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Wat heeft het 
internet te maken 

met racen? De 
link is  

onbestaande, de 
Fanboost  
irrelevant.

Lewis Hamilton heeft meer dan zes  
miljoen volgers op Instagram. Zijn naam 
en mediageil worden dan ook vaak in 
één adem genoemd. De Brit heeft het 
volledig gemaakt in de Formule 1 en 
bevestigde vorig jaar nog zijn kunnen 
door voor de vierde keer de wereldtitel 
in de koningsklasse van de autosport op 
zijn naam te schrijven. 
Zijn dichtste concurrent, Sebastian  
Vettel, heeft ook al vier wereldtitels  
achter zijn naam staan. Hun Instagram-
bio’s zien er quasi exact hetzelfde uit: ‘4x 
F1 World Champion’. Het grote verschil 
tussen hun Instagramaccounts is het 
volgersaantal. Dat van Sebastian Vettel telt er iets meer dan 
een half miljoen. Dat zijn er vijf en een half miljoen  
minder dan Hamilton… Misschien valt hij meer in de 
smaak bij vrouwelijke fans, of gaat zijn fanbase verder dan 
enkel Formule 1- of autosportliefhebbers nadat hij een 
relatie had met Nicole Scherzinger van de Pussycat Dolls, 
een Amerikaanse girlsband die erg populair was in de 
jaren 2000. Want puur gebaseerd op prestaties, zouden de 
twee ongeveer hetzelfde volgersaantal moeten hebben. 

Elektrische stimulatie
In 2014 bracht autosportorganisatie FIA de Formule E tot 
leven, een kampioenschap voor volledig elektrische  
eenzitters. Geen ronkende motoren zoals in Formule 1, 
wel het futuristische gezoef van een elektromotor. Het 
innovatieve kampioenschap met oog voor een groene  
toekomst heeft ook een apart reglement, dat op veel 
vlakken verschilt van de reglementen in de traditionele 
eenzitterij. 
In tegenstelling tot F1-races, gaan de Eprix – want zo heet 
een elektrische Grand Prix – bijna uitsluitend door op 
stratencircuits in de stadscentra van grootsteden als Parijs, 
New York of Rome. De wagens zijn uiteraard volledig 
elektrisch en in het midden van elke race moeten piloten 
van wagen wisselen omdat de batterij niet lang genoeg 
meegaat. Het grootste verschil is de Fanboost, die we wel 
zien in de elektrische Formule, maar niet in de Formule 1. 
Sociale media zijn over het algemeen belangrijk geworden 
in een mensenleven. Iedereen zit tegenwoordig op  
Facebook, Instagram, YouTube of Snapchat. Vooral 
jongeren kunnen vaak geen uur zonder te gsm’en en hun 
‘socials te checken’. De organisatie van de Formule E maakt 
daar gretig gebruik van. 
Die Fanboost is een ware pest voor de sport. Tijdens de 
race kunnen de uitverkoren piloten een kort voordeel 
inschakelen dat ze kunnen verkrijgen door zichzelf als het 
ware te verkopen op sociale media. Dat voordeel biedt hen 
vijf seconden aan extra vermogen. Tijdens de race krijgen 
de piloten te horen wie de Fanboost mag gebruiken, 
wanneer alle stemmen zijn geteld. Op hun stuur zit een 
hendeltje, als ze daaraan trekken, krijgen ze hun beloning. 
Klinkt dat niet mooi? Bevredigend? Vergelijkbaar met een 
erotische ervaring? 
Slechts drie van de twintig rijders mogen het extra voor-
deeltje gebruiken. Wie bepaalt welke piloot mag genieten 
van dat extraatje, dat tikkeltje meer, dat wonderbaarlijke 
kersje op de taart? De naam zegt het al, dat zijn hun fans. 
Simpel uitgelegd: piloten die populair zijn in de media en 
op sociale media maken meer kans om hun fans te  
bereiken en dus ook meer kans op een extra voordeel 
tijdens de race. Volgens de organisatie een manier om 
fans te betrekken in het kampioenschap, volgens mij een 

irrelevante en nutteloze manier om 
fans het gevoel te geven dat ze mee de 
einduitslag bepalen, terwijl dat helemaal 
niet zo is. Want op stratencircuits, waar 
weinig plaats is voor inhaalmanoeuvres 
en waar piloten sowieso al bezig zijn 
met hun batterij te sparen, kan een extra 
vermogen van vijf seconden toch niet 
bepalen wie al dan niet met de zege aan 
de haal gaat?
Formule E stimuleert op die manier  
volgend proces: piloten worden  
mediageil en vragen fans om hen te 
bevredigen door hun stem uit te brengen 
voor de Fanboost. Vervolgens ontvangt 

de piloot zijn stimulerend middel tijdens de race, nadat hij 
aan het hendeltje trekt om pijlsnel vooruit te schieten. 

