
Wetenschappers uit Leusden: 

`Froome 
rijdt Alpe 
d'Huez in 
39 minuten' 
Hoe lang zal Chris Froome,doen over de Alpe d'Huez 
vandaag? De Berggeif, die al. enige tijd het middelpunt is van 
een dopingdiscussie, verdedigt tijdens de ruim 110 kilometer 
lange rit in het Franse gebergte zijn leiderstrui. De 
Leusdenaren Hans van Dijk, Ron van Megen en Guido 
Vroemen rekenden het uit. 

BART KUIJPERS 

De Leusdenaren zijn de auteurs 
van het boek Het Geheim van het 
Wielrennen. In het boek analyseert 
het drietal met een natuurweten-
schappelijke en sportmedische in-
steek alle factoren die een rol spe-
len bij het fietsen. Een van hun uit-
komsten is dat de prestaties van 
Froome tijdens de Tour binnen de 
menselijke marge liggen. 
Van Dijk is emeritus hoogleraar 
aan de Technische Universiteit 
Delft en evenals Ron van Megen ci-
viel ingenieur. Guido Vroemen is 
inspanningsfysioloog, sportarts en 
trainer. Vroemen is verbonden aan 
de Nederlandse Triatlon Bond, 
Team4Talent en de wielerploeg 
Team Roompot Oranje Peloton. 

Indrukwekkend 
vermogen, maar 
onder menselijke 
grenswaarde 
-Hans van Dijk (over Froome) 

In Het Geheim van Wielrennen, 
dat een vervolg is op Het Geheim 
van Hardlopen, geven de weten-
schappers antwoord op meer dan 
zestig wielrenvragen. Hoeveel snel-
ler word je als je afvalt? Hoe moet  

je optimaal trainen? Wat is het ef-
fect op je gezondheid? Wat is de in-
vloed van een hoogtestage? 
Aan de.hand van het Anaeroob 
Drempel Vermogen (ADV) bere-
kenden de wetenschappers hoe 
lang Christopher Froome vanmid-
dag gaat doen over de klim op de 
Alpe d'Huez. De Leusdenaren ana-
lyseerden dat de koploper in het al-
gemeen klassement van de Tour de 
France een ADV van 6,2 Watt per 
kilogram heeft. „Een indrukwek-
kend vermogen dat nog wel onder 
de grenswaarde van het 'schone' 
menselijke prestatievermogen van 
6,4 Watt/kg ligt," aldus Van Dijk 
„In het boek Het Geheim van Wiel-
rennen hebben we aangetoond dat  

een ADV van 6,4 Watt/kg het maxi-
maal haalbare is voor een mens, al-
thans zonder doping." 

Alpe d'Huez 
De beklimming van de Franse alp 
begint vanmiddag in het dorp Le 
Bourg d'Oisans op 744 meter boven 
zeespiegel. Op 1815 meter ligt de fi-
nish in Alpe d'Huez. De wielren-
ners overbruggen 1071 hoogteme-
ters over een afstand van 14,45 ki-
lometer. „We gebruiken het natuur-
wetenschappelijke model uit ons 
boek om te berekenen hoe lang 
Froome over de klim doet. Als we 
zijn gewicht van 67 kilogram ver-
menigvuldigen met zijn ADV van 
6,2 Watt/kg, komen we op een ver- 

Drie mannen die alles graag willen snappen 
BART KUIJPERS 
LEUSDEN I Sportarts en inspan-
ningsfysioloog Guido Vroemen 
werkt sinds begin dit jaar bij 
Team Roompot Oranje Peloton. 
„Vanaf de winter zijn we bij deze 
wielerploeg ook begonnen met data 
verzamelen. Iedere renner rijdt rond 
met een vermogensmeter. De nul-
meting van alle coureurs vond 
plaats in mijn eigen praktijk in 
Amersfoort. Daar bepaalde ik alle 
belangrijke parameters van de ren-
ners. Onder meer de VO2 max, het 

♦ Vlnr: Ron van Megen, Guido 
Vroemen en Hans van Dijk. 
FOTO SASKIA BERDENIS VAN BERLEKOM 

Anaerobe Drempel Vermogen 
(ADV) en ook het maximaal vermo-
gen." 
Met deze waarden stelde Vroemen 
alle trainingszones en het trainings-
programma op. In het Spaanse 
Calpe liet de sportarts de coureurs 
een veldtest uitvoeren: twintig mi-
nuten zo hard mogelijk een berg op-
rijden. „Ik heb de wattages die ze in 
die twintig minuten konden leveren, 
omgerekend naar hun ADV. Het 
mooie was dat iedere renner vooruit 
was gegaan, waarbij de marges uit- 

eenliepen van 1 tot 8 procent. De 
data laat zien hoe de renners zich 
ontwikkelen." 
Vroemen vindt het ook belangrijk 
om te lezen of te horen hoe de ren-
ners zich voelen. „Ik wil altijd graag 
weten hoe het met ze gaat en hoe 
de training of de wedstrijd is verlo-
pen." 
De wetenschappers vinden het 
'machtig mooi' om op basis van na-
tuurwetten zaken inzichtelijk te 
maken en te begrijpen. „Wij zijn drie 
mannen die alles willen snappen." 
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steek alle factoren die een rol spe-
len bij het fietsen. Een van hun uit-
komsten is dat de prestaties van
Froome tijdens de Tour binnen de
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dat een vervolg is op Het Geheim
van Hardlopen, geven de weten-
schappers antwoord op meer dan
zestig wielrenvragen. Hoeveel snel-
ler word je als je afvalt? Hoe moet

