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It’s the shoes, stupid

ent u deze nog: de Speedo LZR
Racer…, zwemmen…, records…, doet
het een belletje rinkelen? Tussen fe-
bruari 2008 en juli 2009 werden 140
wereldrecords gezwommen in een re-
volutionair pak. Op één WK alleen
flashte 43 keer New World Record op
het scorebord. Dat was een probleem
en de LZR Racer werd kort daarna
verboden. We zijn tien jaar later en

het heeft er alle schijn van dat de topsport op-
nieuw voor een dilemma staat, niet door de
minsten omschreven als technologische do-
ping.

Eerst even dit. Mijn respect voor hun presta-
ties is immens en ik wil de heren Koen Naert
(2u07:39, verbetering met 2:11 in Rotterdam)
en Bashir Abdi (2u07:03, verbetering met 3:42,
gisteren in Londen) in de eerste plaats felicite-
ren en vooral niet voor het hoofd stoten.
Maar… na de marathon van Rotterdam dit jaar
ging al een lichtje branden
toen zeven van de eerste acht
lopers in Nike-schoenen over
de meet kwamen en de mees-
ten hun persoonlijke besttij-
den verpulverden.

Na de recordtijden gisteren
in de London Marathon met
weeral bijna uitsluitend Nike-
lopers voorin, moeten we als
journalist serieus blijven: it’s
the shoes, stupid. Of toch voor
een deel. Hoe groot dat deel is,
daar hebben we het raden
naar – of niet, zie verder –
maar het is hoogst onwaar-
schijnlijk dat deze progressie
volledig toe te schrijven is aan
de atleet.

Zowel Koen Naert als Bashir
Abdi lopen op Nike. Naert liep
nog op de ‘oude’ Vaporfly 4%,
een schoen die een spin-off is
van het prototype waarmee Eliud Kipchoge op
6 mei 2017 op twintig seconden na faalde in
zijn poging om een marathon onder de twee
uur te lopen. In september vorig jaar liep hij
op die schoen met 2u01:39 een echt wereldre-
cord in de supersnelle marathon van Berlijn.

Die 4% in de naam van de schoen duidt op
de verbeterde loopeconomie. Bij een test aan
de University of Colorado lieten zestien lopers
een verbeterde economie tussen 1,59 procent
en 6,26 procent optekenen. Het gemiddelde
was die vier procent, niet hetzelfde als vier
procent sneller lopen. Voor de toppers werd
uitgegaan van twee procent sneller, iets meer
of iets minder kon ook. Twee procent is iets
meer dan twee minuten.

Een studie van de top 100-marathonlopers,
mannen en vrouwen, laat duidelijk zien dat de
tijden sneller worden na de introductie van de

Vaporfly 4% in juli 2016. Dat werd trouwens
bevestigd door een onderzoek via Strava in de
New York Times: ook de recreanten op Vaporfly
liepen sneller.

Opmerkelijk dat Nike durfde uit te pakken in
de naamgeving van de schoen met dat voor-
deel. Dat durfden ze niet in 2000, toen ze de
Nike Shox introduceerde. Die schoen sugge-
reerde veertjes in de zool en hoewel het niet
om veertjes ging en Nike nooit uitsprak dat je
er hoger kon mee springen, gaven ze wel die
indruk. Wat ook hielp, was de fenomenale
dunk van Vince Carter eerder dat jaar op de
Olympische Spelen van Sydney. Die sprong zo
hoog dat hij over het hoofd van de Franse cen-
terspeler Frédéric Weis vloog. Weis was (en is,
hopelijk voor hem) 2m18. Carter droeg toen
prototypes van de Shox.

Veerkracht of een energierespons vanuit de
schoenen is iets waar de schoenenindustrie al
decennia gek op is, sinds een pionier bij Nike

op zoek ging naar meer schok-
demping en rubberen zolen
goot in het wafelijzer van zijn
vrouw. Ga een stap verder en
je krijgt een schoen die je
moeiteloos door de zweeffase
helpt.

Bij de Vaporfly 4% en Next%
is dat voordeel aanwezig. Hoe
dat komt? Ze hebben een ge-
bogen carbonplaat in de
schoen. Niet zo dik als in de
fietsschoenen, maar dik ge-
noeg om een stijfheid te indu-
ceren die profijt geeft bij elke
pas. Daarnaast zit er in de mid-
denzool ook nog een speciaal
schuim, maar of dat nu zoveel
verschil maakt, is niet duide-
lijk. Andere schoenmerken
hebben ook schuim.

De oranje Vaporfly 4% is en-
kele dagen geleden vervangen

door de gifgroene ZoomX Vaporfly Next%. Dus
nog meer procenten progressie? Dat laatste
valt te betwijfelen, maar ongeveer de volledige
kopgroep gisteren in Londen liep in de nieuwe
Vaporfly Next%, zo ook onze Bashir Abdi.

