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Apple opnieuw
duurste bedrijf 
van Amerika

Apple is weer het duurste Ame-
rikaanse bedrijf. Als gevolg van
het gedeeltelijke handels -
akkoord tussen de VS en China
(zie pagina hiernaast), steeg 
Apple met 2,7 procent. Daar-
mee stootte het Microsoft van
de troon, een strijd die beide
techbedrijven al lang voeren.
Beide bedrijven zijn meer dan 
1 biljoen dollar waard op de
beurs - Apple 1067,5 miljard
dollar, ofwel 1 miljard dollar
meer dan Microsoft. Als het
Saudi-Arabische staatsoliebedrijf
Saudi Aramco naar de beurs
gaat, is het wel gedaan met de
hegemonie van de Amerikaanse
techbedrijven. Dat bedrijf zou 
2 biljoen dollar waard zijn. (CM)

ons kent ons

Keniaan Eliud Kipchoge leverde een fenomenale prestatie, al is er ook kritiek

Marathonrecord: straffe
maar geen zuivere koffie
Twee uur lang leverde een Keniaan in
een wit shirt en witte schoenen, te midden
van zeven mannen in het zwart met roze
schoenen, een van de saaiste en tegelijk
meest fascinerende sportprestaties aller
tijden. Hij vertrok om 8.15 uur aan 21 kilo-
meter per uur achter een elektrische
auto en hield dat 1 uur, 59 minuten en 40
seconden vol. Maar daar zaten zijn hazen
en zijn schoenen ook voor veel tussen.

HANS VANDEWEGHE

Geen mens is begrensd, luidde de tagline achter
de Ineos 1:59 Challenge, het project van de chemie -
gigant om met de snelste marathonloper ter wereld
de 42,195 kilometer onder de twee uur af te leggen.
De mens is wel degelijk begrensd, maar er zit meer
rek op  technologie en het creëren van ideale om-
standigheden een rol kunnen spelen. Dat is precies
waar het vandaag over ging.

Een eerdere poging daartoe – toen Sub2Hr ge-
heten – was mislukt in de lente van 2017 op het au-
tocircuit van Monza. De bochten waren flauw, maar
het waren er toch te veel, en toeschouwers waren
er te weinig. In Wenen vandaag stonden ze hier en
daar rijen dik langs het lijnrechte parcours op de
Praterallee waar Eliud Kipchoge en zijn ‘hazen’ -
de hulplopers - vier rondjes en een half liepen. Iets
voorbij kwart over tien werd geschiedenis geschre-
ven: zaterdag liep de mens een marathon voor het
eerst onder de twee uur.

De wedstrijd was alleen te volgen op de Ineos-
livestream en de commentaar was daardoor niet
bepaald het meest journalistieke of neutrale ooit.
De prestatie van Kipchoge werd in een bui van
overdrijving in één adem vernoemd met Sir Ed-
mund Hillary, die als eerste de Mount Everest had
bedwongen, en met Neil Armstrong, die in 1969
als eerste een voet op de maan had gezet. Ook de
vier minuten-barrière op de mijl van Roger Ban-
nister in 1954 kwam even ter sprake, maar dat was
dan weer te veel eer voor Bannister.

GEEN OFFICIEEL RECORD
De superlatieven waren twee uur lang te horen,
en dat voor een prestatie die niet verder zal ge-
raken dan het Guinness Book of Records. In een
officiële recordtabel of een recordboek zal Eliud
Kipchoge niet te vinden zijn, althans niet de
1u59.40 maar wel zijn 2u01.39 van september
2018 in Berlijn, het echte wereldrecord. De tijd
van vandaag onder de twee uur blijft de snelste
marathonafstand lopend afgelegd.

Dat laatste is geen diskwalificatie. Er is weinig
mis met wat Ineos en Kipchoge vandaag hebben
neergezet, maar de prestatie verdient enige con-
textualisering. Neem nu de hazen. Ook het echte
marathonrecord kwam tot stand met lopers die
het tempo aangaven, maar die worden in echte
marathons wel geacht aan de wedstrijd te starten
en het zo lang mogelijk vol te houden. Daar wringt
het schoentje. Soms lopen ze tot kilometer 25 aan
mooie recordtempo’s, tot de hazen wegvallen om-
dat die geen dertig of meer kilometer tegen 2’50

Geen enkele atleet wil toegeven dat de schoe-
nen voor die opmerkelijke verbetering hebben
gezorgd. Kipchoge zelf deed vorig jaar in Berlijn
ruim één minuut af van het marathonrecord, de
grootste progressie in meer dan vijftig jaar. Ook
onze Belgen Koen Naert en Bashir Abdi lopen op
die schoenen en ook zij geven niet graag toe dat
de schoen met carbonzool bij hun spectaculaire
verbeteringen een rol heeft gespeeld.