Mediageil
Vanaf de Montreal Eprix in 2017, de laatste race van het 
seizoen 2016/2017 in Formule E, won Sébastien Buemi 
achttien keer een fanvoordeel. De enige die dat kan  
evenaren is Lucas di Grassi, de regerende Formule E- 
kampioen, met evenveel Fanboosts achter zijn naam. 
Jean-Eric Vergne, die momenteel het hoogste plaatsje 
bekleedt in het kampioenschap, komt op de derde plaats 
met elf Fanboosts. 
Drie piloten die het er erg goed vanaf brengen dus, elk met 
een verleden in de Formule 1, waar ze vast en zeker al een 
mooie fanbasis verwierven. Ligt het aan de Fanboost dat ze 
het er goed vanaf brengen in de elektrische eenzitterij? Of 
krijgen zij net die Fanboost omdat ze het goed doen en zo 
vaker in de media verschijnen?
Formule E zelf is omnipresent in de wereld van sociale 
media. Het zou me niet verbazen dat het leger  
medewerkers dat de sociale media verzorgt, even duur is 
als het team dat instaat voor het sportieve aspect. Hun  
Instagramverhaal wordt continue bestookt met filmpjes 
van rijders die de fans meenemen tijdens hun  
avontuur. Daar zit natuurlijk iets achter: ze willen  
stemmen verzamelen! Zonder schroom nemen ze de 
officiële Instagrampagina van de Formule E over, enkel 
en alleen om te smeken om stemmen. Dat geven ze ook 
openlijk toe in die filmpjes. 
Het kampioenschap is nog jong en beschikt nog niet over 
hetzelfde bereik als de Formule 1. Geen van de rijders heeft 
een volgersaantal dat ook maar in de buurt komt van dat 
van Lewis Hamilton. Formule E moet nog in populariteit 
groeien, en de piloten ook. Hoeveel ‘fans’ stemmen voor 
die Fanboost? Een gegeven dat ons onbekend blijft. Het 
enige waarvan de fans op de hoogte zijn, is wie de fanboost 
ontvangt. En dan nog… 
Wat hebben bekendheid, populariteit en het aantal volgers 
van een piloot te maken met hun sportieve prestaties? 
Wat heeft het internet te maken met racen? Waarom moet 
een piloot zich al bijna meer focussen op zijn sociale 
mediapresence dan op zijn resultaat in de race? De link is 
onbestaande, de Fanboost irrelevant. 
Het concept van de Fanboost maakt piloten mediageil. In 
andere autosportkampioenschappen is dat helemaal niet 
nodig. Daar kan een rijder rustig zijn gang gaan en zo 
onzichtbaar blijven op sociale media als hij dat zelf wil. 
Maar goed, in andere autosportkampioenschappen moeten 
rijders ook niet van voiture wisselen omdat de batterij het 
niet lang genoeg volhoudt…
Een ding is alvast zeker: de Fanboost maakt piloten niet 
minder mediageil.
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  FORMULE E IN PARIJS

Formule E in Parijs: autosport voor  
niet-autosportliefhebbers
Celebrities spotten, kindjes maquilleren en een spectaculaire race bekijken
29-04-18, 20.00u – Lisa Pieters

Elektrisch rijden wordt steeds populairder en die trend gaat in de autosport 
niet onopgemerkt voorbij. Waar Formule 1 steevast wordt geassocieerd met 
brullende motoren, is Formule E er een quasi geluidloze én brandstofloze  
variant van. Parijs was de gaststad van het elektrische autosport- 
kampioenschap dat een mini festivalletje organiseert naast de race. 

“Hoe stel je het bij die e-bazaar?” of het eeuwig sarcastische “Geniet van het mooie geluid, 
hé!”. Dat zijn de reacties die ik verwacht en ook ontvang. Zelf heb ik er wel zin in. De reisbus 
vertrekt om 6.00u ’s ochtends vanaf het Audi Contact Center in Kortenberg. Ik mag mee met 
de Belgian Audi Club naar de E-prix in Parijs. 

Formule E organiseerde voor het eerst een E-prix of 
een elektrische race in 2014. Het kampioenschap  
gebruikt enkel elektrische eenzitters, die uiterlijke  
kenmerken hebben van een Formule 1-bolide. De  
races vinden plaats in stadscentra van grootsteden, 
omdat het  
kampioenschap vooral jongeren wil bereiken. Het 
brengt racen naar de mensen, en niet andersom. De 
races zijn minder dan een uur lang, maar van gebrek 
aan entertainment heeft een Formule E-evenement 
geen last, althans niet in Parijs…

“Ik dacht dat zo’n eenzitter 
veel kleiner was”, zijn  
verschillende toeschouwers 
die de bolide van Jaguar  
bewonderen het eens.  
Ongelofelijk hoe dergelijke 
vier meter lange construc-
ties zich door de straten 
van Parijs kunnen wringen. 
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Om 5.55u parkeer ik net voor de bus. De lichten van de bus contrasteren fel in het donker, de 
bus is klaar om te vertrekken. “Je bent de laatste. We vertrekken nu al, want de helft was hier al 
om 5.00u. Ze kijken ernaar uit, denk ik”, fluistert de begeleider van de club. 

Inderdaad, het dertigtal leden van de Belgian Audi Club kijkt ernaar uit om de Formule E- 
wagens van dichtbij te bewonderen. Na vier uur in de bus – het Parijse verkeer moet je er 
namelijk bijnemen, ook op zaterdagen – komt de bus over de welgekende Pont Alexandre 
III. De Esplanade des Invalides is in zicht, of eerder niet in zicht… Grote constructies in het 
turquoise, de kenmerkende kleur van Formule E, en wegwijzers van de organisatie maken het 
duidelijk: hier vindt de E-prix van Parijs straks plaats.

De hele groep begeeft zich richting de eerste turquoise boog. Daaronder staat security om 
handtassen en rugzakken te controleren. Daarna moeten vrouwen naar links, mannen naar 
rechts, zoals dat bijvoorbeeld ook bij de securitychecks op luchthavens het geval is. Nadat de 
security grondig heeft gefouilleerd, kunnen we verder gaan. Niemand maalt er over ons ticket, 
aangezien iedereen gratis welkom is om de race te volgen. Onze tickets geven ons enkel het 
extra voordeel van een tribuneplaats.

