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ACHTERGROND DE BEKLIMMING VAN ALPE D'HUEL 
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lpe d'Huez is - zeker 

in Nederland - de 

beroemdste wieler- 

, 	 berg. De Alpencol 

was maar liefst 

27 keer finishplaats in de Tour de 

France. De beklimming begint in 

het dorp Le Bourg-d'Oisans op 744 

meter boven de zeespiegel. De finish 

in Alpe d'Huez ligt op 1815 meter. Er 

worden dus 1071 hoogtemeters over- 

brugd. De lengte van de eigenlijke klim 

is 13,2 kilometer, maar meestal wordt 

de tijd gemeten vanaf de vlakke aan- 

loop, waardoor de totale afstand 14,45 

kilometer is. Het stijgingspercentage 

op de klim is 8,1; inclusief de aanloop 

is dit gemiddeld 7,41 procent. 

De klim telt 21 officieel genummerde 

haarspeldbochten. In elke bocht hangt 

een bord met de vermelding van één 

of twee etappewinnaars op de Alpe 

d'Huez, onder wie Hennie Kuiper, Joop 

Zoetemelk en Peter Winnen. Deze 

mannen wonnen ieder zelfs tweemaal. 

De mythische reputatie van de klim 

zorgt steeds voor veel publiek langs 

het parcours, onder wie vele Neder- 

landers op de berg om de wielrenners 

aan te moedigen. 

Wij hebben de Alpe d'Huez in ons 

boek Het Geheim van Wielrennen 

steeds als inspirerend voorbeeld 

gebruikt en gaan in dit artikel eens 

rekenen aan de hand van de pres- 

taties van de top-10 van de snelste 

tijden uit de Tour de France. We waren 

nieuwsgierig hoe hoog de anaerobe 

drempel (AD) bij deze records is 

geweest en vroegen ons af of Marco 

Pantani en de andere toppers onder 

de 6,4 watt/kilogram zijn gebleven. 

AT IS ER MET DE THEORIE VAN HET BOEK 
T GEHEIM VAN WIELRENNEN TE ZEGGEN 

E SNELSTE KLIMTIJDEN VAN ALPE 
Z? i\ IS DE GRENS VAN HET 

HONE'M'ENS~ERMOGEN? EN 
JE ALS WIELERTOERIST DOEN 

M,JE KLIMTIJD TE VERBETEREN? 
EKST: HANS VA-N bl-JK, RON VAN MEGEN EN 

GUIDO VROEMEN / FOTO'S: COR VOS 

De duizelingwekkende haarspeldbochten 
in het eerstOeel van Alpe d'Huez. 
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• lpe d'Huez IS - zeker
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27 keer finishplaats in de Tour de
France. De beklimming begint in
het dorp Le Bourg-d'Oisans op 744
meter boven de zeespiegel. De finish
in Alpe d'Huez ligt op 1815 meter. Er
worden dus 1071hoogtemeters over-
brugd. De lengte van de eigenlijke klim
is 13,2 kilometer, maar meestal wordt
de tijd gemeten vanaf de vlakke aan-
loop, waardoor de totale afstand 14,45
kilometer is. Het stijgingspercentage
op de klim is 8.1; inclusief de aanloop
is dit gemiddeld 7,41 procent.
De klim telt 21 officieel genummerde
haarspeldbochten. In elke bocht hangt
een bord met de vermelding van één
of twee etappewinnaars op de Alpe
d'Huez, onder wie Hennie Kuiper, Joop
Zoetemelk en Peter Winnen. Deze
mannen wonnen ieder zelfs tweemaal.
De mythische reputatie van de klim
zorgt steeds voor veel publiek langs
het parcours, onder wie vele Neder-
landers op de berg om de wielrenners
aan te moedigen.
Wij hebben de Alpe d'Huez in ons
boek Het Geheim van Wielrennen
steeds als inspirerend voorbeeld
gebruikt en gaan in dit artikel eens
rekenen aan de hand van de pres-
taties van de top-lO van de snelste
tijden uit de Tour de France. We waren
nieuwsgierig hoe hoog de anaerobe
drempel (AD) bij deze records is
geweest en vroegen ons af of Marco
Pantani en de andere toppers onder
de 6,4 watt/kilogram zijn gebleven. -;
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BESTE BEKLIMMINGEN ALPE D'HUEZ 

