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toe bent. Straks in bergen bijvoorbeeld: hoe rea-
geert het lichaam op hoogte, op eventuele koude
of hitte? Nog belangrijker: hoe goed is de recu-
peratie, nachtrust, de vertering van de enorme
hoeveelheden voedsel?

Je hebt het ook in de formule 1: auto’s met een
grote tank, flink wat cilinders, maar een concur-
rerende auto met evenveel in de tank en evenveel
cilinders en dezelfde banden rijdt een stuk snel-

Team Ineos, met kopmannen Geraint Thomas en Egan Bernal, neemt het peloton op sleeptouw in de Pyreneeën. © AP

Op het Tour-podium in Parijs staan straks alleen maar fysiologische freaks

Zuurstofmonsters zijn 
Van de toekomstige Tour-winnaar weten
we niet hoe hij heet, hoeveel hij weegt, 
hoe lang en hoe oud hij is. Wél dat 
de maximale zuurstofopname van het
podium in Parijs tussen de 80 en 90 ligt.

HANS VANDEWEGHE

Geen mooi fysiologisch rapport? Geen prijs in
Parijs. Maar cijfertjes volstaan niet om podium
te rijden in de Tour. Als laboresultaten de eind-
stand konden voorspellen, dan won een Noor.
Oskar Svendsen is de naam. Wielerkenners 
zullen zich hem misschien herinneren als de 
wereldkampioen tijdrijden bij de juniores in 
Valkenburg in 2012. Hij reed toen net geen drie
jaar met de fiets. Hij won met zeven seconden
marge voor Matej Mohoric en net geen twaalf
op Maximilian Schachmann. Svendsen had dat
jaar in het olympisch lab van Lillehammer de
hoogste maximale zuurstofopname ooit laten
noteren.

Aanvankelijk geloofden de testers hun eigen
resultaten niet. Ze checkten en dubbelcheckten,
vergeleken andere resultaten die dag. Er was
niks mis met hun toestel en nog geloofden ze
hun ogen niet: nooit eerder was een VO2max
van 96,7 milliliter per minuut per kilogram 
lichaamsgewicht gemeten. Svendsen was een fy-
siologisch monster, een zuurstofverwerkings -
fabriek op twee benen. En dat voor een voetbal-
lertje dat uiteindelijk aan alpineskiën begon te
doen en bijna als bij toeval werd getest op iets
wat hij in zijn sport niet eens nodig had, uithou-
ding.

Zijn eerste test legde hij af toen hij 15 was.
Meteen gingen alle alarmen af: met twee keer
sporten in de week scoorde hij al 74,6, een
waarde waarvoor klassieke renners een been
zouden afstaan. Na een halfjaar gerichte training
scoorde hij 83,4 en na een jaar 86,8. Nog een
jaar later haalde hij die 96,7 en werd wereld-
kampioen. Ter vergelijking: de trouwe, gezonde
hobbysporter zonder te veel overgewicht zal 
zelden boven de 50 uitkomen.

De podiumcollega’s van Svendsen destijds in
Valkenburg, Mohoric (Bahrein-Merida) en
Schachmann (Bora-Hansgrohe), rijden mee in
deze Tour. Svendsen niet en daar is één goede
reden voor: hij fietst niet meer. Na een tijdje bij
de U23 te hebben gereden, met wisselend 
succes, is hij in 2018 gestopt met wielrennen.
Hij studeert nu psychologie.

De winnaar op zondag 28 juli kan er een zijn
met 82 VO2max, terwijl de tweede misschien
ooit 88 heeft gescoord. De capaciteit om zuurstof
op te nemen is niet dé discriminerende factor
om topatleten van elkaar te scheiden (ketonen
ook niet, even terzijde). Maar alles begint wel
bij die zuurstof.

VO2max is trainbaar, maar het plafond is voor

elke mens genetisch bepaald. Zo kan die capaci-
teit alleen tot volle wasdom komen binnen het
juiste kader. Sommige fysiologische freaks zullen
nooit hebben geweten dat ze een potentiële
Svendsen waren omdat ze viool speelden of
schaakten in plaats van te sporten.