Paparazzi

De Invalides ziet er helemaal anders uit. Een grote welkomstboog begroet ons, met erachter 
zicht op het welgekende Hôtel national des Invalides. Grote hekkens naast het stratencircuit 
scheiden het publiek van de ‘pittenten’ en de pitlane, waar de rijders en hoge piefen rondlopen. 
De hekkens lopen rond de volledige Esplanade des Invalides, goed voor 1,9 kilometer circuit in 
totaal. Dat het gaat om een soort van pop-up race-evenement, valt niet te verbergen.  
Elektriciteitskabels slingeren overal in het rond, en de zeilen van de tenten wapperen vanaf een 
briesje de kop opsteekt.  

De tenten zijn groot genoeg om 
vier bolides in kwijt te geraken. Elk 
team brengt er immers zo veel mee, 
aangezien het kampioenschap geen  
traditionele pitstops hanteert. De  
batterij van de wagens gaat immers 
slechts een halve race mee, dus de 
piloten wisselen halverwege de race 
gewoon van wagen en niet van banden, 
zoals in de Formule 1. Dat gebeurt 
allemaal in die pop-uptenten, waar het 
‘gewone’ volk niet bij kan. Goed  
beveiligd, dat wel! 

Een grijsharige man begeeft zich in de pitlane naar de tent van Audi. “Rupert Stadler”, lacht 
Sofie Luyckx, PR-verantwoordelijke van Audi België. “Daar ga ik een foto van maken, om te 
tonen aan mijn collega’s!” Stadler is de CEO van Audi. Een van de hoge piefen waarover het 
eerder al ging, dus. Door de ijzeren hekken en met de zoomcapaciteit van haar iPhone  
volledig benut, maakte Sofie een soort van paparazzifoto van de “big boss bij Audi”, een van de 
vele opvallende figuren die aanwezig was op het evenement. 
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De tweede celebrity die eraan moest geloven, was de Audi e-tron Vision GT. De futuristische 
elektrische conceptwagen van Audi is aanwezig op het evenement en wordt als een echte ster 
behandeld. De bolide krijgt haar eigen tent en komt de baan op als een soort van  
voorprogramma voor de race. Hoe anders kan een constructeur beter reclame maken voor zijn 
elektrische gamma dan op een elektrisch autosportevenement? “Die verdient een plaatsje op 
mijn Instagramaccount”, beslist Sofie. 

De E-village, met E van Entertainment

Om een of andere reden kende de Formule E nog nooit een natte race. Ook deze keer blijft het 
droog, de hele dag door. En gelukkig maar, want ik heb geen paraplu bij en het hele evenement 
vindt plaats in de open lucht. Een waar evenement eigenlijk, want weg van de pittenten leidt 
het grasplein van de Invalides naar de E-village. Op de weg daarheen staan meerdere grote 
schermen, waarop interviews verschijnen met rijders, sfeerbeelden en later ook de race zelf. 

Op die schermen is ook al te zien hoe het eraan toegaat in de E-village. We zijn vroeg, het is 
11.00u en het duurt nog zo’n vier uur voor de race effectief begint, dus een overrompeling van 
mensen blijft nog even uit. De perfecte opportuniteit om de E-village te verkennen en  
volledig uit te kammen. De Europese merken die investeren in Formule E hebben elk hun 
eigen stand. Bij Audi delen de promotors druivensuiker uit, maar ook zonnecrème en  
sleutelhangers. Mercedes, dat rechtover Audi geposteerd staat, pronkt met de gloednieuwe EQ, 
de elektrische conceptwagen van Mercedes. Een groene grasmat scheidt beide standen.

Ook BMW en Jaguar investeren in 
de elektrische Formule en stellen hun 
elektrisch gamma ten toon. Bij Jaguar is 
ook de racewagen te bewonderen  
waarmee het team volgend jaar aan 
de start komt. Het gaat om de tweede 
generatie van de Formule E-wagen, die 
er volledig anders uitziet dan het eerste 
model. Zo’n wagen van dichtbij zien, 
is even schrikken. “Ik dacht dat zo’n 
eenzitter veel kleiner was”, zijn  
verschillende toeschouwers die de 
Generation 2 van Jaguar bewonderen 
het eens. Ongelofelijk hoe dergelijke vier 
meter lange constructies zich door de straten van Parijs kunnen wringen. 

Tussen de promostanden van constructeurs, zijn ook kappers aanwezig. Kwestie dat je haar 
er piekfijn uitziet tijdens de race. Een enkeling kuiert rond met een hapje van een van de 
vele foodtrucks: nacho’s met guacamole van Maria en Juana, of dim sums van het kraam met 
Chinese voeding aan de overkant. Uiteraard staan ook om de tien meter vuilnisbakken, je weet 
wel, voor het milieu… Waar het meeste volk echter staat aan te schuiven, is aan de tent met 
simulators. Gameliefhebbers kunnen er een racespelletje spelen vanuit een virtuele cockpit. 
Een vijftal stoelen staat naast elkaar, jong en oud neemt erin plaats om een rondje te racen 
rond het stratencircuit vanuit de tent. 
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De E-village, waarbij de E eigenlijk wijst op ‘electric’, biedt dus heel wat plezier en  
entertainment. Iedereen vindt er wel wat om zich mee te amuseren. Rijders delen er  
handtekeningen uit aan hun fans, als je daar een uurtje voor wil aanschuiven weliswaar. Verder 
kunnen kinderen er hun gezicht laten maquilleren en volwassenen kunnen er rondkuieren en 
van de spektakels genieten. Zo zijn er twee artiesten die torenhoog boven iedereen uitkijken, 
omdat ze op stelten staan en daar een heel showtje mee opvoeren, of skateboarders die hun 
trucjes tonen. 

