
ACHTERGROND WERELDUURRECORD

V
anouds is het wereld-
uurrecord een van de 
meest aansprekende 
wielerprestaties. 
Toen Eddy Merckx  
in 1972 het record in 

Mexico-Stad op 49,431 kilometer per 
uur bracht, maakte dit wereldwijd 
dan ook grote indruk. Omdat Merckx 
alom werd beschouwd als de grootste 
wielrenner aller tijden, verwachtte 
men dat dit record vele jaren zou 
standhouden. Maar Merckx reed  
het record op een redelijk conven-
tionele fiets.
De haalbare snelheid is enorm 
afhankelijk van de luchtweerstands-
factor cdA en de dichtheid van de 
lucht, die op hooggelegen banen veel 
lager is. Francesco Moser verbeterde 
– ook in Mexico-Stad op 2.336 meter 
hoogte – in 1984 het record van 
Merckx. Hij gebruikte hierbij een 
speciale fiets met verbeterde aero-
dynamica en dichte wielen. De cdA 
werd in 1994 nog verder verlaagd 
door Graeme Obree met zijn vreem-
de positie, waarbij beide armen 

onder het lichaam zijn gevouwen  
en de renner met zijn borst op het 
stuur ligt. In de jaren hierna werd 
het werelduurrecord meermalen 
gebroken, mede dankzij extreme  
zithoudingen en het gebruik van 
aerodynamische frames. In 2000 
verbood de UCI het gebruik van 
extreme zithoudingen en geavan-
ceerde frames en werd het wereld-
uurrecord van Merckx uit 1972 in  
ere hersteld.
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Versoepelde regels
In 2000 verbeterde Chris Boardman 
uiteindelijk het record van Merckx 
op een traditionele fiets met slechts 
10 meter. In 2014 versoepelde de UCI 
de regels voor het werelduurrecord 
weer en werden dichte wielen en 
een ligstuur toegestaan. Hierdoor 
raakten renners en fietsenfabrikan-
ten weer geïnteresseerd in het 
record. Verschillende renners  
ondernamen in de daaropvolgende 
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periode een aanval op het wereld-
uurrecord. Thomas Dekker haalde 
het in februari 2015 net niet bij zijn 
poging in Mexico. Momenteel is het 
record in handen van Alex Dowsett, 
die op 2 mei 2015 in Manchester  
een afstand van 52,937 kilometer 
realiseerde. Zie de tabel en figuur 
(pag. 116), waarin de binnen het uur 
afgelegde afstand is weergegeven 
en de hoogteligging van de baan ten 
opzichte van zeeniveau.

Aanzienlijk voordeel
De hoogte van de baan en de snelle 
fietsen ten spijt, wie reed nou het 
hardst? Daartoe hebben we met 
onze calculator de werelduurpresta-
ties uit de tabel gecorrigeerd voor 
het effect van de cdA-waarde en de 
hoogte van de baan. We hebben 
daartoe een inschatting gemaakt 
van de cdA-waarde van de gebruikte 
fietsen en fietsposities. De correctie 
voor de hoogte van de baan hebben 

we gemaakt conform de formules uit 
Het Geheim van Wielrennen. De rol-
weerstand cr hebben we gesteld op 
0,002. De resultaten staan weergege-
ven in onderstaande tabel en figuur. 
We zien onder meer het volgende: 
het voordeel van een hooggelegen 
baan op het benodigde vermogen is 
aanzienlijk. Zo heeft Thomas Dekker 
vrijwel dezelfde afstand gereden  
als Rohan Dennis, maar hij hoefde 
daarvoor aanzienlijk minder 

RECORDJACHT
Doorbreekt Sir Bradley 
de magische grens?
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vermogen te trappen (359 watt 
tegen 428 watt, dus 16 procent min-
der).
Het nadeel van de ijlere lucht op een 
hooggelegen baan doet dit voor een 
deel teniet. Gecorrigeerd naar zeeni-
veau staat de 359 watt van Dekker 
gelijk aan 389 watt (dus altijd nog  
9 procent minder dan de 428 watt 
van Dennis).
Het voordeel van een lagere cdA is 
enorm. Zo kon Graeme Obree het 
wereld record verbeteren met maar 
350 watt op zeeniveau, dus aan-
zienlijk minder dan Dekker heeft 
getrapt!
De hoogste specifieke vermogens 
zijn geleverd door Miguel Indurain, 
Tony Rominger en Chris Boardman. 
Deze liggen alle in de buurt van de 
6,2 watt/kg en dus net onder de 6,4 
watt/kg die we als grens van het 
menselijk vermogen beschouwen.