Met zuurstof wordt in de spieren de brandstof
ATP aangemaakt. De transporteur van zuurstof
is hemoglobine, het eiwit dat ongeveer een derde
uitmaakt van de rode bloedcel en dat is dan weer

de cel waarvan de uithoudingsatleet er zo veel
mogelijk van wil en die hij/zij destijds (of mis-
schien nog steeds) probeerde te verhogen met
erytropoëtine of epo.

EFFICIËNTIE
Het zuurstofmonster Svendsen kon per minuut
de hallucinante hoeveelheid van net geen 7,4 li-
ter zuurstof verwerken en dat is een enorm voor-
deel want hoe meer zuurstof kan worden ingezet
bij de aanmaak van ATP, des te minder lactaat
(‘melkzuur’) wordt geproduceerd. Nu is over dat
lactaat als beperkende factor de laatste tijd heel
wat te doen, maar het staat vast dat te veel lactaat
in het bloed een intensieve inspanning compro-
mitteert.

Het is wel bewezen dat de ene atleet meer
lactaat kan bufferen (beletten dat het direct in
het bloed komt) dan de andere. Sommige atleten
kunnen ook meer lactaat inzetten als extra
brandstof dan anderen. Het is duidelijk: het stikt
van de hindernissen voor je aan een topprestatie
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Alaphilippe: ‘Ik geef die trui niet zomaar af ’
in de ploeg van Patrick Lefevere
ongetwijfeld ook het grote geld.
Maar als hij over wielrennen
praat, lijkt het alsof hij zich met
zijn vriendjes op straat aan het
amuseren is.  Dan gaat het er-
over hoeveel plezier hij beleeft. 

Mensen die hem toejuichen
wanneer hij voorbij vliegt:
“Alsof mijn oren ontploffen.”
Geraint Thomas die hij in de
slotkilometer van de tijdrit nog
een extra acht seconden aan-
smeerde: “Ik dacht, ik ga die
laatste helling nog een keer vol
gas naar boven rijden.” De com-
plimenten die hij voor zijn 
manier van koersen van Eddy
Merckx kreeg: “Dat doet me
plezier.”

En wat er vandaag en mor-
gen in het hooggebergte ge-
beurt, dat ziet hij vandaag en
morgen wel. “Eén ding kunnen
ze van me aannemen: ik geef
die trui niet zomaar af.”

Er werden gisteren bij de
persconferentie voor de eerste
keer ook vraagtekens gesteld bij
de prestaties van Alaphilippe.
Hij kreeg de grote vraag of we
hem mochten geloven. De
vraag die Floyd Landis kreeg in
2006 en Michael Rasmussen in
2007. Alaphilippe antwoordde
er niet echt op. “Ik had deze 
situatie zelf niet voor mogelijk
gehouden. Voorts ben ik niet
naar hier gekomen om op ver-
denkingen te antwoorden.” (MG)

Niemand had gedacht dat
Julian Alaphilippe zijn gele
trui zou verliezen. Niemand
had ook gedacht dat hij de
tijdrit in Pau zou winnen.
Dat gebeurt allemaal in het
wonderjaar 2019.

Hoe hij Milaan-Sanremo won,
was verbluffend. In Tirreno-
Adriatico won hij een massa-
sprint en daar vielen ook de
monden van open. Een tijdrit
in de Tour winnen, dat hadden
we van Julian Alaphilippe (27)
nog niet gehad.

Vorig jaar werd hij 58ste in
de tijdrit van Espelette en in
2016 werd hij een keer 28ste en
zelfs een keer 106de. Alaphi-

Puffend komt Julian Alaphilippe over de streep in Pau. ‘Ik ben
die laatste helling vol gas naar boven gereden.’ © GETTY IMAGES

lippe won in 2017 de tijdrit in
Parijs-Nice, dat kan natuurlijk
wel tellen. Maar van daar naar
de Tour de France 2019, waar
hij Geraint Thomas op veertien
seconden reed, is een hemels-
breed verschil.

“Elke dag erbij in het geel is
een bonus”, zegt Alaphilippe.
Hij nijpt zich elke ochtend in de
arm, wanneer hij wakker wordt
in zijn hotelkamer en zijn gele
trui over de stoel ziet hangen.
“Ik kijk dan een keer in de ogen
van Dries (Devenyns, zijn kamer-
genoot, MG) en dan zie ik ster-
retjes schitteren. Hij heeft dit
ook nog nooit meegemaakt.”