Lunchen met leken

Om 15.00u begint het spektakel op het circuit, maar 
daarvoor is het tijd om een hapje te eten. Op vijf  
minuten wandelen buiten de grenzen van het  
evenement, ligt de brasserie Le Bourbon, waar de 
voorzitter van de Belgian Audi Club voor de hele groep 
heeft gereserveerd. Tijdens het eten heeft de voorzitter 
van de Club en fervent raceliefhebber Charles-Henri 
Bonnet het over zijn eerste elektrische race. “Ik ben 
niet super verheugd om de wagens aan het werk te 
zien. Ik verwacht er niet te veel van”, vertelt hij. “Maar 
ik wil het een kans geven! Elektrisch rijden is tenslotte 
de toekomst.”

Waar de meeste autosportliefhebbers het namelijk moeilijk mee hebben, is het geluid dat zo’n 
elektrische racebolide maakt. Of eerder het gebrek aan geluid… “Een Corvette bijvoorbeeld 
maakt een ongelofelijk geluid. Dat is een cheeseburger op vier wielen, zo’n prachtig geronk 
brengt die wagen voort. Maar dat elektrisch gezoef, ik weet het toch niet…”, stelt  
Charles-Henri. “Anderzijds is het een innovatie in de autosport. Misschien is het gewoon iets 
waaraan ik moet wennen. Tenslotte heeft het kampioenschap een breder doelpubliek dan enkel  
raceliefhebbers. Hier komen ook jonge Parijzenaars heen die willen genieten van de sfeer.”

Ik heb wel al E-Prix gezien op de televisie, maar mijn eerste echte ontmoeting met een  
Formule E-wagen blijft tot vandaag nog uit. Na het eten wandelen we nog een keer naar de  
E-village. Enkele elektrische wagens geven demonstraties op het circuit. Op het grote grasplein 
van de Esplanade des Invalides ligt een man te slapen. “Hij heeft misschien een zware nacht  
gehad”, grapt Sofie. “Het is niet dat het geluid van de wagens hem kan wakkermaken, hé”,  
gniffelt ze. 

Parijs goes green

Op weg naar de tribune komen we enkele enthousiaste Parijzenaars tegen die vanuit hun 
appartement de festiviteiten volgen. De tribunes vinden is geen evidentie, er staan nergens 
duidelijk pijltjes om de juiste weg aan te geven. “Op een circuit gaat dat allemaal veel  
gemakkelijker”, zucht Sofie tijdens de wandeling. 
 
We zijn er. De rode zitjes zitten al goed gevuld en ook in de tribunes aan de overkant ontbreekt 
het niet aan volk. De tribune kijkt uit op de koepel van het Hôtel National des Invalides, achter 
de ijzeren hekkens. Dat zie je niet tijdens de Formule 1 Grand Prix van Frankrijk op het circuit 

“Een Corvette maakt een 
ongelofelijk geluid. Dat is 
een cheeseburger op vier 
wielen bijna, zo’n prachtig 
geronk brengt die wagen 
voort. Maar dat elektrisch 
gezoef, ik weet het toch 
niet…”, vertelt  
Charles-Henri Bonnet,  
voorzitter van de Belgian 
Audi Club.
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van Paul Ricard. Vanaf onze plaats zien we de wagens 
net de eerste bocht ingaan. De wagens komen de star-
grid op. De lichten gaan op groen. Parijs goes green, de 
race begint.

Het publiek is laaiend enthousiast om de wagens een 
uur lang te zien strijden voor de overwinning. Telkens 
wanneer de Fransman Jean-Eric Vergne passeert, 
moedigt zijn thuispubliek hem luidkeels aan. “De fans 
in de tribunes zijn zelfs luider dan de wagens”, lacht 
Sofie. Wat opvalt is hoe gevarieerd de fans zijn, van jong tot oud en van superfans met petjes 
en t-shirts van hun idolen tot Parijzenaars die nieuwsgierig zijn naar wat er gaande is in hun 
stad. Vergne wint en ontvangt een staande ovatie uit elke tribune.   

Toegegeven, het is vreemd om naar een race te kijken waar de wagens stiller zijn dan een 
stofzuiger, waar een ronde slechts een minuut duurt en geen twee minuten, zoals op een  
gemiddeld circuit, en waar een ander publiek aanwezig is dan bij traditionele autoraces. Zo 
komen bijvoorbeeld gezinnen en jongeren naar een Formule E-evenement, waar Formule 
1 vooral oudere fans heeft. Maar zie het zo: ben je geen fan van de race zelf, dan kan je nog 
steeds je gang gaan in de E-village. Je vervelen is onmogelijk, en last van het geluid heb je ook 
al niet… 

Praktisch: Tribuneplaatsen voor de E-prix van Parijs kosten €55. Voor kinderen jonger dan 
twaalf jaar betaalt u €27,50, studenten en fans ouder dan zestig jaar betalen €40. 

Zie het zo: ben je geen fan 
van de race zelf, dan kan je 
nog steeds je gang gaan in 
de E-village. Je vervelen is 
onmogelijk, en last van het 
geluid heb je ook al niet…
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SÉBASTIEN BUEMI
Piloot Toyota GAZOO Racing (WEC), Renault e.dams (Formule E), Red Bull Racing (Formule 1)

JE SEIZOEN BEGON GOED MET EEN 
ZEGE IN SPA, GAAT DE #8 TOYOTA 
GAZOO RACING LE MANS PROTOTYPE 
1 (LMP1) VERDER OP DAT ELAN?
Ik hoop het (lacht), dat is altijd 
waar we naar streven. Het is super 
om met een overwinning aan het 
seizoen te beginnen, zeker nu de 24 
Uur van Le Mans eraan komt op 16 
juni. Als ik één race moet kiezen die 
ik dit seizoen nog wil winnen, dan is 
het die wel…

HOE VERLOOPT DE SAMENWERKING 
MET JE NIEUWE SPAANSE TEAM- 
GENOOT, FERNANDO ALONSO? 
Zonder enige problemen. Fernando 
hielp afgelopen weekend mee om de 
winst binnen te halen in Spa en ons 
resultaat bevestigt dat de samen- 
werking goed verloopt. Samen met 
de Japanner Kazuki Nakajima vor-
men we een goed team.