Renner 

Marco Pantani (1997) 

Tijd 
(min:sec) 

37:35 

Snelheid 
(km/u) 

23,07 

Gewicht 
(kg) 

57 

P 
(watt) 

375 

Pzeeniveau 
(watt) 

404 

ADVzeeniveau 
(Watt/kg) 

6,85 
Armstrong (2004) 37:36 23,06 75 466 502 6,47 
Marco Pantani (1994) 38:00 22,82 57 370 398 6,75 
Armstrong (2001) 38:01 22,81 75 460 495 6,38 
Marco Pantani (1995) 38:04 22,78 57 369 397 6,74 
Ullrich (1997) 38:23 22,59 72 439 473 6,34 
Landis (2006) 38:34 22,48 68 417 449 6,38 
Andreas Klëden (2006) 38:35 22,47 63 393 423 6,49 
Jan Ullrich (2004) 38:37 22,45 72 437 470 6,32 
Richard Virenque (1997) 39:02 22,21 65 398 428 6,37 

EFFECT VAN JE GEWICHT 
OP DE ALPE D'HUEZ 
Gewicht 	Snelheid 	Tijd over 14,45 km 
(kg) 	(km/u) 	(sec) 

Winst 
(sec) 

INVLOED VAN HET GEWICHT VAN 
DE FIETS OP DE ALPE D'HUEZ. 
Gewicht 	Snelheid 	Tijd 	Winst 
(kg) 	(km/u) 	(sec) 	(sec) 

80 14,81 3512 .  -173 6,8 15,91 3270 69 
79 14,96 3477 -138 7,3 15,82 3288 51 
78 15,11 3443 -104 7,8 15,74 3305 34 
77 15,26 3408 -69 8,3 15,66 3322 17 
76 15,42 3374 -34 8,8 15,58 3339 
75 15,58 3339 9,3 15,50 3356 -17 
74 15,74 3305 34 9,8 15,42 3374 -34 

73 15,91 3270 69 10,3 15,34 3391 -52 
72 16,07 3236 103 10,8 15,26 3408 -69 
71 16,24 3202 137 
70 16,42 3168 171 

Deze waarde houden wij vooralsnog 
aan als de maximale waarde voor het 
menselijk vermogen. 

Snelste beklimminilen 
We hebben de officiële lijst van de top-10 
van de snelste beklimmingen als basis 
genomen, zie de tabel. Zoals bekend is 
Pantani de recordhouder met een tijd 
van 37 minuten en 35 seconden. Helaas 
is inmiddels bekend dat zowel Pantani 
als alle andere renners uit de top-10 op 
enig moment in hun carrière doping 
hebben gebruikt. Dat plaatst hun 
prestaties natuurlijk wel in een ander 
daglicht. 

De invloed uan de Al) 
(anaerobe drempel) 
Bij het wielrennen wordt je prestatie in 
zeer belangrijke mate bepaald door je 
anaerobe drempel-vermogen (ADV). Het 
ADV is gedefinieerd als het vermogen 
dat je gedurende een uur vol kunt hou-
den en wordt uitgedrukt in watt per kilo-
gram lichaamsgewicht. Dit komt in de 
praktijk overeen met een inspanning 
waarbij nog net geen accumulatie van 
lactaat (melkzuur) in je spieren gaat 
optreden. Op het niveau van het ADV 
gebruiken je spieren dus vooral de aero-
be systemen met glycogeen en vetzuren 
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BESTE BEKLIMMINGEN ALPE D'HUEZ
Renner Tijd Snelheid Gewicht P pzeeniveau AOVzeeniveau

(min:sec} (km/u} (kg} (walt} (walt} (Watt/kg}

Marco Pantani (1997} 37:35 23,07 57 375 404 6,85
Armstrong (2004} 37:36 23,06 75 466 502 6,47
Marco Pantaai (1994} 38:00 22,82 57 370 398 6,75