Alaphilippe is de nummer
één van de wereld. Hij verdient

column

HANS
VANDEWEGHE
Sportjournalist
@hansvdw

Appeltjesbrood

roeger was een trip naar het buiten-
land een welgekomen aanleiding om
je mediagewijs te onttrekken aan het
thuisland. Met Stievie kan dat niet
meer. Sinds 2014 heb ik de Belgische
televisiezenders in een vingerknip.
Vorig jaar op het WK in Rusland had
ik het veld voor mij, een scherm
rechts van mij en ook nog eens Frank
Raes of Filip Joos op mijn iPad, welis-

waar met enige vertraging, wat handig was om
bepaalde acties terug te kijken. Rio 2016, de
Olympische Spelen, idem.

Deze Tour? Ook Stievie. Tot in het kleinste
sterrenloze hotel van Frankrijk hebben ze 
tegenwoordig snel internet. Heel af en toe 
worden de gigabytes van Wigo Business van
Telenet aangesproken om over de 4G te kijken,
maar alleen bij hoge uitzondering. Die Euro-
pese roaming is een mooie
zaak, maar je schermtijd in het
buitenland vermindert er niet
op. Ik kan het ten minste nog
vergoelijken met het argument
‘alles voor de job’. Het baasje
dat ik van de week in een
Franse eetzaal zag – obees, pet
en T-shirt van Fortnite – heeft
dat geluk niet.

Stievie niet opstarten, niet
naar het nieuws, naar de lives
van de Tour, naar Vive le vélo
kijken, niet naar Radio 1 luiste-
ren, het is natuurlijk ook een
optie. Het zou de gemoedsrust
ten goede komen. 

Ik volg Herman Chevrolet
niet die de avonduitzending
van France 2 beter vindt dan
Vive le Karl of De avondetappe
op de NOS. Neen, de VRT heeft
nog altijd dé formule te pakken
en de juiste presentator, maar ik word soms
een beetje ongemakkelijk van die geregis-
seerde emo.

Bij de uitzending van donderdag met Stig
Broeckx gingen mijn tenen lichtjes krullen.
Bargoens had al subtiel de grenzen van het
voyeurisme afgetast zonder evenwel te over-
drijven en dat had kunnen volstaan. Eric
Goens en Stig Broeckx helemaal naar de Pyre-
neeën halen, was dat niet van het goede te
veel? Dat kon je horen aan Broeckx, hij heeft al
beter gepraat. Maar goed, er moest een film
worden gepromoot en de televisie leeft van
kruisbestuiving.

Nu we toch op dreef zijn, wat stoort nog? De
holheid van het vulsel. Luc Appermont bij Vive
le vélo, wat heeft die in godsnaam te vertellen
over koers? Dat hij veel naar wielrennen kijkt,
oké, en daar bleef het ook bij. Onkundigen op
tv kan af en toe goede tv opleveren. Zo had de
NOS het beter voor elkaar donderdag toen ze
de stand-upcomedian Louis van Gaal op be-

zoek hadden. Die ging de ploegleider van
Jumbo-Visma even uitleggen hoe hij wel de
sprint had gewonnen met Dylan Groenewegen
tegen Caleb Ewan. Dat gezicht van Nico Ver-
hoeven die dacht: oké, de camera draait, ik
blijf vooral beleefd en ik geef hem gelijk, dan
ben ik er snel van af. Kijk het even terug: schit-
terende tv.

In het verder uitstekende Sporza Tour van
Radio 1 hadden ze ook hun dipje toen Claudia
Van Avermaet een oversteekje waagde van
MNM. Oversteken tot daar aan toe, maar haar
werd ook wat gevraagd. Niet over haar appel-
tjesbrood, dat was nog te verteren geweest. Ze
kreeg de vraag om core balance uit te leggen,
omdat de journalist met dienst daar ook eens
wilde aan beginnen. Nu gingen de tenen echt
krullen en ze zijn nog steeds niet terug. Ze
raaskalde, niet meer of minder.

Mensen die niet hebben
doorgeleerd, iets hebben van
horen zeggen en teren op een
bekende broer of een bekende
vent moet je niet opvoeren en
al helemaal niet als ze spreken
in gezegden en de voorzetsels
door elkaar halen. Paul Van
Den Bosch over ketonen was
nog zo’n raar moment, we-
tende dat Van Den Bosch en de
pleitbezorger van ketonen,
professor Peter Hespel, ooit ge-
zworen vrienden waren maar
nu niet meer door één deur
kunnen.

