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Whoop(s)
Ik zag van de week een titel: “Criminelen dragen
enkelband, bij Genk is het een polsband”.
Daaronder: verschillende spelers niet te spre-
ken over verplichte monitoring. En daaronder:
Big Brother woont in Limburg en hij ziet nog
steeds alles.

Ik dacht: zo, wat hebben ze nu aan de hand
daar in het bronsgroen eikenhout? Mijn huis -
genote, die ’s ochtends alleen tijd heeft voor de
koppen, was misleid: ze vond het een schande.
Ik las het hele artikel en ik sprong haast uit mijn
vel toen ik de pagina van nabij bekeek. Dat min-
derde er niet op toen ik hoorde dat Radio 1 – ooit
een baken van sérieux maar minder sinds ze
ook een social media watcher opvoeren – er op
doorging. Gelukkig belden ze dokter Chris
Goossens en die relativeerde meteen de heisa.

Wat was er aan de hand? De spelers van KRC
Genk dragen sinds kort slimme polsbandjes die
de biometrische gegevens van het lichaam
interpreteren. Die dingen bestaan al een eeu-
wigheid, ten minste al zo lang ik ben geabon-
neerd op de Sports Techie Newsletter, maar ze
worden wel steeds beter.

Ik heb ook zo’n wearable en die is zelfs duur-
der dan die van Genk. De mijne heet Apple
Watch en die brengt ook van alles in kaart. Ik
kan die naar behoeven programmeren en ik
heb al heel wat functies uitgezet omdat je na een
dagje achter de computer er niet wil aan wor-
den herinnerd dat je slecht bezig bent. De spe-
lers van Genk hebben dat ding van hun werk -
gever in de hoop op een win-win: spelers met
een betere conditie omdat ze bijvoorbeeld beter
uitgeslapen zijn en een team met betere spelers.

Wie kan daar wat op tegen hebben? Is een
wearable dan geen enkelband zoals in de kop
wordt gesuggereerd? Neen, en wie dat denkt,
kent niks van sport of is van erg slechte wil of
allebei. Sommige wearables hebben een gps
maar niet deze Whoop, want zo heet dat ver-
vloekte ding. Het is dus geen track device die in
het digitaal hoofdkwartier van
KRC Genk alarm slaat als één
of meerdere spelers twee
dagen voor een wedstrijd in de
Versuz liggen te rollebollen in
plaats van in bed.

Het ding monitort wat in en
met het lichaam gebeurt en
mag dat even, ja? Ik heb het
raden naar het gemiddeld
salaris van een Genkse kern-
speler maar dat zal wel in de
buurt van de 300.000 euro lig-
gen en de topverdieners zullen
flink boven het half miljoen
gaan. Voor dat bedrag heeft de
werkgever net iets meer te
zeggen over je lichaam, zeker
als hij met een gadget het
lichaam bewezen sterker wil maken.

Over dat bewezen kan nog een boompje
 worden opgezet, want het is ook al bewezen dat
die dingen niet altijd goed werken. De hartslag-
waarden bij een inspanning zijn niet altijd
 correct als de hartslag niet met een borstband
wordt gemeten. Daar weten ze bij Genk:
daarom wordt de Whoop niet gedragen tijdens
de training want dan gaan ze aan een ander
ding. Mét gps, om te zien hoeveel door wie aan
welke intensiteit wordt gelopen.

De Whoop is bedoeld om de recuperatie te
monitoren en iemand moet toch eens komen
uitleggen wat daar mis mee is. Toch liggen
enkele spelers dwars, zoals altijd bij een ploeg
die niet te best draait. Die willen niet bij naam
worden genoemd en dat is flauw. Ze stellen zich
ernstige vragen. Spelers die zo hun privacy moe-
ten opgeven, kan dat wel? Wat als big  brother
ziet dat tussen 2 en 3 uur ’s nachts de hartslag
ineens naar 140 gaat, is er dan geen probleem
van privacy? Gaan ze onze seks in kaart bren-
gen? Moeten we Sporta niet eens opbellen?