je optimaal trainen? Wat is het ef-
fect op je gezondheid? Wat is de in-
vloed van een hoogtestage?
Aan de' hand van het Anaeroob
Drempel Vermogen (ADV) bere-
kenden de wetenschappers hoe
lang Christopher Froome vanmid-
dag gaat doen over de klim op de
Alpe d'Huez. De Leusdenaren ana-
lyseerden dat de koploper in het al-
gemeen klassement van de Tour de
France een ADV van 6,2 Watt per
kilogram heeft. "Een indrukwek-
kend vermogen dat nog wel onder
de grenswaarde van het 'schone'
menselijke prestatievermogen van
6,4 Watt/kg ligt:' aldus Van Dijk.
"In het boek Het Geheim van Wiel-
rennen hebben we aangetoond dat

een ADV van 6,4 Watt/kg het maxi-
maal haalbare is voor een mens, al-
thans zonder doping:'
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nish in Alpe d'Huez. De wielren-
ners overbruggen '1071hoogteme-
ters over een afstand van 14,45 ki-
lometer. "We gebruiken het natuur-
wetenschappelijke model uit ons
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Froome over de klim doet. Als we
zijn gewicht van 67 kilogram ver-
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Drie mannen die alles graag willen snappen
BART KUIJPERS
LEUSDEN I Sportarts en inspan-
ningsfysioloog Guido Vroemen
werkt sinds begin dit jaar bij
Team Roompot Oranje Peloton.
"Vanaf de winter zijn we bij deze
wielerploeg ook begonnen met data
verzamelen. Iedere renner rijdt rond
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Anaerobe Drempel Vermogen
(ADV) en ook het maximaal vermo-
gen."
Met deze waarden stelde Vroemen
alle trainingszones en het trainings-
programma op. In het Spaanse
Calpe liet de sportarts de coureurs,
een veldtest uitvoeren: twintig mi-
nuten zo hard mogelijk een berg op-
rijden. "Ik heb de wattages, die ze in
die twintig minuten konden leveren,
omgerekend naar hun ADV. Het
mooie was dat iedere renner vooruit
was gegaan, waarbij de marges uit-

eenliepen van 1 tot 8 procent. De
data laat zien hoe de renners zich
ontwikkelen."
Vroemen vindt het ook belangrijk
om te lezen of te horen hoe de ren-
ners zich voelen. "Ik wil altijd graag
weten hoe het met ze gaat en hoe
de training of de wedstrijd is verlo- .
'pen."
De wetenschappers vinden het
'machtig mooi' om op basis van na-
tuurwetten zaken inzichtelijk te
maken en te begrijpen. "Wij zijn drie
mannen die alles willen snappen."



mogen van 415 Watt." 
Op dit vermogen passen de cijfer-
fanaten twee correcties toe. „De 
klim is korter dan een uur, waar-
door Froome iets meer vermogen 
kan trappen dan zijn ADV (factor 
1,03). Aan de andere kant zorgt de 
ijle lucht op de alp voor een ver-
minderde zuurstofopname en dus 
voor een lager vermogen (factor 
0,89). Uiteindelijk komen we dus 

De hele top-10 van 
de Tour kan als 
dopingverdacht 
worden aangeduid 
-Hans van Dijk 

op een vermogen van 
67x6,2x1,03x0,89= 380 Watt. Met 
dit vermogen moet Froome in 
staat zijn om de Alpe d'Huez op te 
fietsen met een gemiddelde snel-
heid van 21,99 km/h. We voorspel-
len een klimtijd over de 14,45 km 
van 39 minuten en 26 seconden?' 
Met deze tijd komt Froome niet in 
de top-10 van snelste beklimmin-
gen van de Alpe d'Huez ooit. „In 
ons boek hebben we al eerder ge-
constateerd dat de volledige top-
10 inmiddels als dopingverdacht 
moet worden aangeduid," aldus 
Van Dijk. Naast het vermogen van 

Niets verdachts 

'Menselijk' 
De Leusdense inspanningsfy-
sioloog Guido Vroemen heeft 
tijdens de Tour de France 
2015 nog geen waarden ge-
zien waarvan hij zegt 'dit kan 
echt niet'. „Het Watt/kg dat de 
wielrenners wegtrappen is re-
delijk hoog, maar alles blijft 
binnen de menselijke marges. 
Als ze vanmiddag, na drie 
weken Tour, nog steeds op 
hun max rijden dan gaan er bij 
mij wel alarmbellen af.- Het 
kan niet zo zijn dat ze nog 
steeds op honderd procent rij-
den. Maar tot nu toe heb ik 
nog niets verdachts gezieh." 