Wat ergert nog? De waan
van de dag. Gisteren stond een
verhaal in de krant over dry
needling. Dat is, kort door de
bocht, met naalden in de spie-
ren prikken om zo die spieren
te ontspannen. Het bestaat al

bijna vijftig jaar, maar het was op tv geweest en
omdat deze generatie nieuwsmanagers ont-
houdt van twaalf uur tot de middag was dat
ineens nieuws en moest het in de krant. Idem
voor die ketonen. Plots waren ze weer hét on-
derwerp en een dag later waren ze zelfs ver-
dacht. Allemaal de schuld van teams en
journalisten die hun huiswerk niet hebben ge-
maakt.

Ten slotte krullen ook de tenen van het
chauvinisme van de Belgische media en met
name van die Belgische media die de Fransen
chauvinisme verwijten. Wout van Aert had vol-
gens de VRT die tijdrit helemaal niet moeten
rijden. Rechtstreeks naar het podium en daar
zijn prijs ophalen. Het was geen kat in ’t bak-
kie, nog voor zijn jammerlijke val was hij al 
geklopt. Vervolgens ging Thomas De Gendt
winnen. Wonderbaarlijk, die De Gendt, maar
er gingen er nog twee voorbij. De Belgen doen
het niet slecht, maar le Tour des Belges? Voorlo-
pig toch eerder le Tour des Français.

Stig Broeckx (r.), te gast in Vive le vélo, dolt met Jasper De Buyst in de Tour. © PHOTO NEWS
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Het is eigenlijk triest dat we allemaal al 
tegen gedopeerden hebben moeten racen 
en dat ze ook op dit WK zullen zwemmen

OLYMPISCH KAMPIOENE LILLY KING (VS) AAN BBC

de Col de Madone tussen Menton en Nice. Het
gemiddelde vermogen dat je haalt over twintig
minuten vermenigvuldigd met 0,95 zou (in theo-
rie) het vermogen moeten zijn dat je een uur
lang kunt volhouden. Voor thuisgebruikers (als
die al over een vermogensmeter beschikken) zou
dat weleens flink kunnen tegenvallen. 

De test en de afgeleide FTP is een basis om
trainingszones te bepalen, gaande van 55 procent
van de FTP voor herstel tot 120 procent voor
korte intervallen.

HET BREIN WINT
Het is niet duidelijk waar het fout is gegaan met
het zuurstofmonster uit Noorwegen. Misschien
heeft hij de verkeerde uithoudingssport gekozen,
was zijn spierstelsel beter geschikt voor skilopen
dan voor fietsen, of misschien zat het tussen de
oren. Meer en meer wordt aanvaard dat de 
bovengrens van het menselijk kunnen zelden
wordt bereikt; soms zegt het brein onderweg
stop, om welke reden ook.

Wellicht wordt ook het Tour-podium voor een
stuk daardoor bepaald. De Italiaans-Britse on-
derzoeker Samuele Marcora, laatst nog op een
congres in Brussel, ontwikkelde het concept van
brain endurance training. Het brein trainen om
een betere uithouding te genereren, dat was pas
controversieel. Zijn collega Alexis Mauger pakte
de VO2max-test anders aan. Hij liet de vermo-
gensdrempels (30 watt extra om de zoveel 
minuten in een klassieke test) verhogen op basis
van gevoel van de proefpersonen en die kwamen
uit op een hogere score dan in de klassieke 
setting.

De capaciteit om een inspanning langer vol te
houden, uithouding dus, berust voor een deel
op de hoeveelheid zuurstof in de hersenen. Dat
zou nog een verklaring kunnen zijn waarom at-
leten die op grote hoogte zijn geboren beter pres-
teren in uithoudingssporten. 

Al in 1996 argumenteerde de Zuid-Afrikaanse
sportwetenschapper Tim Noakes voor het eerst
dat het concept van VO2max niet de beperkende
factor is, maar het brein. Twee jaar later kwam
hij met zijn ook al controversiële concept van
‘centrale sturing’. Het zijn de hersenen die be-
palen hoelang een inspanning kan worden 
volgehouden, zei Noakes, en hij werd net niet
gevild.

