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Mariska Stehouwer 
LEMEN Ttijdens de aftrap van de 
Grand Départ van de Tour de Fran-
ce in Utrecht, wordt woensdag het 
eerste exemplaar van 'Het Geheim 
van Wielrennen aan Erik Breukink 
overhandigd door Guido Vroemen, 
één van de drie auteurs. Vrijdag-
avond 3 juli zijn Vroemen en Ron 
van Megen aanwezig bij boekhandel 
Van der Vlist in de Hamershof. 
Naast Vroemen en van Megen is ook 
de derde auteur Hans van Dijk 
woonachtig in Leusden. 

Vroemen, sportarts en onder meer 
ploegarts bij Team Roompot Oran-
je Peloton gaf de voorzet voor het 
nieuwe boek. „Voor 'Het geheim 
van hardlopen' had ik enkele hoofd-
stukken mogen redigeren en zo 
kende ik van Dijk en van Megen. De 
opzet van het boek vond ik interes-
sant; als sportarts en triatleet ben 
ik zelf ook altijd met cijfertjes en 
optimalisering bezig. Maar ik heb 
meer met fietsen dus ik gaf aan dat 
een wielrenboek interessant zou 
zijn. Op dat vlak is namelijk nog veel 
meer te meten. Maar van Dijk en 
van Megen zijn echte hardlopers en 
hun eerste reactie was dan ook: Wij 

_gijn geen fietsers." 
Nadat van Dijk bij Vroemen veel li-
teratuur meenam over wielrennen 
raakten deze mannen toch ook en-
thousiast over de mogelijkheden en 
zo heeft de samenwerking tussen 
deze drie mannen snel geleid tot 
een volgend boek vol met cijfertjes 
en formules, de natuurkunde van 
het wielrennen. 

„De hoofdstukken werden zó snel 
geschreven door van Dijk en van 
Megen dat ik niet kon achterblijven. 
Foto's komen grotendeels bij mij 
vandaan omdat ik connecties heb 
met Team Roompot, Leontien van 
Moorsel en Team4Talent. Zo maak 
je het boek toch wat aantrekkelijker 
dan alleen maar tekst. We hadden 
als doel om het boek uit te brengen 
bij de Tour de France in Utrecht, en 
dat is gelukt."Alle logistiek rondom 
het vormgeven, door Leusdenaar 
Geert Hakze, en het uitgeven was 
geen onbekend terrein meer en snel 
geregeld. Het boek is het meest ge-
schikt voor de best wel fanatieke  

wielrenner die van cijfertjes houdt. 
Hoe haal ik het beste uit mijzelf en 
uit mijn materiaal? Waar kan ik nog 
winst behalen? Welke omstandig-
heden kan ik zelf optimaliseren? 
Het boek is opgedeeld in kleine 
hoofdstukjes met elk specifieke in-
formatie. 
Vroemen geeft aan dat het mooie 
van de formules is dat je deze kunt 
gebruiken om te voorspellen wat 
een wielrenner kan rijden bij be-
paalde omstandigheden, maar ook 
om achteraf te zien of een wielren-
ner het maximale heeft gehaald. Zo 
is er een maximale prestatie te be-
rekenen wat een mens kan. Komt  

een wielrenner boven deze maxi-
male waarde dan is dat opmerkelijk 
en kan deze prestatie worden be-
twijfeld. 
Voorafgaand aan het begin van de 
Tour de France is er een weten-
schappelijk congres in Utrecht, 
science & cycling (meer informa-
tie: science- cycling.org). Hier zal 
Vroemen twee presentaties geven. 
Als ploegarts, auteur van Het Ge-
heim van Wielrennen en zelf fa-
natiek wielrenner is Vroemen ook 
gevraa.gd om tijdens de ploegenpre-
sentatie donderdag rond de tafel van 
radio 1 commentaar te leveren. 
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"De hoofdstukken werden zó snel
geschreven door van Dijk en van
Megen dat ik niet kon achterblijven.
Foto's komen grotendeels bij mij
vandaan omdat ik connecties heb
met Team Roompot. Leontien van
Moorsel en Team4Talent. Zo maak
je het boek toch wat aantrekkelijker
dan alleen maar tekst. We hadden
als doel om het boek uit te brengen
bij de Tour de France in Utrecht, en
dat is gelukt/Alle logistiek rondom
het vormgeven, door Leusdenaar
Geert Hakze, en het uitgeven was
geen onbekend terrein meer en snel
geregeld. Het boek is het meest ge-
schikt voor de best wel fanatieke

een wielrenner boven deze maxi-
male waarde dan is dat opmerkelijk
en kan deze prestatie worden be-
twijfeld. .
Voorafgaand aan het begin van de
Tour de France is er een weten-
schappelijk congres in Utrecht,
science & cycling (meer informa-
tie: science-cycling.org). Hier zal
Vroemen twee presentaties geven.
Als ploegarts. auteur van Het Ge-
heim van Wielrennen en zelf fa-
natiek wielrenner is Vroemen ook
gevraagd om tijdens de ploegenpre-
sentatie donderdag rond de tafel van
radio 1 commentaar te leveren.


