
LeeValley-velodroomde tussentijdenvan
Wiggins aangaf.
Eigenlijkwarendiewereldenal eerder samen

gekomen, toenTeamSkyendeAustralische
teamsachtervolgersbegonnenomte scholen tot
wegwielrenners endecirkelwashelemaal rond
wanneerdebaanwielrenner-achtervolger
BradleyWiggins in2012deTourwon.Voordie
ombouwwas specifiekekennis vande sport-
fysiologienodig,wat verschilt vandeVlaamse
koerskennis (“daar liggendekasseien slecht” en
“aandatkaskemoet je vooraanzitten”).
Hoelangkennenwewielertrainers?Veertig

jaar inhetbaanwielrennen,hooguit vijftien jaar
opdeweg.Deeerste trainersdiemetdeploegen
meegingennaarwedstrijden,waren trouwens
doktersdie van trainingenhunhobbyhadden
gemaakt, veelal ItalianenzoalsMicheleFerrari,
LuigiCecchini ofAldoSassi die ookweleensover
demedicinale schreef gingen.
OokhetFransewielrennen introduceerde in

de jaren90deeerste trainers, somssportleraars
met eenuniversitair diplomadie zichdekrebs-
cyclusnogherinnerdenenzichwatbijschool-
den, zoalsdeveelbesprokenAntoineVayer.Die
werkte voorhet opgedoekteFestina-teamen
heeft als twitternaam@festinaboy,wat iets zegt
overdepremissenwaarmeehij indiscussie gaat.

5 Waar liggen
die grenzen?

Met een bovengrens voor het geleverd vermo-
gen per kilogram lichaamsgewicht willen
(sommige) wetenschappers de prestaties in het
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mpossible is zogezegdgeenFrans,maarhoeveel
keerhebbenwe ‘impossible pourun être humain’
al niet gehoordde voorbijeweken?Onmogelijk
voor eenmenswaren, volgens vooral Franse
wetenschappers, de prestaties vanChris Froome
als hij op tweewielenbergop rijdt. Dat klopt niet.

1 Worden sportprestaties
steeds beter?

Ja, nog steeds.Maardekans isniet bepaaldgroot
enzelfs onbestaandedat vanmiddagdeeindklim
op l’Alped’Huez inminderdan35minuten
wordt afgelegd.Ofdat volgendemaandophet
WKatletiek eenJamaicaande 100meter loopt
innegenseconden.OphetWKzwemmen in
Kazan, ookvolgendemaand, zal ookgeenzwem-
meronderde46 secondengaanopde 100meter.
En in september zal dewinnaar vandeBerlin
Marathonookniet onderde tweeuur lopen.
Maarooitmisschienwel.
Progressie inde sport is vanalle tijden,maar

neemtgeleidelijk af. Al vertonensommige
recordevolutiesnogwel sprongen, somsdoor
uitzonderlijke individuen, somsdoor chemie,
somsookdoor technologieof eencombinatie
vandat alles.Denk indat verbandaande tsu-
namiaanzwemrecordsdoordedrijvendepak-
ken, aande 10.49vansprintsterFlorenceGriffith-
Joyner ende2u15:25vanPaulaRadcliffe opde
marathon.
Vast staat datde curvevan recordverbeterin-

gen stilaanafplat. Er is eenplateaubereikt,
waarophetmisschienooit tot een standstillmoet
komen.Hetmenselijk ras gaat er volgens som-
migeonderzoekersniet echt opvooruit omrede-
nenvanobesitas en sedentarisme.Dat is bewe-
zenendus correct,maardat zegtniksoverde
genetische selectie die zichaanhet eindevande
gausscurveafspeelt.Daar zittendebuitenbeen-
tjes, deoutliersdie verantwoordelijk zijn voorde
allerbeste sportprestaties.Datdie inhet levendat
onsnog rest geen 100meter zullen lopen invijf
secondenof zwemmen ineenhalveminuut,
neemdaarmaargif op in.Maarofdemensnooit
zo snel zal zijn?Alvastniet demenszoalshij nu
is geconcipieerd.Maarwatoverhonderd jaarna
genetischeengineering indebaarmoeder?