En nu Wiggins
Over een paar dagen, op 7 juni,  
gaat Bradley Wiggins in Londen  
een poging wagen om het record  
te verbeteren. Wat kunnen we met 
de theorie van Het Geheim van  

DE GRENS VAN 53 KM/U
Alex Dowsett flikte het op 2 mei. In  
een vol National Cycling Center in 
Manchester brak hij het werelduur
record, dat sinds begin dit jaar in  
handen was van Rohan Dennis. Op 
nagenoeg zeeniveau haalde de Brit 
van Movistar een gemiddelde van 
52.937 kilometer per uur. En hij had 
nog over! ‘Ik wilde dat niemand me 
had verteld hoe zwaar het was’, zei 
Dowsett na afloop tegen Cycling 
Weekly. ‘Nu was ik bang voor het lij
den. En het was zwaar, maar niet zo 
monsterlijk zwaar als ik had verwacht.’
Met Wiggins’ poging in het verschiet 
baalt Dowsett er een beetje van niet de 
barrière van 53 kilometer per uur te 
hebben geslecht. ‘De afspraak was 
relatief rustig te starten, op het schema 
van Rohan Dennis. Ik was het er niet 
mee eens, maar moest vertrouwen op 
de trainers. Eigenlijk was het tempo te 
laag voor me. Ik mocht pas de laatste 
vijf minuten gas geven, maar ben op 
tien minuten gegaan. Het had erin 
gezeten. En als Brad het record breekt, 
probeer ik het na 7 juni misschien nog 
wel een keer. Want dit is waar fietsen 
over gaat.’

Wielrennen zeggen over zijn kansen? 
Om te beginnen moeten we dan  
constateren dat hij een ongunstige 
locatie heeft gekozen, namelijk op 
zeeniveau. Zoals we hierboven al 
zagen, moet je dan aanzienlijk meer 
vermogen trappen om dezelfde 
afstand te halen. In vergelijking met 
Mexico-Stad betekent dit een nadeel 
van 10 procent! Verder speelt de 
temperatuur van het velodroom een 
grote rol; bij het record van Alex 
Dowsett had men de hal dan ook 
verwarmd tot 30 graden Celsius. Bij 
een hogere temperatuur is de lucht 
immers veel ‘dunner’. Ook de aero-
dynamica is van groot belang. We 
gaan ervan uit dat met de modern-
ste aerodynamica een cdA van  
0,22 m2 haalbaar is. Ten slotte is 
uiteraard het vermogen dat Wiggins 
op 7 juni kan volhouden de allerbe-
langrijkste factor. Op basis van zijn 
prestaties uit het verleden nemen 
we aan dat hij in staat zal zijn zo’n 
450-460 watt te trappen. 
Met 450 watt en een cdA van 0,22 
m2 haalt Wiggins volgens onze bere-
keningen een afstand van 52,51  
kilometer bij een temperatuur van 

WERELDUURPRESTATIES
JAAR RENNER LOCATIE AFSTAND (KM) HOOGTE (M)

1972 Eddy Merckx Mexico 49,431 2336
1984 Francesco Moser Mexico 51,151 2336
1994 Graeme Obree Bordeaux 52,713 73
1994 Miguel Indurain Bordeaux 53,040 73
1994 Tony Rominger Bordeaux 55,291 73
1996 Chris Boardman Manchester 56,375 60
2000 Chris Boardman Manchester 49,441 60
2014 Jens Voigt Grenchen 51,110 430
2015 Rohan Dennis Grenchen 52,491 430
2015 Thomas Dekker Mexico 52,221 1886
2015 Alex Dowsett Manchester 52,937 60

