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Jurgen van Teeffelen

Met de alom aanwezige kennis over alle factoren die de snelheid 
van een wielrenner bepalen, wordt het steeds eenvoudiger om 
aan de hand van een computermodel de uitslag van een tijdrit 
te voorspellen. Maar, zo liet het Pogačar-Roglič gevecht in de 
voorlaatste etappe van de afgelopen Tour de France zien: een 
honderd procent garantie is zeker nog niet te geven.

Rennersbenen laten zich nog steeds 
moeilijk voorspellen 
Terugblik op DE tijdrit met Guido Vroemen en 
Mathieu Heijboer

SPORTWETENSCHAP

23 juli 1989: Greg Lemond presteert 
wat weinigen voor mogelijk hadden 
gehouden. De Amerikaan weet in 
de afsluitende tijdrit van de Tour de 
France - krap 25 kilometer lang, van 
Versailles naar hartje Parijs - zijn 
achterstand van 50 seconden in het 
algemeen klassement op de Frans-
man Laurent Fignon om te buigen in 
een beslissende voorsprong van acht 
tellen. Waar Lemond zijn ‘buiten-
aardse’ snelheid van gemiddeld  

54,5 km/u vandaan heeft getoverd, 
is bij gebrek aan vermogensdata 
en nauwkeurige aerodynamische 
informatie voornamelijk gissen. Is 
het zijn revolutionaire triatlonstuur? 
Zijn Calimerohelm? Of waren het 
toch vooral zijn benen? Wat het ant-
woord ook mag zijn, Fignon heeft er 
op dat moment niks aan: ont redderd 
zijgt hij na de finish neer op het 
asfalt van de Champs-Élysées. Weg is 
zijn Tourwinst.
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19 september 2020: Afgaande op de 
voorspellingen voorafgaand aan de 
36 kilometer lange tijdrit, die gretig 
op de sociale media worden gedeeld, 
heeft Primož Roglič de Tour al min of 
meer gewonnen. Hij hoeft zich geen 
zorgen te maken dat de voorsprong 
van 57 seconden op zijn naaste bela-
ger ontoereikend zal zijn om ook die 
avond het geel weer aan te kunnen 
trekken. Volgens het computermodel 
dat sportarts en wielren-/triatlon-
trainer Guido Vroemen hanteert, 
zal de Sloveense kopman van 
Jumbo-Visma zelfs ruim driekwart 
minuut uitlopen op de nummer twee 
in het algemeen klassement, zijn 
landgenoot Tadej Pogačar. 

Computermodel
Het zijn relatief eenvoudige fysio-
logie en fysica die ten grondslag 
liggen aan de snelheid waarmee een 
wielrenner over de weg raast. Om de 
vaart erin te houden op het  vlakke 
moet hij vooral genoeg energie 
genereren om de luchtweerstand 
te overwinnen en bergop wordt al 
snel de zwaartekracht zijn grootste 
tegenstander. Daarnaast vragen de 
rolweerstand en de mechanische 
weerstand om een kleine bijdrage uit 
de vermogensruif.1 Op de website 
Bestbikesplit.com is te zien welke 
input Vroemen heeft gebruikt voor 
zijn voorspelling.2 Het parcours 
wordt als gpx-file ingeladen, de 
weers omstandigheden worden 
gekoppeld en dan blijft er een rijtje 
zelf in te vullen parameters over, 
zoals het type asfalt en het soort om-
geving. Maar uiteindelijk draait het 
in een tijdrit vooral om een tweetal 
renners karakteristieken:
-  het vermogen (Watt): de hoeveel-

heid energie die de renner per tijds-
eenheid op de trappers genereert, 
als absoluut getal en per kilogram 
lichaamsgewicht;

-  de CdA waarde: een aerodyna-
mische grootheid, namelijk het 
product van de luchtweerstands- 
coëfficiënt (Cd) en het frontale 
oppervlak (A) van de renner.