Vreemd, want in de VS wordt de Whoop
gepromoot door de NFLPA en de NBAPA. Die
PA staat voor Players Association, dus de vak-
bonden van american football- en basketbal-
spelers, jongens die respectievelijk gemiddeld
2,1 en 6,2 miljoen dollar verdienen. Als de sterk-
ste vakbonden in de wereldwijde topsport de
Whoop aanprijzen, lijkt er niet direct sprake
van een levensgroot probleem.

Ik stel volgend compromis voor: spelers van
KRC Genk hebben het volste recht om geen
Whoop te dragen, op voorwaarde dat ze zich
voortaan elke avond melden om 22 uur op het
internaat aan de oefenvelden alwaar om 23 uur
het licht uitgaat, elektriciteit en wifi worden
 uitgezet. Eén keer per week is intiem bezoek
toegestaan.
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Stoffel Vandoorne is
gegroeid sinds de seizoens -
opener, zeven maanden
geleden in Melbourne. In en
naast de auto. Mede met
dank aan Fernando Alonso.
‘Een sterke teamgenoot is
nog altijd de beste optie 
in formule 1.’

Vandoorne rijdt in Austin de op
drie na laatste grand prix van
het jaar. En hij wil bevestigen
dat het crescendo gaat. De aan-
loop naar zondag is alvast goed:
in de eerste vrije training, deels
op een natte piste, zet
Vandoorne de vijfde tijd neer.
Op een zucht van Max
Verstappen. Alleen Vettel en de
Mercedessen zijn nog sneller.
Indrukwekkend. Of hoe
Vandoorne almaar meer plaats
inneemt bij McLaren. Het zal
nodig zijn. Ook de volgende sei-
zoenen moet de 25-jarige West-
Vlaming cohabiteren met ene
Fernando Alonso, die hier don-
derdag zijn contract verlengde.

Ik hoorde iedere journalist
met wie je dit weekend sprak
het vragen: ben je nu blij of
had je hem liever zien
ophoepelen?
Vandoorne: “Ik vind
het zeer positief
voor McLaren en
dus ook voor
mij. Alonso is
absolute top. Met
zo iemand naast je
ben je beter gewa-
pend om als team te
groeien en dus te
winnen.”

Maar de kans dat 
je zelf schittert is
kleiner dan wan-
neer je een slak als
teamgenoot hebt.
“Kijk, er zijn twee din-
gen. Enerzijds wint
een coureur graag.
Zoveel mogelijk. En

Interview. Stoffel Vandoorne maakt al meteen indruk in Austin

‘Alonso maakt mij beter’
dan is het natuurlijk handig als
je een teamgenoot hebt die
intrinsiek trager is. Je ploeg-
maat is immers de enige die
met krek dezelfde auto rijdt, en
met wie de buitenwereld maar
ook je eigen team je prestaties
perfect kan vergelijken. Bekijk
dat anders en je ziet dat het voor
mijn reputatie alleen maar goed
kan zijn. Ik bedoel: als ik hem
klop, dan weet iedereen dat ik
niet de eerste de beste achter
mij heb gehouden.”

Alonso naar huis fietsen.
Makkelijk is anders.
“Juist. Maar het is ook
belangrijk dat je als cou-
reur een betrouwbaar
referentiepunt hebt.
Daarom vind ik een sterke
teamgenoot nog altijd de
beste optie in formule 1.
Bekijk het zo: stel nu dat je
ploegmaat altijd een
seconde trager is, dan ben
je misschien snel tevre-
den. Maar als die teamge-
noot een topcoureur is, en
af en toe wat sneller, dan
weet

je dat er meer in de auto zit dan
je er zelf uithaalt. Dat scherpt je
motivatie. Je gaat op zoek naar
een betere afstelling voor de
auto. Kortom, je groeit sneller.
Je wordt een betere coureur. 
“Ik weet ook dat Alonso abso-
lute top is. En dat je geen piep-
klein steekje mag laten vallen
als je hem wilt kloppen. Als hij
een mindere dag heeft, dan is hij
nog altijd 95 procent. Andere
coureurs tuimelen naar 70 of 80
procent als ze niet goed in hun

vel zitten. Fernando gunt
zijn teamgenoot geen krui-
meltje.”