VERWACHT JE DAT JULLIE WAGEN 
NOG VEEL ZAL SCHITTEREN AAN DE 
TOP VAN HET EINDKLASSEMENT? 
Verwachten is een beetje arrogant, 
maar ik hoop wel dat we nog veel 
kunnen winnen. De concurrentie in 
het WEC is echter sterk, we  
moeten vooral rekening houden met 
onze teamgenoten bij Toyota Gazoo 
Racing in auto #7. Daarnaast kunnen 
ook de andere LMP1-wagens ons 
verrassen. 

KAN EEN TOYOTA HYBRIDE VOOR DE 
EERSTE KEER LE MANS WINNEN?
Uiteraard, en daar streven we ook 
naar. Alles wat minder is dan de 
eerste plaats, zou een teleurstelling 
zijn, zoals dat de afgelopen jaren het 
geval was.

TOYOTA BRENGT DIT JAAR ALS ENIGE 
HYBRIDEWAGENS AAN DE START, 
VIND JE DAT JAMMER?
Ja. De voorbije jaren waren Audi en 
Porsche onze grootste  
concurrenten met hybridewagens. 
Zij hebben helaas besloten om zich 
terug te trekken uit het kampioen-
schap. Het zou zeker beter zijn voor 
het kampioenschap als er weer meer 
hybridewagens meerijden. 

TOYOTA HEEFT DIT JAAR WEL EEN 
VOORDEEL  MET DE HYBRIDEWA-
GENS.
Op papier zijn we beter. We hebben 
minder brandstofverbruik en we  
kunnen langere stints afwerken. 
Maar wat je niet mag vergeten, is 
dat de wagen veel ingewikkelder in 
elkaar zit, dus er is meer kans op 
problemen. Niet-hybride LMP1s  
hebben enkel een verbrandings- 
motor, maar wij hebben een elektro- 
motor vooraan de wagen en een  
motor achteraan. De batterij komt 
daar ook nog eens bij. Er zijn dus 
veel meer elementen die voor  
problemen kunnen zorgen. Er zijn 
veel voordelen, maar ook veel  
nadelen. 

JE BENT EEN VAN DE VELE PILOTEN 
DIE ZOWEL IN DE FORMULE E ALS IN 
HET WEC ACTIEF IS, HOE KOMT DAT? 
De twee kampioenschappen zijn op 
elkaar afgestemd, de twee  
combineren is perfect mogelijk  
omdat de programma’s mooi passen. 
Er zijn amper overlappende race-
weekends. Ik weet niet hoe lang ik 
dat nog kan volhouden, maar voor-
lopig is het altijd mogelijk geweest 
om de twee te combineren. 

WORDT HET NIET WAT DRUK OM IN 
TWEE KAMPIOENSCHAPPEN TEGELIJK 
ACTIEF TE ZIJN? 
Soms wel, zeker nu Le Mans bijna 
start is het heel druk. In de Formule 
E nadert het seizoenseinde (op 15 
juli 2018 in New York. Nvdr), dus ook 
daar heb ik veel verplichtingen en 
dat maakt het moeilijk. Maar  
moeilijk gaat ook, hé.

VALT HET VAAK VOOR DAT TESTDAGEN 
OVERLAPPEN?
Dat gebeurt, maar het WEC is voor 
mij persoonlijk prioritair. Gelukkig 
past de Formule E zich een beetje 
aan naargelang de WEC-kalender. 
Hoe lang de Formule E dat nog 
zal doen, is me niet duidelijk. Het 
kampioenschap is namelijk aan het 
groeien en het zal zich binnenkort 
volgens mij wel iets minder flexibel 
opstellen.

NAAST HET WEC EN DE FORMULE E 
BEN JE OOK NOG DERDE RIJDER BIJ 
RED BULL IN DE FORMULE 1. HEB JE 
DAAR WEL TIJD VOOR?
(lacht) Ja hoor, dat lukt wel! Ik ben 
nu zelfs in Engeland en heb net tests 
afgewerkt in de simulator voor Red 
Bull. Het wordt dus wel wat druk, 
maar dat heeft ook zijn positieve 
kanten. Omdat ik in drie kampioen-
schappen actief ben, blijf ik up-to-
date over de nieuwste  
technologieën. 

HOE GAAT DAT IN ZIJN WERK, DERDE 
PILOOT ZIJN BIJ EEN F1-TEAM?
Eigenlijk moet ik klaarstaan om in te 
vallen, mocht er iets verkeerd lopen 
bij Daniel Ricciardo of Max  
Verstappen. Ik zit echter in een  

“Als ik nog één race wil winnen, is het de 24 
Uur van Le Mans”
 
Hij won op zaterdag de openingsmanche van het World Endurance Championship (WEC) met 
Toyota Gazoo Racing en zit nog geen week later in Engeland voor F1-simulatortesten voor Red 
Bull. Daarbovenop start hij dit weekend in de E-prix van Berlijn, waar hij strijdt voor een ere-
plaats in de Formule E met zijn team Renault e.dams. Een interview met een bezige bij in de 
racerij. Interview door Lisa Pieters/ Foto’s World Endurance Championship, Vincent Huybrechts, Renault e.dams
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moeilijke situatie, het was niet 
gemakkelijk om mijn contract samen 
te stellen (lacht). Ik moet normaal 
gezien klaarstaan voor elke race en 
dus ook fysiek aanwezig zijn. Vanaf 
de Grand Prix in Singapore zal dat 
ook zo zijn, maar bij de Europese  
races kan ik dat dit jaar niet meer 
doen.