de renner spelen verschillende an-
dere factoren een rol bij het bepa-
len van de klimtijd. Bijvoorbeeld 
het gewicht en de weersomstan-
digheden. Volgens de wetenschap-
pers moet de kleine Quintana met 
zijn 58 kilogram een ADV van 
bijna 6,4 Watt/kg wegtrappen als 
hij dezelfde klimtijd als Froome 
wil rijden. 
In zijn praktijk past sportarts 
Vroemen het model uit het boek 
zelf ook toe. „Ik kom uit de triat-
lonwereld," vertelt Vroemen, die 
in tegenstelling tot Van Dijk en 
Van Megen meer met wielrennen 
dan met hardlopen heeft. „In mijn 
praktijk ben ik vaak in de weer 
met vermogensmeters. Door mijn 
werkzaamheden in het laborato-
rium weet ik veel over het speci-
fieke fietsdeel. Dat deel heb ik in 
het boek dus ook voor mijn reke-
ning genomen. Het was leuk om 
te zien dat de hardlopers Hans en 
Ron steeds enthousiaster werden 
over het wielrennen?' 
Het boek is voor de inspannings-
fysioloog ook van praktisch nut. 
„In mijn praktijk zie ik enorm 
veel fietsers en triatleten. Ze stel-
len mij vaak vragen als: hoeveel 
procent winst kan ik nog halen? 
Hoe kan ik het beste trainen? De 
antwoorden op die vragen zijn in 
het boek goed opgeschreven. Ik 
beveel hen dus ook altijd aan om 
het te lezen. Alles wordt op een 
vlotte overzichtelijke manier uit-
gelegd?' Website www.hetge-
heimvanwielrennen.nl. 
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. mogen van 415Watt;'
Op dit vermogen passen de cijfer-
fanaten twee correcties toe. "De
klim is korter dan een uur, waar-
door Froome iets meer vermogen
kan trappen dan zijn ADV (factor
1,03). Aan de andere kant zorgt de
ijle lucht op de alp voor eèn ver-
minderde zuurstofopname en dus
voor een lager vermogen (factor
0,S9). Uiteindelijk komen we dus

De hele top-IO van
de Tour kan als
dopingverdacht
worden aangeduid
-Hans van Dijk'

op een vermogen van
67x6,2xl,03xO,S9= 3S0 Watt. Met
dit vermogen moet Froome in
staat zijn om de Alpe d'Huez op te
fietsen met een gemiddelde snel-
heid van 21,99 km/ho We voorspel-
len een klimtijd over de 14,45 km
van 39 minuten en 26 seconden;'
Met deze tijd komt Froome niet in
de top-l0 van snelste beklimmin-
gen van de Alpe d'Huez ooit. "In
ons boek hebben we al eerder ge-
constateerd dat de volledige top-
10 inmiddels als dopingverdacht
moet worden aangeduid:' aldus
Van Dijk. Naast het vermogen van
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Niets verdachts

'Menselijk'
De Leusdense inspanningsfy-
sioloog GuidoVroemen heeft
tijdens de Tour de France
2015 nog geen waarden ge-
zien waarvan hijzegt 'dit kan
echt niet'. "Het Watt/kg dat de
wielrenners wegtrappen is re-
delijk hoog, maar alles blijft
binnen de menselijke marges.
Als ze vanmiddag, na drie
weken Tour, nog steeds op
hun max rijden dan gaan er bij
mijwel alarmbellen af. Het
kan niet zo zijn dat ze nog
steeds op honderd procent rij-
den. Maar tot nu toe heb ik
nog niets verdachts gezien."

de renner spelen verschillende an-
dere factoren een rol bij het bepa-
len van de klimtijd. Bijvoorbeeld
het gewicht en de weersomstan-
digheden. Volgens de wetenschap-
pers moet de kleine Quintana met
zijn 5S kilogram een ADV van
bijna 6,4 Watt/kg wegtrappen als
hij dezelfde klimtijd als Froome
wil rijden.
In zijn praktijk past sportarts
Vroemen het model uit het boek
zelf ook toe. "Ik kom uit de triat-
lonwereld," vertelt Vroemen, die
in tegenstelling tot Van Dijk en
Van Megen meer met wielrennen
dan met hardlopen heeft. "In mijn
praktijk ben ik vaak in de weer
met vermogensmeters. Door mijn
werkzaamheden in.het laborato-
rium weet ik veel over het speci-
fieke fietsdeel. Dat deel heb ik in
het boek dus ook voor mijn reke-
ning genomen. Het was leuk om
te zien dat de hardlopers Hans en
Ron steeds enthousiaster werden
over het wielrennen;'
Het boek is voor de inspannings-
fysioloog ook van praktisch nut.
"In mijn praktijk zie ik enorm
veel fietsers en triatleten. Ze stel-
len mij vaak vragen als: hoeveel
procent winst kan ik nog halen?
Hoe kan ik het beste trainen? De
antwoorden op die vragen zijn in
het boek goed opgeschreven. Ik
beveel hen dus ook altijd aan om
het te lezen. Alles wordt op een
vlotte overzichtelijke manier uit-
gelegd;' Website www.hetge-
heimvanwielrennen.nl.