Armstrong (200n 38:01 22,81 75 460 495 6,38
Marco Pantani (1995} 38:04 22,78 57 369 397 6,74

Ullrich (1997} 38:23 22,59 72 439 473 6,34
landis (2006} 38:34 22,48 68 417 449 6,38
Andreas Klöden (2006} 38:35 22,47 63 393 423 6,49

Jan Ullrich (2004} 38:37 22,45 72 437 470 6,32
Richard Virenque (1997} 39:02 22,21 65 398 428 6,37

EFFECT VAN JE GEWICHT INVLOED VAN HET GEWICHT VAN
OP DE ALPE D'HUEZ DE FIETS OP DE ALPE D'HUEZ.
Gewicht Snelheid Tijd over 14,45 km Winst Gewicht Snelheid Tijd Winst
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Deze waarde houden wij vooralsnog
aan als de maximale waarde voor het
menselijk vermogen.

Snelste Ilelilillllllimlen
We hebben de officiële lijst van de top-10
van de snelste beklimmingen als basis
genomen. zie de tabel. Zoals bekend is
Pantani de recordhouder met een tijd
van 37 minuten en 35 seconden. Helaas
is inmiddels bekend dat zowel Pantani
als alle andere renners uit de top-lO op
enig moment in hun carrière doping
hebben gebruikt. Dat plaatst hun
prestaties natuurlijk wel in een ander
daglicht.

IJe in\lllle[1 \lan [Ie 1.\11
[anaenllle [I.'elllilel)
Bij het wielrennen wordt je prestatie in
zeer belangrijke mate bepaald door je
anaerobe drempel-vermogen (ADV).Het
ADV is gedefinieerd als het vermogen
dat je gedurende een uur vol kunt hou-
den en wordt uitgedrukt in watt per kilo-
gram lichaamsgewicht. Dit komt in de
praktijk overeen met een inspanning
waarbij nog net geen accumulatie van
lactaat (melkzuur) in je spieren gaat
optreden. Op het niveau van het ADV
gebruiken je spieren dus vooral de aero--
be systemen met glycogeen en vetzuren
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DE BEKLIMMING VAN ALPE D'HUEZ ACHTERGROND 

als brandstof. In de praktijk is bij het 

ADV het aandeel van de glycogeen-

verbranding in de orde van 74 pro-

cent en het aandeel van de vetver-

branding in de orde van 26 procent. 

In de Engelstalige literatuur wordt het 

ADV ook wel aangeduid als Functional 

Threshold Power of FTP (ook in watt 

per kilogram lichaamsgewicht). 

De berekeningen uan het 
111311 van de top-10 
We hebben met ons programma een 

volledige berekening gemaakt van de 

prestaties van de top-10, dus inclusief: 

• Alle onderdelen van de wielrenver-

gelijking, dus de rolweerstand, de 

luchtweerstand, de klimweerstand 

en de mechanische weerstand. 

• De beide aspecten van de ijlere 

lucht op Alpe'd'Huez, dus zowel het 

voordeel van de lagere dichtheid 

van de lucht als het nadeel van het 

mindere prestatievermogen door de 

lagere VO2  max. 

• Een correctie voor het feit dat de 

beklimming minder dan 1 uur duurt, 

waardoor het specifieke vermogen 

groter kan zijn dan het ADV (dat 

immers voor 1 uur geldt) 

Zoals je in de tabel kunt zien, hebben 

we uit de gerealiseerde snelheid en 

het gewicht van de renner eerst het 

werkelijk gerealiseerde vermogen uit-

gerekend. Vervolgens hebben we deze 

omgerekend naar het vermogen op 

zeeniveau en ten slotte naar het ADV. 

Het resultaat is heel duidelijk: alle 

rijders uit de top-10 hadden ADV-

waarden (op zeeniveau) op of boven 

de 6,4 watt per kilogram. Volgens onze 

analyse hebben alle rijders dus de 

grens van het ('schone') menselijk 

prestatievermogen bereikt of over-

schreden. Het ligt voor de hand dat 

dit het effect van doping was. Als we 

het maximale ADV van Pantani (6,85) 

delen door de grenswaarde van 6,4, 

zou je kunnen concluderen dat het 

effect van de doping minimaal 8 pro-

cent is geweest (100*(6,85/6,4-1)). 