Stel dat hij je volgend
jaar in je hemd rijdt. 
Toch niet goed voor je
reputatie?
“Natuurlijk zou dat niet
goed zijn. Maar ik heb ver-
trouwen in mezelf. Kijk
naar de cijfers sinds de
Oostenrijkse grand prix,
toen het allemaal in de
juiste plooi begon te vallen
voor mij. Nu is Fernando
eens sneller, dan ik weer.
We zijn mekaar waard, dat
was de voorbije racewee-

kends duidelijk. Er zijn ook al
weekends geweest waarin ik
duidelijk sneller was, zoals
Monza of Maleisië. Daar merkte
je aan de reacties dat kenners
dat niet minnetjes vonden.
Omdat het wel degelijk een
tweevoudige wereldkampioen
was die ik achter mij had gehou-
den. Vandaag heeft iedereen me
al gevraagd wat ik ervan vind,
dat ik ook volgend jaar tegen
Alonso moet opboksen. En ze
vragen dat vaak alsof ik het lie-
ver anders had gezien. Maar zeg
nu zelf: had je me vijf jaar gele-
den gezegd, je mag straks voor
McLaren gaan racen met
Fernando Alonso als teamge-
noot, dan was dat toch de
ultieme droom?”

Volgend jaar wordt een nieuw
verhaal. Dan rij je met een
Renault-motor. Wat verwacht
je?
“Het belangrijkste voor mij is
dat 2018 in een heel andere con-
text zal beginnen dan dit sei-
zoen. Normaal gezien met veel

minder problemen. Herinner je
hoe we tijdens de wintertests
meer in de garage stonden dan
op de piste, met die aanhou-
dende motorproblemen. Niet
meteen een cadeau voor de
debuterende coureur die ik was.
Maar straks stap ik in het
nieuwe seizoen zonder al die
problemen en vooral met een
jaar ervaring. 

“Ik weet nu perfect wat nodig
is om de auto af te stellen en
sneller te maken. Ik weet ook
hoe de auto het best wordt afge-
steld om bij mijn rijstijl te pas-
sen. En vooral, de ingenieurs
weten nu perfect wat voor auto
ze me moeten geven. 

“Een jaar ervaring is niet
minnetjes in formule 1. Neem
nu de circuits, volgend jaar zal
ik die allemaal al eens meege-
maakt hebben. Nu waren er
heel wat waar ik nog nooit had
gereden. Zoals hier in Austin: ik
ken dit circuit alleen van de
simulator.”

Ik observeerde je daarstraks
een beetje. Het viel me op hoe
je veranderd bent. In je
omgang met journalisten, met
de ingenieurs. Alsof je meer
zelfvertrouwen hebt dan in
het begin van het seizoen.
Besef je dat?
“Neen, eigenlijk besef ik niet dat
ik veranderd ben. Maar als je
erover nadenkt, dan is het
eigenlijk best normaal. Het
begin van het seizoen was ont-
zettend moeilijk, zoals iedereen
weet. Als debutant begin je dan
sneller te twijfelen. Dan denk je:
wat komt vandaag weer over
me heen. Met welke problemen
zal ik nu weer moeten afreke-
nen? Het komt allemaal wat
snel en massaal over je heen,
hoor. Natuurlijk maakt het je
wat onzeker, begin je twijfelen.
En twijfelt de buitenwereld
mee. Daar heb ik geen last meer
van. Misschien is dat het ver-
schil dat je merkt in mijn hou-
ding.” (JB)
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