
MARCO (LINKS) EN 
LÉON VAN BON ZIJN 
BROERS EN BEIDEN GEK 
VAN WIELRENNEN. HOE 
KAN HET DAT LÉON 
ZOVEEL SUCCESVOLLER 
WAS DAN MARCO?  
KAN DAT WORDEN  
VERKLAARD DOOR ZIJN 
DNA OF SPELEN ANDERE 
FACTOREN EEN ROL?  
DE BROERS BESLUITEN 
HUN DNA TE LATEN 
TESTEN IN HET LABORA-
TORIUM VAN FITNESS-
GENES. EN DAAR HEEFT 
MARCO  EEN GEHEIME 
BIJBEDOELING MEE... 
MAAR EERST LAAT  
HIJ ZICH UITGEBREID 
VOORLICHTEN DOOR 
ALEX AULD VAN  
FITNESSGENES.
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Degene die mij alles kan vertellen en uitleggen over 
DNA is Alex Auld van FitnessGenes. Alex vertelde 
me dat hij een voetbal- en rugbyspeler was, totdat 
zijn DNA-test onthulde dat hij beter geschikt zou 

zijn voor duursporten. Hij is nu een fanatieke triatleet.
De meest voor de hand liggende vraag: wat is DNA  
nu precies?

“DNA is het molecuul van de erfelijkheid. Het is de genetische 
informatie die door je ouders aan jou is doorgegeven: infor-
matie over hoe je eruitziet, je potentie om te groeien en hoe  
je jezelf kunt ontwikkelen. Je DNA bestaat uit kleinere, indivi-
duele eenheden die genen worden genoemd. Elk gen heeft 
een code voor de aanmaak van eiwitten. Eiwitten fungeren 
als enzymen die chemische reacties in ons lichaam versnel-
len, of als receptoren die onze cellen helpen met elkaar te 
communiceren, en als structurele componenten van cellen.” 
Wat is het doel van een DNA-test?
“We hebben allemaal ongeveer 20.000 genen, maar door 
kleine veranderingen in de volgorde van het DNA kan hetzelf-
de gen in verschillende varianten voorkomen. Dit leidt tot  
verschillen in het type en de hoeveelheid eiwitten die we  
produceren. Zo kan een variatie van een gen het lichaam  
vertellen om ‘veel’ van een bepaald eiwit te maken dat  
betrokken is bij spiercontractie, terwijl een andere variatie 
kan zeggen dit eiwit ‘helemaal niet’ te maken. Door het DNA 
te analyseren, brengen we het unieke eiwitprofiel van een 
persoon in kaart. Dit stelt ons in staat om de strategieën op 
het gebied van training, voeding- en leefgewoonten te identi-
ficeren, waar iemand waarschijnlijk het beste op reageert.”
Via de website van FitnessGenes kan ik een DNA-test  
bestellen. Hoe gaat het in zijn werk?

“De klant ontvangt een doos met een speekselkit. Zo bepalen 
we het DNA van iemand. Het DNA komt eigenlijk van je 
wangcellen die in het speeksel terechtkomen. De klant 
spuugt in de reageerbuis, sluit vervolgens de tube en plaatst 
deze terug in de doos waarin deze is verzonden. De doos 
wordt vervolgens naar ons lab gestuurd en ongeveer drie 

Vaak zijn de eigenschappen van een persoon niet te  
herleiden tot één specifiek gen. Meestal gaat het om een 
combinatie van genen, toch? 

“Ja, absoluut. Daarom is het belangrijk om de wisselwerking 
tussen genen te begrijpen. In sommige gevallen kan één  
enkel gen wel degelijk een zeer uitgesproken effect hebben. 
Het vermogen om lactose te verdragen wordt bijvoorbeeld 
sterk beïnvloed door de productie van het enzym lactase. 
Deze productie wordt bepaald door het LCT-gen. De variatie 
in dit gen bepaalt grotendeels of je lactosetolerant bent of 
niet. Bij complexere eigenschappen, zoals de hoeveelheid 
trainingsarbeid die je aankunt, gaat het om het verkrijgen 
van inzicht wat betreft de genen die betrokken zijn, hoeveel 
invloed deze genen hebben en hoe ze op elkaar inwerken. 
Daarbij geldt dat niet alle genen hetzelfde effect op een  
bepaalde eigenschap hebben. Hiervoor gebruiken we  
ingewikkelde algoritmen waarmee we het effect van  
verschillende genen wegen.”