IS HET EEN DOEL OM FULL-TIME IN 
DE FORMULE 1 TE RIJDEN?
Natuurlijk sta ik daarvoor open. Het 
hangt er wel vanaf voor welk team 
en hoe alles in zijn werk zou gaan, 
natuurlijk. Maar de Formule 1 blijft 
de koningsklasse van de autosport 
en mocht ik een voorstel krijgen, zou 
ik dat zeker overwegen. Ik denk dat 
elke rijder daarvan droomt. 

OOK ALS DAT ZOU BETEKENEN DAT JE 
MET HET WEC MOET STOPPEN?
Ja. Het is ook niet voor de hand 
liggend dat je een Formule 1-seizoen 
kan combineren met het WEC.  
Fernando (Alonso, die de beide  
kampioenschappen betwist. Nvdr) 
is een uitzondering. Ik denk niet dat 
andere teams hun rijders zouden 
toestaan om in het WEC te rijden. 

WELK VAN DE DRIE  

KAMPIOENSCHAPPEN WAARIN JE 
ACTIEF BENT, VERKIES JE?
Dat is moeilijk om te zeggen. Ik houd 
van het gevecht dat ik telkens moet 
voeren in de Formule E omdat er 
weinig prestatieverschil is tussen 
de wagens. De piloten moeten het 
er echt onder elkaar uitvechten en 
de concurrentie is heel sterk. Aan de 
andere kant houd ik van de snelheid 
van LMP1-wagens. Ze zijn sneller dan 
bijvoorbeeld Formule 2-wagens en ze 
komen heel dicht in de buurt bij  
Formule 1-bolides. En de Formule 
1 blijft de snelste wagens hebben, 
maar ik doe vooral simulatorwerk 
daar. Ik kan niet kiezen! 

WAT IS HET VERSCHIL VOOR JOU ALS 
RIJDER TUSSEN EEN FORMULE E- 
WAGEN EN EEN LMP1?
In een LMP1 heb ik een brullende 
motor, een dak, slicks en veel  
neerwaartse druk. Dat heb ik  
allemaal niet in een Formule E-wa-
gen. Nog een groot verschil tussen 
de twee kampioenschappen is het 
circuit. In de Formule E racen we op 
stratencircuits, terwijl we de races in 
het WEC op vaste circuits betwisten.  

HOE VERSCHILLEND IS DE STRATEGIE 
IN DE FORMULE E EN IN HET WEC?

Die is helemaal anders omdat de 
Formule E maar 45 à 50 minuten  
duurt, en in het WEC rijden we 
uithoudingsraces van minstens zes 
uur. In de Formule E kan je niet  
zeggen ‘ik ga rustig beginnen en op 
het einde pushen’, dat kan in  
endurance wel. In de Formule E moet 
je onmiddellijk aanvallen en alles 
geven. Je moet ook niet zo veel  
rekening houden met het  
uithoudingsvermogen van de wagen, 
want na minder dan een uurtje zit 
de race er al op. Een uithoudingsrace 
moet je op de eerste plaats volledig 
zien uit te rijden. Maar ik probeer 
altijd zo snel mogelijk te zijn, dat 
verandert niet. 

IN DE FORMULE E KAN JE MOEILIJK 
INHALEN, TERWIJL JE IN HET WEC 
VOORTDUREND ANDERE WAGENS 
VOORBIJZOEFT. IS DAT FRUSTREREND?
In het WEC is het ook moeilijk om 
een andere LMP1 in te halen.  
Uiteraard moet ik veel GT-wagens  
inhalen, maar de LMP1-bolides zijn 
een ander verhaal. Ik ben wel een 
fan van uitdagingen, omdat ik er 
meer voldoening uit haal als het  
uiteindelijk lukt om voorbij te 
gaan. Ik moet wel toegeven dat het 
extreem moeilijk is om dat in de 
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“ALS BEZOEKER ZOU IK PERSOONLIJK 
EEN WEC-RACE VERKIEZEN BOVEN EEN 

FORMULE E-RACE”
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Formule E te doen, omdat het circuit 
meestal smal is en omdat de  
wagens even snel zijn. 

MIS JE HET GELUID VAN DE MOTOR IN 
DE FORMULE E? 
Om eerlijk te zijn, stoor ik me er niet 
aan als ik aan het rijden ben. Als ik 
in de tribune zit om te kijken, mis ik 
het wel. Als bezoeker zou ik  
persoonlijk een WEC-race verkiezen 
boven een Formule E-race als het 
daarop aankomt. Aan de andere kant 
is het evenement bij een Formule 
E-race wel leuk, want er zijn heel 
veel randactiviteiten in het E-village 
(Daar zijn foodtrucks voorzien,  
simulators waarin de fans zelf 
kunnen plaatsnemen, een kapper, 
entertainment voor kinderen… Nvdr.) 
Voor echte actie zie ik liever een 
LMP1 passeren dan een elektrische 
wagen. Er is meer geluid en het is 
een impressionante wagen.

WAT VIND JE VAN DE FANBOOST?
Ik vind het een cool concept, maar 
aan de andere kant ben ik blij dat 
het niet te bepalend is. Het mag 
een kleine invloed hebben, maar ik 
vind niet dat de Fanboost een race 
mag beslissen. Nu is het beter dan 
vroeger, want in het begin had het 
extra vermogen een te grote invloed 
op de eindstand. Toen kon een rijder 

twee punten verdienen voor het 
kampioenschap als hij de snelste 
ronde neerzette. De Fanboost kon je 
toen gebruiken om die snelste ronde 
te behalen. Dat was dus oneerlijk, 
het had te veel macht. Zoals het nu 
is, gaat het beter: de Fanboost moet 
een klein duwtje geven, maar niet te 
veel. Eerst gaf het een extra  
vermogen van 50 kilowatt, nu is dat 
nog maar 20 kilowatt. 