2 Is er een bovengrens aanhetmenselijk presteren?
Neen,hoewel voor elk individuhetprestatie-
niveauwelbegrensd is. Elkeatleet komtooit zijn
limieten tegen.Oppopulatieniveau, zegtprofes-
sorPeterHespel vanBakala/KULeuven, valt er
nogbehoorlijkwatprogressie teboekenomdat
eendeel vande sportgenenoponzeaardbolniet
wordengebruikt.
Hespel: “Zet pygmeeënopdefietsmethun

45à50kilo endie enormespiermassa en jekrijgt
een rasklimmerswaarQuintanaenFroomeniet
tegenopkunnenendemaximale vermogens-
grenzenvanAntoineVayer (Franse trainer,
zie verder, hvdw) indevuilnisemmerkunnen.”
Hoeminder toegankelijk een sport, hoegroter

het genetischpotentieel dat zeonbenut laat.
Neemnuvoetbal: dat speelt iedereen, van
Groenland tot de jungle.De talentselectie is daar
het verst doorgevoerd.Wielrennen is vergeleken
met voetbal eenerggesloten sport, diemaar in
weinig landenwordtbeoefendenwaartoe een
heel grootdeel vandewereldbevolkingnooit toe-
gangheeft. Bijgevolgheeftwielrennenzijn volle-
digegenetischpotentieel niet benut.Uitgerekend
inzo’n ‘onderontwikkelde’ sportuitgaanvan
waardenuit hetnabije verledenomhetheden
tebeoordelenengrenzenop te leggen, is eenver-
gissingvan formaat.

3 Wordenwielerprestaties
steeds beter?

Neen, dieworden juist niet beter.Oké,outlier
BradleyWigginsheeft het schromelijk verwaar-
loosdewerelduurrecordnaar eenanderniveau
getild,maarvandaagzijndeklimtijdenop lan-
gerehellingenminimaal 10procent tragerdan
die vanvijftien jaar geleden.
Vandaagzullenze l’Alped’Huezniet oprijden

inminderdan36:40ofde tijddieMarcoPantani
exact twintig jaar geleden liet klokken.Toen
NairoQuintana twee jaar geledennaarboven
reed, deedhij erdrieminuten langerover. En
toch ishet lot vanelke sport dat ookdoping-
recordsooitwordengebrokendoor zuivere
atleten,waarnamoordenbrandzalworden
geschreeuwd.
Jammer,wantwevergelijken te vaakappelen

metperen,helemaal indediscussie ofweChris
Froomemoetengeloven. Froomerijdtmet een
ovalen tandwiel.Wat is daardewinst?Twee, drie
procent zegt eendeskundigprofessor. Zespro-
cent zegt Sky. Froomemeet zijn vermogenmet
Stages, veel andereploegenmetSRM,nog
anderemetGarmin, sommigemetPioneer en
misschienzelfs eenpaarmetRotorofPowerTap.

I
Allemaal systemendiehetzelfdehoren temeten,
maar toestellenvanhetzelfdemerknoterenal
verschillen, laat staan tussendemerkenonder-
ling.
Nogeenprobleem: zijn al diemeters elkedag

opnieuwgekalibreerd?Datmoetomcorrect te
meten,maardaarvoorontbreektde tijd. Tijdens
dewedstrijd valt demeting somsweg,meestal
als er zenderstoring is. Foutna fout stapelt zich
openals je inberekeningen twee foutenmet
elkaar vermenigvuldigt, dreig je eenheel eind
vandeechtewaardeuit te komen.
Overigens is de5,78watt perkilogram