OPTIMALE COMBINATIE 
Hoe speelt iemands genetische profiel een rol bij  
wiel renprestaties? 

“Er zijn bepaalde genen die een belangrijke rol spelen bij  
wielrenprestaties. Eén zo’n gen is PGC1A, een gen voor  

aerobe capaciteit. Mensen met de ‘GG-variatie’ hebben een 
hoge productie van het PGC1A-eiwit. Dit wordt geassocieerd 
met meer langzame spiervezels en een grotere aanmaak van 
nieuwe mitochondriën (de ‘energiefabriekjes’ van de cel). Deze 
beide factoren dragen bij aan betere duurprestaties. Mensen 
die minder van het PGC1A-eiwit produceren, hebben mogelijk 
een genetisch nadeel. Belangrijk is echter dat als je dit weet, 
je dit zou kunnen compenseren door specifieker te trainen.

“Een ander belangrijk gen voor duurprestaties is MCT1. Dit 
gen produceert een eiwit dat ervoor zorgt dat het lactaat dat 
wordt geproduceerd tijdens een inspanning weer opgenomen 
kan worden in de cellen en gebruikt kan worden als brand-
stof. Slechts 13 procent van de mensen heeft de variatie die 
de hoogste hoeveelheid van het MCT1-eiwit produceert. Deze 
mensen hebben, als gevolg van een efficiëntere energiehuis-
houding, een voordeel als het gaat om duurprestaties.”
Wielrennen is echter meer dan een duursport. Wedstrijden 
worden vaak beslist tijdens relatief korte, kritieke perioden. 
Denk bijvoorbeeld aan het forceren van een ontsnapping of 
het winnen van een sprint. Is het mogelijk genen te identifi-
ceren die talent voor dergelijke explosieve inspanningen 
kunnen verklaren? 

“Dat is een interessante vraag. Aangezien we twee kopieën 
van elk gen erven, één van beide ouders, komen onze genen 
in paren. Als beide genen in een paar volledig identiek zijn, 
noemen we dit homozygoot. Als elk gen in een paar van een 
andere variant is, noemen we dit heterozygoot. In sommige 
gevallen kan deze heterozygote gencombinatie als vrij  
gemiddeld, niet bijzonder, worden beschouwd, maar soms 
kan het een heterozygoot voordeel opleveren. Een goed  
voorbeeld hiervan is ACE, een gen voor uithoudingsvermo-
gen. Door drager te zijn van zowel de duurvariant als de  

‘FACTOREN DIE IN HET WIELRENNEN BELANGRIJK 
ZIJN, ZOALS HET VERMOGEN OM KRACHT TE 
ONTWIKKELEN EN VO2MAX, WORDEN ZEKER 
BEÏNVLOED DOOR JE GENEN’

weken later ontvang je een e-mail waarin staat dat het  
rapport over jouw DNA gereed is.”

INDICATIE VOOR TALENT
Veel mensen zien DNA als een definitie van wie je bent. Ze 
zeggen: ‘Het zit in mijn DNA.’ De beroemde Zweedse fysio-
loog Per Olaf Åstrand zei ooit: ‘Om   olympisch kampioen te 
worden, moet je je ouders zorgvuldig uitkiezen.’ 
Klopt dit?

“In grote lijnen staat de volgorde van je DNA gedurende je  
leven vast. De genetische markers waar FitnessGenes naar 
kijkt, blijven je hele leven hetzelfde. Je leefgewoonten en 

-omgeving, inclusief je dieet en training, zijn echter belangrijk. 
Zoals ze zeggen: ‘Genetics load the gun, but your lifestyle 
pulls the trigger.’ Je kunt alle genetische indicatoren van een 
uitstekende duursporter hebben, zoals een hoog percentage 
langzame spiervezels en een efficiënt gebruik van vet als 
brandstof, maar als je nooit gaat sporten of op een fiets 
springt, dan is dit nietszeggend. Daarom is het net zo belang-
rijk om te begrijpen hoe je jouw genetische eigenschappen 
kunt benutten als het kennen van je genetische variaties.

“Bovendien zijn genen complex en is er een wisselwerking  
tussen je genen en leefomgeving en -gewoonten. Je levens-
gewoonten en -omgeving kunnen de manier bepalen waarop 
jouw genen worden ‘in-’ en ‘uitgeschakeld’, of ‘uitgedrukt’ en 
worden omgezet in eiwitten. Jouw persoon en je sportieve 
prestaties zijn dus niet alleen het product van je DNA. Het is 
belangrijk om al deze informatie te krijgen en die te combine-
ren met de genetische informatie om een   vollediger, meer  
holistisch begrip van iemand te krijgen.” 
Dat snap ik. Maar kan een DNA-test een indicatie geven of 
je talent hebt voor een bepaalde sport?