Rennersprofiel
Vroemen vertelt aan de telefoon dat 
hij van de meeste klassementsren-
ners een profiel heeft aangemaakt 
aan de hand van hun resultaten in 
vorige tijdritten. ‘Pogačar had ik 
nog niet in mijn systeem, die heb ik 
voor de Tourtijdrit nog toegevoegd. 
Zijn vermogen en CdA-waarde heb 
ik afgeleid uit zijn resultaat tijdens 
het Sloveens kampioenschap (op 28 
juni), dat hij nipt van Roglič won.’ 
Vroemen geeft aan dat hij zijn voor-
spelling nog wat probeerde te twea-
ken met het rijtje geavanceerde op-
ties in Bestbikesplit, zoals 1) of het 
parcours uitnodigt tot het rijden van 
een gelijkmatig vermogen, 2) of een 
renner geacclimatiseerd is op hoogte 
en 3) de maximale snelheid die hij 
tijdens een afdaling haalt. ‘Maar die 
factoren beïnvloeden de eindtijd 
eigenlijk minimaal ten opzichte van 
het vermogen en de CdA waarde.’ 
Nadat Vroemen de cijfertjes had 
ingevuld, rolde daar het voorspelde 
verloop van de tijdrit naar La Plan-
che des Belles Filles uit, netjes opge-
deeld in een zeventigtal segmenten 
met bijbehorende ver mogens en 
snelheden van beide kemphanen. De 
voorspelde eindtijden: 00:55:27 voor 
Roglič en 00:56:15 voor Pogačar. 
Geen vuiltje aan de lucht voor Jum-
bo-Visma, zo leek het. Maar een paar 
uur later, als een ontredderde Primož 
Roglič na de finish op de grond is 
gaan zitten en de opvallend naar bo-
ven geschoven helm van zijn hoofd 
heeft gezet, ziet ook Vroemen dat de 
computervoorspelling hem dit keer 
in de steek heeft gelaten. Pogačar 
heeft gewonnen in 00:55:55, Roglič 
eindigt als vijfde in 00:57:51. Weg is 
zijn Tourwinst.

Klap
Ook bewegingswetenschapper en 
ex-profwielrenner Mathieu Heijboer, 
Head of Performance van de Jumbo- 
Visma wielerploeg, ziet dat het 
sinds de negende etappe zorgvuldig 
gekoesterde geel in één klap ver-
loren is gegaan. Net als Vroemen 

heeft Heijboer voorafgaand aan 
de tijdrit gebruik gemaakt van het 
Bestbikesplit programma. Maar de 
exact voorspelde eindtijd die eruit 
rolde, heeft hij niet onthouden. 
Het programma heeft hem te vaak 
teleurgesteld om er vol op te ver-
trouwen, zo vertelt hij tien dagen na 
de teleurstellend verlopen tijdrit aan 
de telefoon. ‘Wij gebruiken Best-
bikesplit vooral om de duur van een 
tijdrit in te schatten zodat we ons 
voedingsplan erop kunnen afstem-
men. Veertig minuten is hierbij 
meestal een kritisch tijdspunt: duurt 
de geplande inspanning langer, dan 
moet er een bidon mee. Dat betekent 
wel extra tijdverlies, want drinken 
gaat nu eenmaal ten koste van de 
snelheid. Onder de 40 minuten kan 
een tijdrit meestal zonder bidon, al is 
dit besluit uiteraard ook afhankelijk 
van de temperatuur onderweg. Ook 
gebruiken we Bestbikesplit om te 
weten of het zin heeft van fiets te 
wisselen als er een grote klim in het 
tijdritparcours is opgenomen, zoals 
tijdens deze Tour het geval was.’

Pacingplan
De meeste klassementsrenners wis-
selden aan de voet van de slotklim 
naar La Planche des Belles Filles 
hun aerodynamische tijdritmonster 
inderdaad in voor een ‘gewone’ fiets. 
Maar niet Tom Dumoulin. Heijboer 
legt uit hoe dit zit: ‘Renners kunnen 
in overleg met ons hun eigen plan 
trekken. Tom heeft vertrouwen in 
zijn eigen aanpak, want daar krijgt 
hij energie van. Hij kiest dan niet 
voor een fietswissel. Ook wilde hij 
vooral een vlakke race rijden waarbij 
hij zich in de aanloop naar de klim 
niet wilde inhouden. Voor Tom voel-
de dit als het beste pacingplan. Wij 
steunden hem daarin, omdat hij op 
deze manier het beste presteert, ook 
al was het theoretisch gezien niet het 
optimale pacingplan.’
Want dat optimale plan voorzag in 
een rustiger opbouw en een krach-
tig eindschot met inbegrip van een 
fietswissel. Bij Jumbo-Visma stellen 
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Heijboer en de andere coaches voor-
afgaand aan een tijdrit samen met de 
renner het pacingplan op: hoe gaan 
we de rit precies indelen wat betreft 
het vermogen dat de renner moet 
trappen, waar kan er een tandje bij 
en waar is ruimte om te herstellen? 
De Tourtijdrit werd daarbij in vier 
segmenten opgedeeld (zie het hoog-
teprofiel): vanaf de start 14,5 kilo-
meter vlak, vervolgens een stuk van 
10 kilometer dat voornamelijk glooi-
end bergop ging, daarna de afdaling 
naar de voet van La Planche en tot 
slot de 5,9 kilometer lange klim met 
een gemiddeld stijgings percentage 
van 8,5 procent. Roglič koos voor het 
pacingplan zoals dat door Heijboer 
en co. bedacht was en startte be-
houdender dan Dumoulin. Hij ging 
daarbij vooral af op zijn gevoel, zijn 
vermogensmeter diende vooral ter 
ondersteuning. Heijboer: ‘In tegen-
stelling tot wat soms gedacht wordt, 
kijken renners zeker niet continu op 
hun metertje. De meeste profs pacen 
op gevoel. Je hebt namelijk altijd 
dagelijkse variatie.’

