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NIKE VAPORFLY SCHOENEN 

Taak

Je leest op internet een tekst over hardloopschoenen.

Lees de tekst op de volgende pagina en beantwoord de vragen. 

1. Wat is het verschil tussen de Nike Vaporfly en de Alphafly? (alinea 1)
	 ◻ De Alphafly heeft dunnere zolen.
	 ◻ De Alphafly heeft meer carbonplaten.
	 ◻ De Alphafly is van een ander merk.

2. Welke schoenen zijn verboden door de wereldatletiekbond? (alinea 2)
	 ◻ Alle schoenen met meer dan 1 carbonplaat.
	 ◻ Alle schoenen met een zool van meer dan 40 cm.
	 ◻ Schoenen met meer dan 1 carbonplaat én een zool van meer dan 40 cm.

3. Wat staat er in alinea 3 over dit soort schoenen? (alinea 3)
	 ◻ Ze gaan heel snel kapot.
	 ◻ Je hebt maar één paar nodig.
	 ◻ De prijs valt heel erg mee.

4. Wat staat er in alinea 4 over het record van Kipchoge? (Alinea 4)
	 ◻ Dit record had niets te maken met de schoenen.
	 ◻ Dit record maakte de schoenen erg beroemd.
	 ◻ Dit record werd ongeldig verklaard.

5. Waarom adviseert Bas van Runnersworld deze schoenen meestal niet? (Alinea 5)
	 ◻ Ze zijn moeilijk om op te rennen. 
	 ◻ Ze zijn niet zo geschikt voor amateurs.
	 ◻ Ze zijn te moeilijk te krijgen. 
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1. Nike Vaporfly
De Vaporfly heeft dikke zolen met een carbonplaat die je omhoog 
duwt. De schoen werd in 2017 geïntroduceerd. Het allernieuwste 
model, de AlphaFly, heeft zelfs maar liefst drie carbonplaten.  
Ondertussen zijn ook de andere schoenenmerken druk bezig met 
het ontwikkelen van hun eigen versie van de Vaporfly.

2. Oneerlijk?
Sommige mensen noemen de schoenen een soort mechanische doping en dus oneerlijk. De  
wereldatletiekbond oordeelde afgelopen weekend dat ze gewoon zijn toegestaan, als de zool 
niet dikker is dan 40 millimeter en er maximaal één carbonplaat in zit.

3. Blij
Hardloper Andrigo (32) was blij met die uitspraak. “Het was even zweten, ik heb namelijk een  
ongebruikt paar in mijn kast staan, ter waarde van 280,-. Ik heb drie paar in totaal. Het eerste 
paar is versleten, ik gebruik ze als trainingsschoenen. Met het tweede loop ik wedstrijden, het 
derde setje heb ik vast vooruit gekocht, voor de wedstrijden daarna.”
Dat is niet zo vreemd als het klinkt. De schoenen van Nike gaan maar een paar marathons mee, 
daarna raken ze versleten. Veel lopers trainen dus op normale schoenen, en trekken de Vaporfly’s 
uit de kast wanneer ze een wedstrijd hebben.

4. Populair
Hardlopers en winkeliers zien dat de populariteit van de schoen enorm gestegen is sinds de 
Keniaan Eliud Kipchoge op deze Nikes als eerste sporter ooit een hele marathon onder de twee 
uur liep. Het leidde tot veel discussie, maar nu de wereldatletiekbond heeft geoordeeld dat de 
schoenen zijn toegestaan, zal de vraag ernaar alleen maar stijgen.

5. Advies
Runnersworld krijgt in mei drie verschillende modellen van de Vaporfly, ook die waar Kipchoge 
op heeft gelopen (met een nog dikkere zool, de Alphafly). “Maar waarschijnlijk krijgen we  
daarvan maar drie of vier paar,” zegt Bas van Runnersworld. “Wij adviseren de meeste  
klanten overigens om deze schoenen niet te kopen. Het is echt een wedstrijdschoen, bedoeld 
voor serieuze, competitieve hardlopers die een snelle tijd willen neerzetten. Als je gewoon lekker 
wil hardlopen, kun je beter een degelijke schoen kopen die lang meegaat.”