“Helaas is er geen gen voor talent. Factoren die in het wiel-
rennen belangrijk zijn, zoals het vermogen om kracht te ont-
wikkelen en VO2max, worden zeker beïnvloed door je genen. 
Maar bij prestaties waarbij vaardigheden een grote rol spelen, 
zoals stuurmanskunst, speelt genetica een kleinere rol.
“Als ik naar mezelf kijk en de vraag stel: zou ik een goede  
gewichtheffer zijn? Dan zou ik op grond van zelfkennis, mijn 
ervaringen en mijn genetische profiel zeggen: nee. Ik mis de 
productie van bepaalde eiwitten die essentieel zijn voor deze 
sport. Maar als ik mezelf zou vragen: kan ik een goede triat-
leet zijn of goed zijn in een duursport als fietsen? En ik kijk 
naar mijn genetisch profiel, dan zou ik zeggen: ja.” 
Hoe bepaalt FitnessGenes welke genen in de test worden 
opgenomen? 

“Oorspronkelijk rapporteerden we over de 43 genen, geselec-
teerd door ons eigen wetenschappelijk team. Inmiddels  
gebruiken we een testpanel genaamd Global Screening  
Array met ongeveer 700.000 verschillende genvarianten. 
Alle onze rapporten zijn gebaseerd op wetenschappelijk  
onderzoek waarbij een duidelijke relatie tussen een specifiek 
gen, gezondheid en fysieke conditie wordt aangetoond.”

Als renner was Léon 
van Bon een succes-
volle prof, met als 
hoogtepunten twee 
ritzeges in de Tour  
en één in de Vuelta.

In zijn nationale  
kampioenstrui viert 
Léon de overwinning 
in de zesde etappe 
van de Tour de France 
in 2000.

‘VERRASSEND IS DAT LÉON, ALS HET GAAT OM  
BRANDSTOF, MINDER EFFECTIEF KAN OMSCHAKELEN  

VAN KOOLHYDRATEN NAAR VET’

80 81fiets.nl  »  TRAININGS- EN VOEDINGSGIDS 2019 TRAININGS- EN VOEDINGSGIDS 2019  »  fiets.nl

TRAINING \\\DNA-TEST



INFO
Marco van Bon is wielrentrainer en -coach. Meer informatie over  
Van Bon – Cycling Performance vind je op vanbon-cycling.com, op Twitter 
(@marcovanbon) of op Instagram (marcovanbon). Vragen of opmerkingen? 
Stuur een e-mail naar: marcovanbon@gmail.com. Meer informatie over 
FitnessGenes vind je op fitnessgenes.com 

krachtvariant, kun je, zolang de training op de juiste manier 
wordt gestructureerd, een verbetering van het duurver-
mogen én van meer explosief gerelateerde inspanningen  
verwachten. Je creëert op deze manier een goede balans 
tussen uithoudingsvermogen en snelheid. Deze combinatie 
van het ACE-gen zou een optimale genetische combinatie 
kunnen zijn voor een sport als wielrennen.”

GENETISCH VOORDEEL 
Het tijd is voor de ontknoping. Léon en ik hebben allebei een 
DNA-test gedaan bij FitnessGenes. Ik begon met wielrennen 
toen ik 10 jaar was, Léon was 8 toen hij begon. We hebben 
beiden ons hele leven wedstrijden gereden, maar Léon was, 
met onder meer twee etappezeges in de Tour de France en 
negentien nationale kampioenstruien op de baan en de weg, 
velen malen succesvoller. Ik ben natuurlijk zeer benieuwd of 
Léon vanaf het begin een genetisch voordeel heeft gehad ten 
opzichte van mij. 
Wat kun je daarover zeggen? 
“Kijkend naar de resultaten denk ik niet dat er twijfels zijn of 
jullie broers zijn! Meestal delen broers en zussen gemiddeld 
ongeveer 50 procent van hun DNA. Uit de FitnessGenes- 
resultaten blijkt dat jullie veel genetische variatie en eigen-
schappen delen. Het feit dat jullie hetzelfde ACE-gen en de 
zeldzame MCT1-variatie delen, kan gedeeltelijk verklaren 
waarom jullie beiden relatief succesvol waren in het fietsen. 
Jullie hebben allebei een heterozygoot voordeel van het ACE-
gen waar we eerder over gesproken hebben. 