De Vaporfly verbetert de loopeconomie. Bij
een test aan de University of
Colorado lieten zestien lopers
tussen 1,59 procent en 6,26
procent verbetering opteke-
nen. Het gemiddelde was die
vier procent in de naam van de
schoen en dat is niet hetzelfde
als vier procent sneller lopen.
Kipchoge liep dan nog op 
een verbeterd prototype van de
Vaporfly Next%.

Nogmaals, dit alles – al of
niet verboden ideale condities, hazen, auto, laser
pacing, asfalt, parcours en de niet verboden
schoenen – doet niets af van de fenomenale pres-
tatie van Eliud Kipchoge. Dat op de Nederlands-
talige Wikipedia-pagina van de Keniaan het 
marathonrecord al is vervangen door de 1u59, is
evenwel niet terecht. De Engelse deed beter. Daar
stond de tijd in cursief met daarbij de correcte
vermelding: een experimentele loop over de ma-
rathonafstand.

aankunnen, waarna de recordloper in zijn eentje
de klus niet kan klaren.

In Wenen kreeg Kipchoge elke vijf kilometer
zeven nieuwe hazen, stuk voor stuk wereldtop-
pers. Na testen in de windtunnel bij de Belgisch
professor Bert Blocken bleek dit de ideale forma-
tie: vijf liepen in een perfecte V-formatie voor hem
en twee achter hem, wellicht om de luchtweer-
stand achter hem te verminderen en om hem op
te rapen als hij zou struikelen. Voor de gelegenheid
was het asfalt van de Praterallee
- 4,8 kilometer - heraangelegd.
Onderweg kreeg Kipchoge ook
zijn eten aangereikt, waar hij in
officiële wedstrijden langs een
tafel moet passeren. Er reed ook
een auto voor die het tempo aan-
gaf met een laserstraal.

Nog een geluk dat deze pres-
tatie is geleverd door de mara-
thonloper die ook het officiële
record op zijn naam heeft, maar
dat zal niet beletten dat naar de schoenen zal
worden verwezen. Terecht. De parallel met de
zwempakken die tien jaar geleden een tsunami
aan records veroorzaakten, is niet veraf. De vijf
snelste officiële tijden op de marathon zijn alle-
maal gelopen in 2018 (één) en 2019 (vier) en alle-
maal op de Nike Vaporfly. Alle andere lopers, in-
clusief Kipchoge vandaag, liepen op de Vaporfly
Next%. Die Next% bewijst dat er nog een pro-
centje loopeconomie werd gewonnen.

In Wenen kreeg
Kipchoge elke vijf
kilometer zeven
nieuwe hazen, 
stuk voor stuk
wereldtoppers

De Keniaan Eliud Kipchoge (34) aan de eindmeet. © REUTERS
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Temperament

“Da gade gij 
nie bepalen.”
Vlaams mi-
nister-presi-
dent Jan
Jambon (N-VA)
rea geerde vorige week nogal
heftig op kritiek van de oppo-
sitie in het parlement. Iets te
heftig, laat Vlaams minister
van Werk Hilde Crevits (CD&V)
uitschijnen in Het Laatste
Nieuws. “De grens tussen
temperament en arrogantie is
dun. Je moet erover waken
dat je die niet overschrijdt.”

Temperament
(2)
‘Saai’, ‘wollig’
en ‘irrelevant’
zijn maar en-
kele adjec-
tieven die de
voorbije jaren
op de Vlaamse regering wer-
den gekleefd. Maar met mon-
dige nieuwkomers zoals Bart
Somers (Open Vld) en Zuhal
Demir (N-VA) hoeven we ons
daar geen zorgen meer over
te maken. “Jan (Jambon, red.)
is niet de enige met een ste-
vig temperament. Ik zie in
deze regering wel meer ka-
rakters met een gezonde gel-
dingsdrang”, stelt minister
Hilde Crevits vast in dat-
zelfde interview. Die saaiheid?
“Dat zal nu niet het probleem
zijn.”

Anti-
depressivum
“Ik heb alle 
afleveringen
van FC De
Kampioenen
wel honderd
keer gezien.”
Conner Rousseau, kandi-
daat-voorzitter bij sp.a, ver-
klaart in Gazet van Antwerpen
zijn liefde voor de fratsen van
Carmen, Doortje en co. “Als ik
één scène zie, weet ik onmid-
dellijk wat ze gaan zeggen,
welke aflevering het is, met
elke titel, uit welk seizoen”,
klinkt het. Ideaal om naar te
kijken in moeilijke periodes.
“Het is echt een gratis anti -
depressivum voor de samen-
leving.” (ADB)

Tussen de plooien 
van de politiek