Tussentijden
Tijdens de rit krijgen de coaches in 
de begeleidersauto de vermogens-
data niet te zien. ‘Het is verboden, 
data op de fiets mogen niet realtime 

naar een derde partij gestuurd wor-
den’, legt Heijboer uit. Ze moeten 
het dus doen met de officiële tussen-
tijden. In het geval van de Tourtijdrit 
werden die aangevuld met een aantal 
officieuze doorkomsttijden. Jumbo- 
Visma had namelijk op meerdere 
plekken langs het parcours een 
mannetje met een stopwatch in de 
hand staan om de voortgang van de 
renners te rapporteren. Na zeven 
kilometer zag de tijdwaarnemer ter 
plaatse dat Roglič een achterstand 
van bijna tien seconden op Pogačar 
had. Heijboer: ‘Omdat Primož, in 
tegenstelling tot Tom, de tussen-
tijden wel graag wil weten, geef je die 
informatie dan mee aan de renner. 
Maar hij hoeft zijn eigen plan dan 
niet meteen aan te gaan passen om-
dat de concurrent veel harder fietst 
dan je had verwacht. Eerlijk gezegd 
was onze gedachte op dat moment 
vooral dat Pogačar als een speer was 
vertrokken om ons onder druk te 
zetten.’

Eigen keus
Toen na 14,5 kilometer de achter-
stand was opgelopen naar 17 secon-
den, besloot Roglič het pacingplan 
wel aan te passen. Heijboer: ‘Primož 
is toen wat harder gaan trappen. Dat 
kon ook, want het was het segment 

dat glooiend omhoog ging, precies 
het terrein waar hij sterk in is omdat 
hij daar ook nog voordeel heeft van 
zijn aerodynamische houding. Daar-
na kwam een lang stuk afdaling, daar 
kon hij dan herstellen. Primož reed 
uiteindelijk op het tweede segment 
meer vermogen dan we van tevoren 
dachten dat hij kon leveren. Dat 
krijgt hij niet van ons ingefluisterd, 
die keuze maakt hij zelf.’
Het haalde weinig uit, want de 
achterstand op Pogačar bleef ge-
staag groeien: aan het begin van de 
slotklim was het verschil opgelopen 
naar 37 seconden. In het virtuele 
algemeen klassement had Roglič op 
dat moment nog maar 20 seconden 
voorsprong over. Omdat het berg-
op tijdens het slot van een tijdrit 
sowieso volle bak naar boven is, viel 
aan de pacingstrategie niets meer 
te sleutelen. Heijboer heeft achteraf 
geconstateerd dat Roglič tijdens de 
slotklim qua vermogen wel is achter 
gebleven bij de inschatting vooraf. 
‘Hij kwam op de klim nu net boven 
de 6 Watt per kilogram lichaams-
gewicht, terwijl het pacingplan 
uitging van 6,2 à 6,3 Watt. Maar je 
kunt niet wegblijven van het feit 
dat Primož daar de gele trui aan het 
verliezen was en dat het mentale 
dus ook ging meespelen. Vooral op 
het einde van de klim zie je dat in de 
cijfers terug.’ Volgens het AD, dat na 
afloop van de Tour inzage kreeg in de 
vermogens van Roglič, produceerde 
hij op het laatste stuk gedurende 
twee minuten nog maar 334 Watt, 
een flinke dip ten opzichte van de 
369 Watt die hij gemiddeld over de 
gehele tijdrit wist te halen.3

Slechte dag?
Dat, zoals menig wielercommentator 
suggereerde, Roglič een ‘slechte dag’ 
zou hebben gehad, daar is Heijboer 
het niet mee eens. ‘Tot aan de voet 
van de klim trapte hij harder dan vol-
gens het pacingplan. Hij is geklopt 
door een veel betere tegenstander: 
Pogačar fietste gewoon veel sneller 
dan wij - en iedereen - voor mogelijk 