WERELDUURPRESTATIES
JAAR RENNER CDA WATT ZEENIVEAU WATT/KG
1972 Eddy Merckx 0,26 340 380 5,28
1984 Francesco Moser 0,25 362 405 5,33
1994 Graeme Obree 0,17 350 350 4,94
1994 Miguel Indurain 0,24 497 497 6,15
1994 Tony Rominger 0,18 400 400 6,17
1996 Chris Boardman 0,17 424 424 6,16
2000 Chris Boardman 0,25 418 418 6,00
2014 Jens Voigt 0,22 397 401 5,27
2015 Rohan Dennis 0,22 428 433 6,01
2015 Thomas Dekker 0,22 359 389 5,19
2015 Alex Dowsett 0,22 443 443 5,91
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DE WERELDUURRECORDS - SNELHEID 
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DE WERELDUURRECORDS - VERMOGEN 
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20 graden Celsius, en 53,09 kilome-
ter bij een temperatuur van 30  
graden. De temperatuur in de hal 
bepaalt dus in dit geval of hij wel of 
niet een wereldrecord haalt! Als hij 
erin slaagt om 460 watt te trappen 
haalt hij bij 20 graden Celsius al een 
afstand van 52,92 kilometer en bij 
30 graden zelfs 53,50 kilometer. Als 
hij erin slaagt om de cdA te vermin-
deren tot 0,21 m2, dan haalt hij zelfs 
bij 450 watt en 20 graden Celsius al 
een afstand van 53,31 kilometer. Het 
lijkt dus wel mogelijk dat Wiggins 
het record zal verbeteren. Gezien het 
grote voordeel van een hooggelegen 
baan, zit het er overigens dik in dat 
een andere renner daarna het 
record weer zal verbeteren in  
Mexico-Stad!
We hebben ten slotte nog een bere-
kening gemaakt van de ultieme 
grens van het werelduurrecord 
onder de volgende uitgangspunten:
De renner heeft een maximaal  
specifiek vermogen van 6,4 watt/kg 
en weegt 80 kilogram. Zijn totale 
vermogen is dus 512 watt. De locatie 
is het oude velodrome van Mexico-
Stad op 2.336 meter hoogte. De cdA-
waarde wordt nog verder verlaagd 

tot 0,21 m2. De temperatuur is 30 
graden Celsius.
Het resultaat is dat een afstand  
van 61,66 kilometer dan theoretisch 
haalbaar zou moeten zijn.
Je kunt het effect van alle factoren 
op de recordpogingen en je eigen tij-
den berekenen met de calculator op 
www.hetgeheimvanwielrennen.nl

Dowsett had men de hal
verwarmd tot 30 graden

Bij het record van

HET GEHEIM VAN WIELRENNEN
De auteurs Hans van Dijk en Ron van Megen zijn 
van oorsprong hardlopers. In een eerder boek 
analyseerden ze de hardloopsport, we zijn 
benieuwd zijn naar hun bevindingen over de 
wielersport. Zij haalden Guido Vroemen,  
wielertrainer bij RoompotOrange Cycling erbij 
en analyseren in dit boek alle factoren die een rol 
spelen in het fietsen op natuurwetenschappelijke 
en sportmedische wijze. Het blijft niet bij de 
beschouwingen over het werelduurrecord alleen. 
In Fiets, de maandelijkse nieuwsbrief én op de 
website kun je geregeld bijdragen verwachten 
op basis van Het Geheim van Wielrennen. Zo zal 
in juli de beklimming naar Alped’Huez centraal staan. 
Vanaf 1 juli 2015 verkrijgbaar in de boekhandel en ook te bestellen via 
www.hetgeheimvanwielrennen.nl. ISBN 9789082106947, € 24,95

Alex Dowsett tijdens de  opwarming 
voor zijn recordpoging.
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Alex Dowsett na zijn geslaagde  
werelduurrecordpoging. De Brit legde  

in Manchester 52,937 kilometer af.


