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Recordpoging Beukeboom toegelaten tot officiële UCI-procedure
Wielrenner opgenomen in Registered Testing Pool

Vandaag maakt de internationale wielerunie UCI bekend dat Dion Beukeboom is toegelaten tot de Registered
Testing Pool om te komen tot een biologisch paspoort. Dit paspoort heeft de wielrenner nodig voor de officiële
erkenning van zijn aanval op het werelduurrecord van sir Bradley Wiggins. De recordpoging staat gepland voor
augustus 2018 op de baan van Aguascalientes in Mexico.
Dion Beukeboom, Nederlands kampioen op de achtervolging, maakte zijn voornemen publiekelijk bekend in oktober
2017. Het wachten was toen op de UCI, die een officiële procedure volgt om tot een erkende recordpoging te
komen. Het biologisch paspoort bevat het bloedprofiel van de sporter, met daarin zijn natuurlijke bloedwaarden. Om
dit document vast te stellen, neemt de CADF (Cycling Anti-Doping Foundation) in de komende maanden minimaal
vijf onaangekondigde dopingtests af bij Beukeboom. Als de CADF na vijf negatieve tests een goed bloedprofiel kan
registreren, geeft de UCI groen licht voor de recordpoging.
Het nieuws van de UCI werd bekend gemaakt tijdens een persbijeenkomst op vrijdag 2 februari bij Robic in
Amsterdam. Het voltallige begeleidingsteam – bestaande uit Ton Welling namens het Vlasman Cycling Team,
bewegingswetenschapper Jim van den Berg van Robic, en fietsspecialist Rik de Bruin van Gek van Fietsen – was
aanwezig om de recordpoging toe te lichten. Beukeboom toonde zich verheugd met deze stap voorwaarts: “Met het
hele team zetten wij alles op alles om in augustus een nieuw werelduurrecord te vestigen. Alle ogen zijn straks op
ons gericht. Dat betekent dat we iedere procedurele stap nauwgezet moeten nemen en dat we op geen enkel gebied
mogen verzaken. We zijn nu echt begonnen.”
/// EINDE PERSBERICHT ///
Noot voor de redactie: voor meer informatie over de recordpoging kunt u contact opnemen met
Jim van den Berg | Robic – Amsterdam – 06-28269882
Uiteraard kunt u ook de website raadplegen voor meer algemene informatie: www.breakingtheimpossible.nl.
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