen. Ze is
gebaseerd opde schade dieUSPostal heeft
geleden en ik geloof niet dat die schade reëel is.
Maar ik kan geendetails gevenwaaromwe zo
sterk staan.”

92miljoen, heeft u zoveel geld?
“Neen. Ik kenniet veelmensendie zo’n som
hebben.”

Hoehard is het aangekomendat zoveel
mensenuhebben latenvallen?
“Je hebt twee kampen. Enerzijds Janmet de pet
die nietwist of nietwildewetenwat er gaande
was in hetwielrennen. Ze verdedigdenmeop
cocktailparty’s, namenhet voormij op tijdens
hun lunch, hielden vanme en voelden zich
verraden. Ik denk vaak aanhen en ik heb er veel
spijt van. Tot het einde vanmijn leven zal ik
proberen omhet goed temakenmet hen.
“Aande andere kant had jemensendiewel

goedwistenwat er gaandewas enhet spelmee-
speelden. Zij houden zichnu voor domendaar
heb ik geen enkele sympathie voor.Maar dat is
eenminderheid.”

GeoffThomas, de initiatiefnemervanOne
DayAhead, zei datniemanduwexcuses lijkt
te aanvaarden, hoevaakuook sorry zegt.
“Met de politici enmensen zoals Tour-baas
Christian Prudhomme is de breuknietmeer te
lijmen.Maar als jemijn leven zou leiden, dan
zou jemerkendat de gewonemensen in het res-
taurant of ophet vliegtuig heel gewoondoen.
De drie dagendat ik hier nuben, heb ik daar
niets van gevoeld. Ik zeg niet dat het hartver-

warmend is,maar het verbaastmedat
de reacties zo onvoorstelbaar
positief zijn.”

Thomasbeweertdatu
twijfeldeom indeze twee
etappesmee te rijden?
“Ja, enhoedichter ikbij de
startlijnkwam,hoemeerdie
twijfel toenam. Ikwaszelfs
aanhethopendatmijnvlucht
geannuleerdwerd.Raar, ikweet
het,maar ikhouhelemaalniet
vandat gekkenhuisdat er gis-

terenwas. Er zijnmensen
diedaaropkicken,

ikhoumeer
vannice and
chill. ” (VH)

‘De renner die de races wint,
krijgt de volle laag.

Veel verantwoordelijken
blijven in de schaduw staan’

LANCE ARMSTRONG

EX-TOUR-WINNAAR

► Het ‘koffiemolentje’

van Chris Froome is

een erfenis van Lance

Armstrong. De tussen-

tijdse versnellingen

van de Brit zijn wel

uniek. © PN/EPA
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