Twitter verhitte al na Rotterdam maar na
Londen is het hek van de dam.

Je kan in deze discussie twee standpunten
innemen: “foei, verbieden die schoenen” of
“doe maar, sport en technologie gaan hand in
hand”.

Of de schoenen ooit worden verboden zoals
de zwempakken is lang niet zeker. Nike is in te-
genstelling tot Speedo een miljardenbedrijf en
andere schoenmerken azen op een gelijkaar-
dige schoen. Met technologische evolutie is
niets mis, maar een sport die niet Formule 1
heet heeft een probleem als het schoenenmerk
even belangrijk is als het atletisch vermogen.

Bashir Abdi tijdens een persconferentie voor de Memorial Van Damme 2018. © BELGA
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Play-off I
ANTWERP 2-1 STANDARD
33’ Mbokani (p) 1-0, 45+4’ Vanheusden 1-1, 60’ Lamkel Ze 2-1

AA GENT 0-1 RACING GENK
55’ Trossard 0-1

CLUB BRUGGE 1-0 ANDERLECHT
74’ Wesley

1. Racing Genk 6 5 1 0 12-4 47
2. Club Brugge 6 4 1 1 12-5 41
3. Antwerp 6 4 1 1 8-6 38
4. Standard 5 2 3 0 7-11 33
5. Anderlecht 5 0 4 1 3-9 27
6. AA Gent 6 0 5 1 3-10 26

Play-off II - groep A
KV OOSTENDE 2-2 CHARLEROI
61’ Sakala (p) 1-0, 68’ Osimhen 1-1, 80’ Angella 1-2, 91’ D’Haese 2-2

WESTERLO 1-0 EUPEN
32’ Gboho 1-0

STVV 2-2 BEERSCHOT WILRIJK
17’ Tissoudali 0-1, 63’ Prychyneko (p) 0-2, 66’ Sylla 1-2, 91’ Sekine 2-2

1. STVV 6 3 0 3 11-7 12
2. Charleroi 6 3 2 1 11-7 10
3. Westerlo 6 2 1 3 7-5 9
4. KV Oostende 6 2 2 2 7-7 8
5. Beerschot Wilrijk 6 1 3 2 7-11 5
6. Eupen 6 1 4 1 3-9 4

Play-off II - groep B
ZULTE WAREGEM 6-2 CERCLE BRUGGE
11’ Harbaoui 1-0, 38’ Bongonda 2-0, 40’ Harbaoui 3-0, 56’ Walsh 4-0, 
60’ Harbaoui (p) 5-0, 74’ Bruno (p) 5-1, 80’ Bongonda 6-1, 83’ De Belder 6-2

WAASLAND-BEVEREN 3-2 UNION
36’ Vanzo (p) 1-0, 38’ Niakate 1-1, 59’ Selemani 1-2, 68’ Forte 2-2, 87’ Forte 3-2

MOESKROEN 2-3 KV KORTRIJK
30’ Leye (p) 1-0, 32’ Chevalier 1-1, 56’ Boya (p) 1-2, 66’ Amallah (p) 2-2, 
75’ Avenatti 2-3

1. KV Kortrijk 6 5 1 0 15-9 15
2. Union 6 4 1 1 15-7 13
3. Waasland-Beveren 6 2 3 1 10-14 7
4. Cercle Brugge 6 2 3 1 13-18 7
5. Zulte Waregem 6 1 1 4 15-13 7
6. Moeskroen 6 0 5 1 8-15 1

Play-downs
OH LEUVEN 1-0 LOMMEL
ROESELARE 4-0 TUBEKE

1. OH Leuven 6 3 1 1 11-3 28
2. Roeselare 6 2 2 2 8-7 25
3. Lommel 6 2 3 1 5-5 23
4. Tubeke 6 1 3 2 3-12 17

In play-off 2A kon leider Sint-
Truiden gisteren niet profiteren
van eerder puntenverlies van
eerste achtervolger Charleroi.
STVV speelde zelf ook slechts
gelijk tegen een verdienstelijk
Beerschot-Wilrijk. Zo blijft de
kloof twee punten.

Na het gelijkspel van Char-
leroi op Oostende wist leider
STVV dat het tegen Beerschot
een stap kon zetten richting
groepswinst. STVV slaagde er
in de hele eerste helft echter
niet in om Beerschot in de pro-
blemen te brengen.

Penalty gemist, bal van de lijn en toch
punt: STVV haalt 0-2-achterstand op

name Mamadou Sylla deelde al
snel een paar stevige prikken
uit. Desondanks viel het doel-
punt aan de overkant: een af-
geweken vrije trap van Prychy-
nenko vloog zomaar binnen.