Hoe kun je je 
klimtijd verbeteren? 
Naast aanleg en training is de 

belangrijkste factor hierbij je 

lichaamsgewicht en het gewicht van 

je fiets. De wiskunde van de invloed 

van het gewicht is vrij eenvoudig. Je 

ADV is in principe omgekeerd evenre-

dig met je gewicht; de ADV is niet voor 

niets uitgedrukt in watt per kilogram. 

Hoe lager je lichaamsgewicht is, des te 

hoger je ADV en hoe beter je fietspres-

taties. Dit is ook logisch, want je ver-

bruikt bij een lager gewicht minder 

energie voor de klimweerstand, terwijl 

het vermogen van je spieren en hart-

longsysteem niet is veranderd. Dit 

laatste is uiteraard wel een randvoor-

waarde, dus je moet niet zo drastisch 

afvallen dat je spiermassa in je benen 

gaat verliezen. Als alternatief voor 

afvallen, kun je hetzelfde resultaat 

bereiken door een lichtere fiets te 

6.90 

g 

5.40 

2 
4,90 

kopen: per kilogram heeft dit exact 

hetzelfde effect! 

Hoe groot het effect van het gewicht 

op je klimtijd in de praktijk is, hebben 

we uitgerekend voor onze hypotheti-

sche renner Snelle Eddy, die we 

steeds als voorbeeld gebruiken. Onze 

Snelle Eddy heeft in de standaard-

situatie een ADV van 4 watt per kilo-

gram, weegt 75 kilogram en heeft een 

fiets van 8,8 kilogram. Met de calcu-

lator van www.hetgeheimvanwiel-

rennen.nl  kun je dan uitrekenen dat 

hij 55 minuten en 39 seconden doet 

over de klim naar Alpe d'Huez. 

We hebben vervolgens berekend wat 

er gebeurt als Snelle Eddy zou afval-

len tot 70 kilogram of zou aankomen 

tot 80 kilogram. In de tabel linkson-

der kun je zien dat hij 171 seconden 

wint als hij 5 kilogram afvalt en 173 

seconden verliest als hij 5 kilogram 

zwaarder wordt. 

We hebben natuurlijk ook berekend 

wat er gebeurt als Snelle Eddy met 

een lichtere fiets gaat klimmen (tot 

het UCI-minimum van 6,8 kilogram) 

of met een zwaardere fiets (tot 10,8 

kilogram). In de tabel rechtsonder 

kun je zien dat hij 69 seconden winst 

kan boeken met een lichte fiets van 

6,8 kilogram. 

Je ziet ook dat het effect van 1 kilo-

gram afvallen exact even groot is als 

de winst van een 1 kilogram lichtere 

fiets, namelijk een winst van 34 

seconden; je kunt dus zelf kiezen 

wat voor jou de meest aantrekkelijke 

optie is... 

Calculator 
Je kunt het effect van alle factoren 

op de klimtijd naar Alpe d'Huez 

berekenen met de calculator op 

www.hetgeheimvanwielrennennl. 
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De snelste renners op Alpe d'Huez. 
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als brandstof. In de praktijk is bij het
ADV het aandeel van de glycogeen-
verbranding in de orde van 74 pro-
cent en het aandeel van de vetver-
branding in de orde van 26 procent.
In de Engelstalige literatuur wordt het
ADV ook wel aangeduid als Functional
Threshold Power of FTP (ook in watt
per kilogram lichaamsgewicht).

11eIlel'el~enimlen\lan het
'·\11\1\lan [Ie tllll-1Ll
We hebben met ons programma een
volledige berekening gemaakt van de
prestaties van de top-lO, dus inclusief:
• Alle onderdelen van de wielrenver-
gelijking, dus de rolweerstand, de
luchtweerstand, de klimweerstand
en de mechanische weerstand.

• De beide aspecten van de ijlere
lucht op Alpe ·d'Huez. dus zowel het
voordeel van de lagere dichtheid
van de lucht als het nadeel van het
mindere prestatievermogen door de
lagere V02 max.