OM DIE FANBOOST TE VERKRIJGEN, 
BOOSTEN PILOTEN HUN SOCIALE  
MEDIA. DOE JIJ DAAR OOK AAN MEE? 
Er zijn er inderdaad enkele die daar 
gebruik van maken, maar omdat de 
Fanboost niet meer zo belangrijk is 
als voordien, is dat veel verminderd. 
Zelf let ik er niet zo op, er kruipt 
veel energie in om sociale media te 
onderhouden. Ik ben niet zo goed 
georganiseerd daarin, maar het is 
natuurlijk beter om dat wel te doen. 
Ik vind het soms irritant dat piloten 
te veel met virtuele zaken bezig zijn, 
maar het maakt wel een deel uit 
van de autosport. Het zal er ook niet 
op verbeteren, want de Formule E 
gaat mee met zijn tijd en de piloten 
moeten dus ook mee. Als een atleet 
is het belangrijk om verbonden te 
zijn met je fans, ook een stuk uit 
dankbaarheid. 

DE FORMULE E SPEELT EEN  
BELANGRIJKE ROL IN JE CARRIÈRE, 
HOE BLIK JE TERUG OP JE WERELD- 
TITEL IN 2016?
Dat was een van de mooiste  
momenten uit mijn hele autosport-
carrière. Zelfs mijn eerste Formule 
1-race kan daar niet aan tippen, al is 
dat er ook een die ik nooit zal ver-
geten. Ik werd er zevende en scoorde 
onmiddellijk punten. Dat was een 
kippenvelmoment, maar een wereld-
titel overtreft alles natuurlijk!

WAT WIL JE NOG BEREIKEN IN JE 
CARRIÈRE?
De titel in de Formule E wil ik graag 
nog eens vieren. Maar het allerliefst 
wil ik de 24 Uur van Le Mans winnen, 
misschien lukt dat dit jaar wel… Ik 
probeer het al enkele jaren en daarin 
slagen is mijn ultieme droom. 

HEB JE OOIT EEN CARRIÈRE IN DE 
GRAND TOURING-RACERIJ OVERWO-
GEN?
Wie weet wat de toekomst brengt! 
Er zijn wel enkele races die ik graag 
zou rijden en die kan je enkel met 
een GT rijden. Ik denk dan aan de 24 
Uur van de Nürburgring of Spa. Op 
dit moment doe ik al genoeg, maar 
ik sta er zeker voor open!
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In december is het vijf jaar geleden 
dat de Schotse autosportlegende 
Allan McNish het FIA World  
Endurance Championship (WEC) won 
met Audi. Dat betekent dat het ook 
bijna vijf jaar geleden is dat hij zijn 
carrière een halt toeriep. Nadat ook 
de zege in de 24 Uur van Le Mans 
in 2013 voor Audi en McNish was, 
kon hij zich geen beter moment 
inbeelden om te stoppen. ‘Ik zat 
toen op het hoogtepunt van mijn 
racecarrière, de wereldtitel was 
het laatste item op mijn to-dolijst’, 
aldus McNish.
 Op die to-dolijst mocht hij 
in het prille begin van zijn carrière, 
in 1998, al de eerste zege in de 24 
Uur van Le Mans afvinken, toen 
met Porsche. Tien jaar later won hij 
de klassieker der uithoudingsraces 
opnieuw, deze keer met Audi. In 2013 
stond hij nogmaals op het hoogste 
schavotje in Le Mans. Daarnaast 
houdt zijn palmares ook een  
volledig seizoen in de Formule 1 in, 
met Toyota in 2002.  
 ‘Racen bleef altijd mijn 
hobby. Het bezorgde me 32 jaar van 
puur plezier, maar na al die jaren 
stond mijn energiereservoir in het  

rood. En ik wou niet meer bijtanken’, 
vertelt hij. Dat betekent echter niet 
dat hij zijn carrière in de autosport 
opgeeft. Hij is de  
manager van Harry Tincknell, een 
Britse piloot die uitkomt voor Mazda 
in het Noord-Amerikaanse sportwa-
genkampioenschap en in het WEC 
voor Ford. Daarnaast bleef hij aan 
boord bij Audi en is hij sinds 2017 de 
teambaas van het Audi Sportteam in 
het elektrische eenzitter- 
kampioenschap Formule E. 
U heeft er een carrière opzitten 
waar menig piloot van droomt. 
Hoe bent u van de Formule 1- 
piloot naar vaste piloot voor Audi 
gegaan?
ALLAN MCNISH: ‘Op het einde van mijn 
Formule 1-seizoen bij Toyota,  
vertelde de teambaas me dat hij 
van line-up wilde veranderen. Ik kon 

naar het Renault F1-team als test- 
rijder, op voorwaarde dat ik niet 
meer zou meerijden in het  
kampioenschap. Dat is als zeggen 
tegen een vrouw dat ze voor eeuwig 
het bruidsmeisje mag zijn, maar 
nooit de bruid. Dat wilde ik niet. 
Op hetzelfde moment had Audi een 
opening voor een piloot in het WEC 
en daar kon ik dus de bruid zijn. De 
filosofie van het team stond me 
aan, de winnersmentaliteit heeft 
me doen beslissen om de Formule 
1 te verlaten. Net zoals Audi, ken ik 
geen grijze zone. Het is winnen of 
niets, de tweede plaats is een grote 
teleurstelling.’
En winnen deed u met Audi, twee 
keer in de 24 Uur van Le Mans?
MCNISH: ‘Dat klopt, in 2008 en in 2013. 
De laatste zege in Le Mans leidde 
ook naar de wereldtitel in het WEC.’
Uw absolute hoogtepunt…
MCNISH: ‘En het perfecte moment 
om aan te kondigen dat ik mijn 
helm aan de haak zou hangen. Je 
tot je 54ste elke dag mentaal en 
fysiek voor de volle honderd procent 
moeten geven, dat doet wat met 
een mens. Vooral emotioneel valt 
een carrière in de autosport niet 

Allan McNish: ‘Formule E 
is een laboratorium voor 
autofabrikanten.’