Een snelle tegengoal van
Sylla zorgde voor een span-
nende slotfase. Daichi Kamada
kwam tot twee keer toe dicht
bij de gelijkmaker. In minuut
69 mocht de Japanner het
vanop de stip proberen, even
later haalde De Mets een po-
ging van hem van de lijn. Pas
in blessuretijd bracht Kamada’s
landgenoot Sekine de verlos-
sing. Met een knap schot hield
de flankspeler toch een punt
thuis. (KDC)

Erger nog: de Limburgers
sloegen ook nog eens defensief
aan het klungelen. In minuut 17
scoorde Beerschot na een cor-
ner voor STVV. Placca en Tis-
soudali wisten wel raad met zo-
veel ruimte. Placca stuurde
Tissoudali in de diepte en die
maakte er 0-1 van. STVV-coach
Marc Brys krabde zich bij die
fase eens in de haren.

Na de pauze toonde de thuis-
ploeg meer dadendrang. Met

Harbaoui weer
op weg naar titel
van topschutter

Play-off 2 is de speeltuin van
Harbaoui geworden. Vorig sei-
zoen scoorde hij er dertien keer,
waaronder twee hattricks en
een quadruple. Genoeg om de
Gouden Stier te winnen. Dit jaar
roteerde Dury onverbiddelijk en
liep Harbaoui tegen een schor-
sing aan. Zelfs dat blijkt geen
probleem. Tegen Cercle rea-
geerde Harbaoui met een hat-
trick. In één klap wipt hij over
Ally Samatta - 23 tegenover 22
goals. Op schema om zichzelf
op te volgens als topschutter.
“Ik denk niet aan vertrekken”,
verraste Harbaoui zaterdag-
avond. “Ik heb veel gereisd de
voorbije jaren. Hier vond ik sta-
biliteit en sereniteit. (VDVJ)

Kortrijk-spits
Avenatti geniet
ruime interesse

Zeven miljoen euro ruikt Fede-
rico Avellino, de makelaar van
Felipe Avenatti. En wie dat moet
betalen? De hele G5 lonkt zo te
horen naar de Kortrijkse spits
die scoort als een metronoom:
10 goals in zijn jongste 12 wed-
strijden. Dat hij als huurspeler
ook in play-off 2 blijft spelen
alsof het om een bekerfinale
gaat, is opmerkelijk. “Ik denk
altijd dat het mijn laatste wed-
strijd kan zijn”, argumenteert hij
met in het achterhoofd dat hij
vorig seizoen in Bologna nog
door een hartprobleem werd
afgekeurd. Rest de vraag waar
hij volgend seizoen voetbalt? “Ik
wil het niet weten”, zei hij. “Mijn
manager doet zijn werk.” (ESK)

Bob Peeters herleeft 
en is in beeld bij Roda JC

Na een stresserend seizoen in
1B leeft Westerlo in play-off 2
helemaal op. Dat geldt niet al-
leen voor de spelers, maar ook
voor trainer Bob Peeters. Week
na week doktert de ex-Rode
Duivel een plannetje uit om de
clubs uit 1A het leven zuur te
maken.

Met succes, want na de 1-0-
zege tegen Eupen blijft Westerlo
met 9 op 18 zelfs in de running
voor groepswinst. “We hadden
de ambitie om tien punten te
halen in deze play-off 2 om zo
niet het zwakke broertje te zijn

in onze poule. Over halfweg
hebben we ons doel al bereikt”,
aldus de Westerlo-trainer. “Het
meest tevreden ben ik nog met
de manier waarop we ons pre-
senteren in deze play-offs. Ter-
wijl veel ploegen het lastig heb-
ben om zich te motiveren,
toont mijn ploeg week na week
honger en drive om er iets van
te maken.”

De vraag is of Peeters (nog
tot 2023 onder contract in het
Kuipje) dan nog in de dug-out
zit in de Kempen, want intussen
zou zijn naam al gevallen zijn
bij het Nederlandse Roda JC,
een club waar de gewezen aan-
valler tussen 1997 en 2000 drie
mooie jaren kende. (RVD)

Takahiro Sekine
maakte ver 
in blessuretijd
de 2-2.

Beerschot-Wilrijk 2

STVV 2

Eupen 0

Westerlo 1

77
Cercle is met 77 tegengoals na
36 competitieduels de slechtste
van de klas. Cercle Brugge heeft
na de pandoering in het Regen-
boogstadion de slechtste de-
fensie van de teams uit 1A. 
Zulte Waregem slikte 73 treffers.
“Deze rammeling is onverklaar-
baar, met zes defensieve spelers
tussen de lijnen en daarbij de
ervaren rotten Delacourt, Tara-
vel en Lambot”, beet coach
Guyot zich op de lip. (LUVM)


