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Analyse. Fysiologischewaarden vanwielrenner Chris Froomewijzen op supertalent

Metdit lichaam
win je deTour

nLonden–uiteraard,wantSkyenco.wantrou-
wen de kunde van iedereen die geen Engels
spreekt –bij hetHumanPerformanceLabvan
GlaxoSmithKline vonden ze een gewillige
medewerking. Gisteren publiceerde het blad
Esquire in een verhaal over Chris Froome die

waardenwaardehelewielrennerijopzat tewach-
ten. Binnen afzienbare tijd verschijnen de testen
in eenwetenschappelijk artikel.

Wat is bewezen?
DatChrisFroomeoverbuitengewonefysiologische
capaciteiten beschikt, maar daarvoor heb je geen
labonodig.Hijwerdgetest driewekennadeTour,
tijdens het gekkenhuis van de na-Tourcriteriums,
en voelde zich een beetje moe. Hij woog alweer
3kilomeer (tijdensdeTour66enbij de test 69kg)
en haalde een VO2max van 85. Na omzetting van
testresultaten naar zijn Tour de France-gewicht
komtmen uit op eenmaximale zuurstofopname
(VO2max) van88,2milliliter zuurstofperminuut,
perkilogramlichaamsgewicht.
Kilo’s zijn zeer belangrijk,want in 2007 is Chris

FroomeinLausannegetesttoenhijnogalscoureur
uit de derde wereld de steun genoot van de
InternationaleWielerunie (UCI). Toen scoordehij
aleenVO2maxvan80,2,maarmeteengewichtvan
75,8 kilogramenhaast 17 procent vet.Door te ver-
mageren is die 88,2 perfect haalbaar. De reeds
bekende stelling blijft hierdoor overeind: Froome
waseensupertalentdataanvankelijknognietgoed
genoegmetdefietskonrijdenenvooralmetkrach-
ten smeet.

Kun je met zijn waarden zo snel omhoog
rijden in de Tour?
Jazeker.Uitdetestsblijktdathijeenvermogenvan
419 watt zou kunnen volhouden tijdens een klim
van20 tot40minuten.Alsmendatdeelt door zijn
kilo’s, komt hij uit bij 6,25 watt per kilogram
lichaamsgewicht. Dat ligt nog iets onder demaxi-
male waarden van Pantani en Armstrong die tot
7wattgingen,maarmetdebewezenhulpvanepo.
Hier treedt de eerste twijfel op. Wat was het

precieze lichaamsgewicht van Froome tijdens de
Tour?Skywilgeendataaanleverenoverzijnwed-
strijdgewicht en nogalwatwaarnemers twijfelen

aandie66kilogramenschattendieeenstuk lager
in. Minder gewicht zou het vermogen aantasten.
Toen hij nog dikker stond, in 2007, lag zijn piek-
vermogentrouwenshogerdannu.Minderwegen
entochveelwattduwen,kandat?Altijdweerwordt
dan verwezennaar (de overigens volstrekt legale)
ketonenals hulpmiddel.

Wat is niet bewezen?
Demeldingdathij419wattkanduwengedurende
20 tot 40 minuten, is volgens de wetenschapper
Ross Tucker vanThe Science of Sport eenmanke
benadering van het fenomeen ‘volgehouden

vermogen’ omdat er een wezenlijk verschil is
tussen 20minuten, waarin je ook anaeroob (met
productie van lactaat) kunt gaan, en 40minuten
waarindat haast onmogelijk is.
Voortsblijfthetvervelenddathijdeze testheeft

afgelegdineenperiodedathijduidelijknietopzijn
bestwas.Hetalternatief–testenindeaanloopnaar
deTourof tijdensdeTour,pakwegopeenrustdag
– zoupas eengoedbeeld geven,maar is praktisch
onhaalbaar.
De grootste twijfel blijft rond het seizoen 2011,

waarFroomeophetpuntstondtewordenverkast
naar eenanderploegmaarineenseenfenomenale
Vuelta reed. Een jaar laterwashij beter als helper
danTour-winnaarWiggins. Over die periode zijn
geen bloedwaarden vrijgegeven en critici blijven
dat catalogeren als ‘de donkere kant vandemaan
Froome’.

Wat kunnenwe hiermee?
Het wielrennen zal moeten beslissen wat het wil:
aandeenekantzijnerstromingendiepleitenvoor
maximaleopenheideneensoortvermogenspolitie
die inspanningenmonitort enmeteenookals ver-
dacht labelt.Datverondersteltdatwevanelkeren-
ner genoeg labodata hebben om die af te zetten
tegen een prestatie. Een normale klim binnen het
fysiologischbereikvanFroomekanhoogstverdacht
zijnbij eenzware jongenalspakwegGreipel.
Datverondersteltookdatwedemedischegege-

vensvanallerennerskennen,zoalsbloedwaarden,
gewicht en dergelijke meer en dat lijkt meer dan
een brug te ver. Misschien niet, zeggen de voor-
standers, want we vragen we nu aan de renners
om hun onschuld te bewijzen met het bloed- en
strakshetsteroïdenprofiel,waaromdanookgeen
vermogensprofiel?

Conclusie?
Professor Peter Hespel van de Bakala Academy,
diehonderdenrennersheeftgetest, is formeel. “Er
zittenzwartegateninzijn traject,maarvooralzijn
test uit 2007 geeft een mooi beeld van wat zijn
potentie inhieldendieheefthijookwaargemaakt.
Een 22-jarige Keniaanmet 17 procent vet, die een
VO2maxheeftvan80,zouvanonsookmeteeneen
mooicontractkrijgen.Zo’nsupertalentbeniknog
nooit tegengekomen.Erzijnveelmeerredenenom
hemte gelovendanhemniet te geloven.”

HANS VANDEWEGHE
SPORTJOURNALIST

Nog tijdens de Tour de France, waarin hij
urine over zich kreeg, ging de vrouw van
Chris Froome (30) op zoek naar een lab
dat hemwilde testen. Bedoeling: eens en
voor altijd aantonen dat hij een cleane
atleet is. Daar zijn ze in geslaagd, of niet,
afhankelijk vanwat jewilt geloven.

‘Een 22-jarige Keniaan
met een VO2max van 80
zou van ons ookmeteen
eenmooi contract krijgen’

PETER HESPEL
PROFESSOR BAKALA ACADEMY
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