Hoogteprofiel van de tijdrit. 
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hadden gehouden. We hadden ver-
trouwen in de tijdrit. Het jaar ervoor 
had Primož Pogačar ruim geklopt 
in de Vuelta, met een vermogen dat 
achteraf gezien lager lag dan in de 
Tourtijdrit nu. En aan de hand van 
wat de jongens zelf tijdens de laatste 
dagen hadden geconstateerd - op 
basis van zijn ademhaling, de blik 
in zijn ogen, zijn alertheid op de 
fiets - leek het erop dat ook Pogačar 
behoorlijk vermoeid was en weinig 
extra’s in huis zou hebben. Met 
Bestbikesplit hebben we achteraf 
berekend wat Primož had moeten 
trappen op het vlakke om geen tijd te 
verliezen op Pogačar. Het bleek om 
gemiddeld 15 Watt extra gedurende 
40 minuten te gaan. Dat was gewoon 
te hoog voor Primož. Hij heeft dit 
nog nooit gereden op zijn tijdritfiets, 
zelfs niet in een frisse toestand, 
zoals op een WK.’
Aan de hand van zijn voorspelling 
is Vroemen minder verrast door de 
uitslag van Pogačar dan door die van 
Roglič. De twintig seconden snellere 
eindtijd van Pogačar ten opzichte 
van zijn voorspelling is volgens het 
model op Bestbikesplit achteraf al 
verklaarbaar door een afname van 
het lichaamsgewicht met 1 procent 
en een dito verbetering van de CdA 
waarde van de Sloveense Tour-
winnaar. En de nummer twee van 
het eindklassement? Die was volgens 
het model mogelijk juist 1 procent 
zwaarder en had te maken met een 1 
procent hogere CdA waarde. Maar de 
belangrijkste discrepantie zat hem 
toch in het voorspelde vermogen: 
Roglič trapte 6 procent minder Watts 
dan Vroemen zijn model had meege-
geven. Of hij de rennersprofielen in 
zijn systeem nu meteen gaat aan-
passen? Dat ook weer niet: ‘Ik had 
Roglič frisser ingeschat, zeker aan 
de hand van de etappes ervoor. Toen 
reed hij namelijk heel sterk.’
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Het tijdritpak en de helm

Voor de tijdrit was er de nodige ophef over het tijdritpak dat Roglic als geletruidrager 

verplicht was te dragen tijdens de rit tegen de klok. Het pak was gemaakt door een an-

dere fabrikant (Le Coq Sportif) dan waarmee Jumbo-Visma al geruime tijd samenwerkt 

(Agu). Het zou al snel een halve minuut schelen, zo waren de schattingen. Maar geluk 

bij een ongeluk: ook Pogacar vertrok als leider van het jongerenklassement (witte trui) 

van het startpodium in een pak van dezelfde snit en textuur als dat van Roglic. Heijboer 

denkt daarom niet dat het iets heeft uitgemaakt voor het onderlinge tijdverschil. ‘Primoz 

is een sporter die zich niet druk maakt om dingen waar hij geen invloed op heeft. 

Uiteraard hadden we voor de Tour al een geel tijdritpak op maat laten maken, net zoals 

we dat vorig jaar voor de Giro hadden gedaan. We verzoeken de organisatoren van de 

grote ronden al jaren om toe te staan dat renners hun eigen tenue gebruiken, helaas 

nog zonder resultaat. Nu ben je veroordeeld tot een pak van de organisatie. Als je het 

niet draagt, dan staat daar een straf tegenover. Dat kan een boete zijn, maar ook een 

tijdstraf, dus dat risico ga je als ploeg niet nemen. In geen enkele andere sport heb je 

dit, maar bij het wielrennen is het helaas wel de realiteit. Het is alsof Lewis Hamilton als 

leider van het klassement in de Formule 1 met ander materiaal moet rijden.’ 

En dan was daar nog de helm die, toen Roglic de finishlijn passeerde, scheef op zijn 

hoofd zat en zowat een maatje te klein leek. Aerodynamicadeskundige prof. Bert 

Blocken (TU Eindhoven), bij wie Jumbo-Visma zijn windtunneltesten doet en van wiens 

expertise het team veelvuldig gebruik maakt, opperde in de media dat deze ‘niet-ge-

teste’ helm Roglic al snel een extra dertig seconden zou hebben gekost. Maar volgens 

Heijboer is dit onzin. ‘Uiteraard hebben we ook deze helm uitgebreid getest, in de wind-

tunnel en tijdens onze hoogtestage in Tignes. Maar wat er wél gebeurde is dat Primož 

na de fietswissel het vizier van zijn helm gooide. We hadden dat afgesproken vanwege 

het extra gewicht en de kans dat hij zou beslaan door de lagere snelheid, maar er 

verder niet op geoefend. Dat kan voor een volgende keer beter wel gebeuren, want nu 

schoof de helm hierdoor een stuk omhoog. Dat zag er allemaal nogal knullig uit. Ik denk 

dat Bert daar zijn uitlatingen op baseerde. Maar omdat bergop de stroomlijn van een 

helm er veel minder toe doet, zal Primož er qua snelheid geen last van hebben gehad.’
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