lichaamsgewicht vanFroome indeklimnaarLa
PierreSaint-Martinhelemaalniet laag ingeschat,
zoals een fysioloog inSporzabeweerde,wantdat
waseengemiddelde.Depiekwaarden lagenmer-
kelijkhoger,maarFroomeheeft eendeel vandie
rit netjes gedraft (uit dewindgereden) inde rug
vanzijnploegmaats enheeft enkele intensieve
stukkenaan600watt enzelfshoger gereden, om

dan terug te vallenop350enwellichtminder.
Decanapé-wetenschappersdie zichbaserenop
klimtijdenenvandaarhet geleverdevermogen
berekenen, onderschattenvaakhet effect van
drafting en stijgendewinden indebergen: de
zoveelste rekenfout.

4 Waaromheeft wielrennen
recht op progressie?

Wielrennenrekruteertuit demensheiddie zich
eenfiets kanveroorloven (zie hoger) en is een
onderontwikkelde sport, quamanagement en
nogmeer technologisch.Dat geldt enerzijds voor
defietsdie aanbanden is gelegddoor reglemen-
tairebepalingenzoals geometrie engewicht,
maarnogmeervoor training, voedingenom-
kadering. Correctie:wégwielrennen, omdathet
nooit de interesseheeft opgewekt vandegrote
Oost-EuropeseofAmerikaanse sportsystemen.
Baanwielrennen is eenander verhaal.DeDDR

endeUSSRzagenwel iets indat geformatteerd
concept in eencontroleerbareomgevingmet
objectieveparameters.Medailleswarenhun
deel. Iets later zijnookdeAmerikanenzichvoor
deSpelenvanLosAngelesbeginnen te interesse-
renvoorhetbaanwielrennen.Beide sportsys-
temendedeneenberoepopdewetenschapen
daarhoordeookdopingbij.
In eenderdegolf zijnAustralië enGroot-

Brittannië gaan inzettenopdebaan,weeralmet
veelmedailles als resultaat. Bij dewerelduur-
recordpogingvanBradleyWigginskwamende
wereldeneven samen toendevoormaligeDDR-
baancoachHeikoSalzwedel langsde randvan

‘Als je weet dat wielrennen
inzake trainingswetenschap
twintig jaar achterloopt op

zwemmen en atletiek, dan zit
er nog rek op de prestaties’

JAN OLBRECHT
FYSIOLOOG

TOUR
DE FRANCE

Altijd sneller,
altijdhoger

Presteren Chris Froome
en Nairo Quintana het
onmogelijke in de Tour?
Met het instellen van
een bovengrens aan
het menselijk kunnen
op twee wielen wordt
geraakt aan de essentie
van topsport: de eeuwige
verbetering. Uitgerekend
in een van de minst
ontwikkelde sporten
is dat een slecht idee.
HANS VANDEWEGHE

(maarniet eindeloos)

Achtergrond. De limieten van het wielrennen zijn nog onontgonnen terrein. Maar ooit
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met zijn beladen geschiedenis, dat daar ook
bovengrenzenworden opgeplakt.
Gevaarlijk, want het recht op progressie is

recht evenredigmet de ontwikkeling in de trai-
ningswetenschap, zegt JanOlbrecht, de fysio-
loog die het Nederlandse, Australische, Franse
en ook Belgische zwemmen adviseert. Hij is er
zeker van datmet training nog heel veel kan
worden bereikt. “Training voor een specifieke
opdracht of een specifiekewedstrijd, de finetu-
ning dus, is iets van de laatste jaren. Zelfs het
zwemmen dat zogezegd onbreekbare records
heeft gevestigd ten tijde van de drijvende pak-
ken, zag alweer heel wat van die records gebro-
kenworden. Dat had ik niet verwacht. Neen,
de progressie in de topsport is nog niet stil-
gevallen. Als je danweet dat wielrennen inzake
trainingswetenschap twintig jaar achterloopt
op zwemmen, atletiek en roeien, dan zit er
zeker nog rek op de prestaties.”