Nochtans was dat in 1939 al bewezen. Duitse
onderzoekers in hun studie over pervitine (een
vaak gebruikt opwekkend middel, later ingezet
in de oorlog en nog later in sport) zagen de uit-
houding verdrievoudigen na inname van pervi-
tine. Interessant: de test werd gedaan op een
fiets.

VO2max is wel degelijk dé discriminerende
factor tussen Tour-winnaars en klassieke renners,
maar straks staan op dat Parijse podium alleen
maar fysiologische freaks. Het onderlinge verschil
is zo klein dat andere elementen spelen. Zoals
de Duitsers al concludeerden: “Het eind van een
inspanning is geen vooraf bepaald punt maar de
som van negatieve factoren als vermoeidheid en
pijn vermeerderd met positieve factoren als mo-
tivatie en wilskracht.”

ler. De ene auto/atleet is nu eenmaal efficiënter
dan de andere. Bij de renner wordt efficiëntie
(hoeveel van het potentieel wordt benut) bepaald
door talent en geoptimaliseerd door training.

Uiteindelijk komt het erop aan wat uit die
cranks komt, hoeveel vermogen kan worden ge-
leverd over een langere periode. Wielrenners en
hun ploegleiders of trainers hechten daarom min-
der waarde aan de VO2max dan aan bijvoorbeeld
de FTP, wat staat voor functional threshold power.
Dat is het hoogste gemiddelde vermogen dat je
een uur kunt volhouden en wordt uitgedrukt in
watt.

Het woord threshold verwijst naar de drempel,
het punt waarop het lichaam de eliminatie van
lactaat nog net aankan. Een klassieke test om die
te bepalen is twintig minuten lang alles geven.
Dat kan op een stationaire fiets in een labosetting,
maar Lance Armstrong deed het bijvoorbeeld op

aan zet
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Thomas ziet
Alaphilippe nu
écht als favoriet

Geraint Thomas verloor veertien
seconden in Pau en staat nu op
1:26 in het klassement. Zijn
ploegmaat Egan Bernal volgt al
op 2:52. Na dertien etappes lijkt
de pikorde duidelijk bij Ineos.
Thomas vindt niet dat hij een
slechte tijdrit heeft gereden.
“Tot de laatste acht kilometer
dacht ik dat ik alles onder con-
trole had. Maar toen ik het 
gaspedaal helemaal wilde in-
drukken, miste ik die laatste 
5 procent.” En zo gebeurde het
dat Julian Alaphilippe de tijdrit
won. “Dat had ik niet verwacht.
Of hij een favoriet is? Natuurlijk.
Als hij volhoudt wat hij de voor-
bije twee weken heeft gedaan,
wint hij de Tour.” (MG)

De Gendt rijdt tijdrit 
à la Campenaerts
Geen nieuwe stunt voor Tho-
mas De Gendt, maar hij kwam
er verdomd dicht bij: derde. “Ik
heb toegeleefd naar die tijdrit
zoals Victor Campenaerts dat
zou gedaan hebben.” En net zo-
als de werelduurrecordhouder
had De Gendt een ‘tempoplan’
gekregen van coach Kevin De
Weert. “Dit was geen tijdrit om
constant hetzelfde tempo te rij-
den”, legt De Gendt uit. “Soms
moest je harder duwen, soms
moest je het rustig aan doen.” 

Een mens zou denken dat De
Gendt ook voortgestuwd werd
door de positieve vibes bij
Lotto-Soudal. Niet dus. “Daar
denk je niet aan als je afziet. On-
derweg zit je alles te vervloeken

en hoop je dat je plat rijdt zodat
je het kan laten lopen.”

Hoewel de Oost-Vlaming nog
nooit een tijdrit won bij de
profs, beschouwt hij zich toch
een beetje als een specialist.
“Een tijdrit is hetzelfde als een
solo opzetten. Je moet jezelf
constant pushen: bergop,
bergaf, in de bochten. Het is 
duwen en blijven duwen.”

De Gendt heeft zich in lange
tijd niet zo fris gevoeld in de
Tour als dit jaar. “Andere jaren
moest ik dikwijls op kop rijden
om de vluchters terug te pak-
ken, nu hebben ze speciaal
Maxime Monfort meegenomen
om dat te doen. Ik word al een
hele Tour gespaard.” (BA)