• Een correctie voor het feit dat de
beklimming minder dan 1uur duurt.
waardoor het specifieke vermogen
groter kan zijn dan het ADV (dat
immers voor 1uur geldt)

Zoals je in de tabel kunt zien. hebben
we uit de gerealiseerde snelheid en
het gewicht van de renner eerst het
werkelijk gerealiseerde vermogen uit-
gerekend. Vervolgens hebben we deze
omgerekend naar het vermogen op
zeeniveau en ten slotte naar het ADV.
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Het resultaat is heel duidelijk: alle
rijders uit de top-10 hadden ADV-
waarden (op zeeniveau) op of boven
de 6,4 watt per kilogram. Volgens onze
analyse hebben alle rijders dus de
grens van het ('schone') menselijk
prestatievermogen bereikt of over-
schreden. Het ligt voor de hand dat
dit het effect van doping was. Als we
het maximale ADV van Pantani (6,85)
delen door de grenswaarde van 6,4,
zou je kunnen concluderen dat het
effect van de doping minimaal 8 pro-
cent is geweest (100'(6,85/6,4-1)).

~IlleI~unje je
klillltijd \lel'lletel'en·~
Naast aanleg en training is de
belangrijkste factor hierbij je
lichaamsgewicht en het gewicht van
je fiets. De wiskunde van de invloed
van het gewicht is vrij eenvoudig. Je
ADV is in principe omgekeerd evenre-
dig met je gewicht; de ADV is niet voor
niets uitgedrukt in watt per kilogram.
Hoe lager je lichaamsgewicht is, des te
hoger je ADV en hoe beter je fietspres-
taties. Dit is ook logisch, want je ver-
bruikt bij een lager gewicht minder
energie voor de klimweerstand, terwijl
het vermogen van je spieren en hart-
longsysteem niet is veranderd. Dit
laatste is uiteraard wel een randvoor-
waarde, dus je moet niet zo drastisch
afvallen dat je spiermassa in je benen
gaat verliezen. Als alternatief voor
afvallen, kun je hetzelfde resultaat
bereiken door een lichtere fiets te
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De snelste renners op Alpe d'Huez.

kopen: per kilogram heeft dit exact
hetzelfde effect!
Hoe groot het effect van het gewicht
op je klimtijd in de praktijk is, hebben
we uitgerekend voor onze hypotheti-
sche renner Snelle Eddy, die we
steeds als voorbeeld gebruiken. Onze
Snelle Eddy heeft in de standaard-
situatie een ADV van 4 watt per kilo-
gram, weegt 75 kilogram en heeft een
fiets van 8,8 kilogram. Met de calcu-
lator van www.hetgeheimvanwiel-
rennen.nl kun je dan uitrekenen dat
hij 55 minuten en 39 seconden doet
over de klim naar Alpe d'Huez.
We hebben vervolgens berekend wat
er gebeurt als Snelle Eddy zou afval-
len tot 70 kilogram of zou aankomen
tot 80 kilogram. In de tabellinkson-
der kun je zien dat hij 171seconden
wint als hij 5 kilogram afvalt en 173
seconden verliest als hij 5 kilogram
zwaarder wordt.
We hebben natuurlijk ook berekend
wat er gebeurt als Snelle Eddy met
een lichtere fiets gaat klimmen (tot
het UeI-minimum van 6,8 kilogram)
of met een zwaardere fiets (tot 10,8
kilogram). In de tabel rechtsonder
kun je zien dat hij 69 seconden winst
kan boeken met een lichte fiets van
6,8 kilogram.
Je ziet ook dat het effect van 1kilo-
gram afvallen exact even groot is als
de winst van een 1kilogram lichtere
fiets, namelijk een winst van 34
seconden; je kunt dus zelf kiezen
wat voor jou de meest aantrekkelijke
optie is ...

L:all,:ulatlll'
Je kunt het effect van alle factoren
op de klimtijd naar Alpe d'Huez
berekenen met de calculator op
www.hetgeheimvanwielrennen.nl. ~
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http://www.hetgeheimvanwielrennen.nl.