‘Zet pygmeeënmet
hun 45 à 50 kilo en die enorme
spiermassa op een �ets en
je krijgt een ras klimmers
waar Quintana en Froome

niet tegenop kunnen’
PETER HESPEL

PROFESSOR KU LEUVEN

racist slur.Datwas het, vol-
gensRobertMillar, ex-renner,
ex-klimmer, ex-bolletjestrui
in deTour en voor cycling-
news.comcolumnist(e).
(Waaromdaar een e’tje staat,
moet u zelf even opzoeken, ik
begin er niet aan.) Ik zouhet
een eermoeten vindendat die
DeMorgen leest enmij citeert,
maar ik ben inmijn eer
gekrenkt. Evenwas ik zelfs
een beetje bang,maar geluk-

kig lezen ze bij deKVS enKif-Kif cycling-
news.comniet of ik hadweer een klacht bij
deRaad voor Journalistiek aanmijn broek.
(Die vorige heb ik overigens gewonnen, dit
geheel ter zijde.)
O ja, Chris Froome the

white Kenyan, datwas de
‘racistische’ uitlating, die
doorMillar als domwerd
bestempeld in een column
met als titel ‘Beledigingen
maken renners sterker’.
Zo, daar had ik niet van
terug,maarwat is dom-
mer? Een artikel door
google.translate halen
waar de nuances uit
komen als eenwollen
hemdje uit de kookwas?
Of Chris Froomeals voor-
maligeKeniaan opgeroeid
ophoogtemet de typische
voeding en zelfs een beetje
de ontberingen, blanknoe-
men.Hijwas ooit Keniaan
en is nog steeds blank.
Het verhaal vorigeweek

namhet op voor Froome
en gisterenheb ikweer een
beetjemeer bewondering
gekregen voor deze inmid-
dels tweevoudigeTour-winnaar. Vorig jaar
leek hij nog een toevalligwinnaartje van
de editie 2013 zoals hij op de natte steentjes
aanhet glibberen ging en viel enweer viel
en totaal ontredderd in de auto stapte.
Neen, die zoudenweniet snel terugzien.
Teweek, teweinig coureur, veel geluk
gehad in 2013, luiddende analyses.
Gisteren ging hijmidden in een zware rit

in discussiemetAlejandroValverde enheel
even leek het erop alsof hij hemeenoor-
veegwilde geven.Die assertiviteitwas niet
voor het eerst dezeTour. Zoals José
DeC. op deVRTheel terecht
opmerkte: zo veel hebbenwe
Froomenognooit zien
praten.
Aan zijn rijstijl heeft hij

nog niks veranderd.Hij
heeft nog steeds diewap-
perende armenwaarmee
zelfs zijnKeniase vriendenuit
de sloppenwijkKibera lachten.
Enhij rijdt zoals PaulaRadcliffe
destijds liep,met eenhead bobble
die hemgegarandeerd ooit een
nekhernia zal opleveren,
maar voorlopig kanhij
dat geschuddebol aan.

Een slimmerik heeft dat al uitgelegd als
een speciale techniek die hem toelaatmeer
lucht te kunnenhappen.Niet te geloven,
wat je allemaal leest tijdens zo’nwarme
zomer enwat allemaal voorwaarwordt
doorverteld.
Ach,wat zoudanwel het geheimvan

deze Froome zijn?Ketonenmisschien, trai-
ning en fysiologie zeker, vermogensmeting
natuurlijk,maarwellicht is hij ookmeer-
maals bij de psychiater gepasseerd. Terwijl
demeeste teams enploegen eenberoep
doen op eenpsycholoog, hebben ze bij Sky
eenheuse psychiater in dienst.
Steve Peters is zijn naam.Hij is de

succesauteur vanTheChimpManagement.
In 2001werdhij doorDaveBrailsford bij

British Cycling gehaald
en als je demediamag
gelovenhebbenniet Chris
Hoy, Victoria Pendleton of
BradleyWiggins al die
medailles gewonnenopde
wielerbaan,maarwas het
Steve Peters, die henmet
zijnmentale remote con-
trol stuurde. Nu ja, op
Wiggins heeft deze voor-
maligewiskundeleraar die
later dokterwerd zich ook
de kop gebroken, las ik in
een interview.
Peters’ theorie is duide-