“Een ander gen om naar te kijken is ACTN3. Het ACTN3-gen is 
verantwoordelijk voor de productie van alpha-actinine-3, een 
eiwit dat het samentrekken van snelle spiervezels bevordert 
en ook beschermt tegen spierschade van deze vezels. Er zijn 

twee varianten van dit gen en één variant, het R-allel, is  
vereist om het eiwit te produceren. Zowel Léon als jij draagt 
deze genvarianten en kan dit alpha-actinine-3-eiwit produce-
ren; dat geeft jullie een voordeel voor elke vorm van kracht- 
en sprintgerelateerde activiteit. Dit alpha-actinine-3-eiwit is 
gevonden bij elke olympische sprinter die ooit op dit gen is 
getest. Daarnaast zorgt deze genvariant ervoor dat je meer 
kunt trainen en sneller herstelt.

“In combinatie met de ACE-resultaten lijkt het alsof jullie  
allebei goed gepositioneerd zijn tussen uithoudingsvermogen 
en kracht. Maar je moet niet vergeten dat wanneer je op zo’n 
jonge leeftijd begint met fietsen, er zoveel meer invloeden op 
je progressie zijn dan alleen je genen. Het is dus moeilijk om 
succes alleen toe te schrijven aan enkele genen.” 
We hebben dus veel gemeen, maar ik ben nog steeds 
nieuwsgierig naar de verschillen die je hebt opgemerkt in 
onze genetische profielen. Kun je me daar meer over  
vertellen? 

“Eén van de genen die ik heb uitgekozen is het IGF1-gen. IGF 
staat voor Insulin-like Growth Factor. Het is een hormoon dat 
spiergroei bevordert. Jij hebt een genvariant die suggereert 
dat je grotere hoeveelheden IGF1-eiwit produceert dan Léon. 
Dit betekent dat als jij en Léon hetzelfde krachttrainings-
programma zouden volgen, jij, als gevolg van je verhoogde 
IGF1-activiteit, waarschijnlijk een sterkere toename van  
spiermassa zult zien dan Léon. 

“Verrassend is verder, gezien het feit dat Léon zo succesvol is 
geweest in lange wegwedstrijden, dat Léon, als het gaat om 
brandstof, minder effectief kan omschakelen van koolhydra-
ten naar vet. Sporters met de GG-variant van het PPRARA- 
gen, zoals jij, kunnen deze omschakeling veel gemakkelijker 
maken en kunnen daarmee vermoeidheid uitstellen.”

GEHEIME REDEN 
Ik ben behoorlijk verbaasd dat ik zelfs enig voordeel zou  
hebben ten opzichte van Léon. Ik heb mijn broer altijd als  
veel getalenteerder beschouwd dan ik. Succes zit ‘m dus niet 
alleen in de genen. 
En dan nu mijn geheime reden voor deze DNA-test. Wanneer 
Léon en ik samen trainen, spelen we altijd het spelletje  
‘sprinten naar plaatsnaambordjes’. Nu we allebei niet meer 
dan recreanten zijn, is dít de enige competitie die ons rest. 
Soms wint hij een sprint, soms win ik. 
Hoe kan ik de informatie van onze genetische profielen  
gebruiken om hem altijd te verslaan in deze sprints?

“Ten eerste kun je profiteren van jouw IGF1-genvariatie. Dan 
moet je meer krachttraining gaan doen. Zelfs als Léon dit ook 
zou doen, heb je een genetisch voordeel en kun je dat kleine 
extra beetje power ontwikkelen om hem te verslaan. 

“Dan is er Léons FTO-genvariatie. Dit betekent dat hij meer 
eetlust heeft, vooral voor tussendoortjes. Mijn suggestie is om 
hem af te leiden met een snack vlak voordat je bij een bordje 
bent. Dit zou ook een goede strategie zijn...” •

‘LÉON HEEFT MEER EETLUST, VOORAL VOOR 
TUSSENDOORTJES. MIJN SUGGESTIE IS OM HEM AF 

TE LEIDEN MET EEN SNACK. DIT ZOU OOK EEN 
GOEDE STRATEGIE ZIJN...’

Léon van Bon is in 
Tours de sterkste van 
allemaal in de zesde 
Tourrit in 2000.
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