lijk: iedereenheeft een aap
in zijn hoofd. Geen app,
maar een aap, zoals in
beest. De aap is demeta-
foor voor het oncontro-
leerbare deel van ons
brein dat ons aanzet om
emotionele beslissingen te
nemen.Hetzelfde deel dat
ons die ene vreselijkemail
doet tikken en versturen.

Jawel, dát deel dat bij columnisten zo fel is
ontwikkeld dat er boven somsmeer aap zit
danwat anders. Peters heeft al zijn disci-
pelen geleerd dat je die aap daar nietweg
krijgt,maar dat je hemwel kunt controle-
ren. Dat deed gisterenChris Froome toen
hij Geraint Thomas zagwegvallen als
tempomaker-verstikker en vervolgens
NairoQuintana zagwegrijden. De aap
schreeuwde omreactie,maar Froome
hield de aap in zijn kooi door zelf zijn cool
te houden.Of er gisteravondnog een sessie-
tje Steve Peters is aan te pas is gekomen,

zullenwe vanmiddag zien vanaf
Bourg d’Oisans.

Froome en de aap
Tour-column

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

A
Wat zou dan wel
het geheim van
deze Froome
zijn? Ketonen
misschien,
training en

fysiologie zeker,
vermogens-
meting

natuurlijk,
maar ook

de psychiater

C De rit van gisteren verliep niet vlekkeloos
voor Froome. Maar hij bewaarde zijn cool.
Met dank aan de psychiater van Sky? © AP
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wielrennen aan banden leggen,maarmis-
schienmoet het wielrennen (sommige) weten-
schappers aan banden leggen. Eenmonitoring
van de geleverde vermogens zou zekerwen-
selijk zijn,maar dan achter gesloten deuren,
zoals de bloedwaarden, en niet eerst in
LeMonde, dan L’Equipe en vervolgens op aller-
lei websites waarden op de lezendemedemens
loslaten.Waarna ook de tv in een rustig
moment tussen twee cols nogwat verdeeld-
heid komt zaaien.
Een bovengrens gaat uit van de stilstand van

de fietsende sporter. Boven de 6,1 watt per kilo-
gram lichaamsgewicht, zegt Festina-trainer
Antoine Vayer, is verdacht. Onzin zeggen
concullega’s: 6,5 zou realistischer zijn. Zeven
kan ook, durven anderen.Maar hé, trapten
Pantani enArmstrong geen 7watt? Jawel,
maar dat waren andere tijden, epo- en bloed-
zakjestijden.
Is 7 daarom altijd fout? Dat is niet gezegd en

daarom is het bepaald oneerlijk om zelfsmaar
de kleinste verdachtmaking te uiten. Stel dat
nazaten van de in 2013 overleden Eero
Mäntyranta, de Finse langlaufermet hetmeest
zuurstofrijke bloed ter wereld, hun erfelijke
genen hadden gebruikt om te trouwenmet
iemandmet dezelfde aandoening? En stel dat
die waren gaan fietsen en zich aan de voe-
dingsconsignes van Sky hadden gehouden?
Dan haddenwe een buiten-buitenbeentje.
Het is eigen aanwetenschappers, of wie zich

daarvoorwil laten doorgaan, om een prestatie
te willen sturen,minimaal te voorspellen en
ten slotte achteraf te interpreteren. Het is van
het wielrennen, en alleen van het wielrennen

zullen dopingrecords (legaal) sneuvelen

C In de toekomst
kunnen de klim-
tijden op
bijvoorbeeld
deze Lacets de
Montvernier nog
een pak sneller,
maar dan moet
de wielersport
haar potentieel
volop benutten.
© TDW