‘Na 32 jaar racen stond 
mijn energiereservoir 
in het rood. En ik wou 
niet meer bijtanken.’

ALLAN MCNISH
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‘ELEKTRISCH RIJDEN 
MAAKT DEEL UIT VAN 
ONZE TOEKOMST’
Het is ondertussen vijf jaar geleden dat drie- 
voudig winnaar van de 24 Uur van Le Mans 
Allan McNish een race afwerkte. Zijn zin om 
te racen ebde weg, maar zijn passie voor de 
autosport deed dat niet. Ondertussen schopte 
McNish het tot teambaas van het Audi Sport 
Abt Schaefflerteam in de Formule E, de  
elektrische variant van de Formule 1, en coacht 
hij de Britse piloot Harry Tincknell. 

DOOR LISA PIETERS • FOTO’S AUDI SPORT

te onderschatten. De rollercoaster 
aan emoties wanneer ik Le Mans 
win, maar ook de negatieve emoties 
wanneer ik Le Mans verlies… Dan 
had ik het moeilijk om de draad 
weer op te pikken en de wilskracht 
te vinden om verder te racen. Ik was 
klaar om te stoppen, want ik had 
ook alles bereikt in mijn carrière 
wat ik wilde. Mijn laatste race was 
die waarin ik het WEC won. Die 
trofee staat in mijn woonkamer, ik 
word nog elke keer gelukkig als ik 
ernaar kijk. Ik wilde echt stoppen op 
mijn hoogtepunt, want zo’n jaar kon 
ik onmogelijk nog overtreffen. Maar 
volledig weggaan uit de autosport 
kon ik niet, want het is niet zomaar 
een sport, het is mijn leven.’

VERDER MET AUDI 
Uw afscheid kwam heel onver-
wacht, deed u dat bewust? 
MCNISH: ‘Ik had het in mijn hoofd 
gepland en vertelde het aan  
niemand. Mocht ik dat wel doen, zou 
dat namelijk de focus wegnemen 
om het kampioenschap te winnen 
en dat wilde ik niet. We wonnen 
het kampioenschap op zaterdag. 
Dinsdagochtend heb ik mijn vrouw 

ingelicht en ze geloofde me zelfs 
niet! Daarna heb ik het verteld bij 
Audi. Ook daar dachten ze dat ik een 
grapje maakte, maar mijn besluit 
stond vast: het kampioenschap  
winnen, zou betekenen dat ik 
stopte. En zo gebeurde het ook. Met 
pensioen gaan is heel persoonlijk 
en dit was de juiste manier voor mij. 
Ik was heel blij met mijn beslissing, 
ik heb er ook nooit spijt van gehad. 
Mocht iemand me nu vragen om 
nog eens te racen zou ik zelfs nee 
zeggen, al was het in de Formule 1!’
Wat als u het wereldkampioen-
schap niet had gewonnen?
MCNISH: ‘Aah… Dat is een moeilijke 
vraag. Er was dat jaar maar één 
optie, en dat was winnen. Het jaar 
ervoor verloren we en dat was een 
van de grootste teleurstellingen in 
mijn leven. No way dat het in 2013 

opnieuw zo zou zijn.’
Heeft u sinds dan nog in een race-
wagen gezeten? 
MCNISH: ‘Ja, ik heb nog dertig ronden 
met de winnende Audi R8 van de 24 
Uur van de Nürburgring in 2016 gere-
den, maar niet tijdens een race. Dat 
was toen Audi het  
productiemodel van de R8  
voorstelde, de grote medialaunch. 
Voor de rest niet echt, ik ben  
volledig van het racen afgestapt.’
U bent wel nog actief in de auto-
sport? 
MCNISH: ‘Ik ben manager van Har-
ry Tincknell. Het is alsof ik in een 
spiegel kijk, maar dan dertig jaar 
geleden. Harry zien groeien en 
hem kansen zien krijgen, geeft me 
veel voldoening. Daarnaast ben ik 
coördinator van de Audi Groep in 
de motorsport. In die groep zitten 
ook Ducati en Lamborghini. Ten 
slotte ben ik teambaas van het Audi 
Formule E-team sinds 2017. Daar 
besteed ik het meeste van mijn tijd 
aan.’
Daarnaast bent u ook commenta-
tor? 
MCNISH: ‘Dat klopt, ik geef commen-
taar bij WEC-races voor hun officiële 

‘Harry managen is als 
in de spiegel kijken. Ik 
zie hem groeien en dat 
geeft me voldoening.’

ALLAN MCNISH
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uitzendingen, maar dat is echt een 
hobby. Ik krijg een kick van auto-
sport, ik houd ervan, dus ik wil er 
zo veel mogelijk bij betrokken zijn, 
al is dat niet meer als rijder. Ik heb 
ook de Formule 1 becommentarieerd 
voor de BBC, maar met mijn job als 
teambaas in de Formule E heb ik 
daar geen tijd meer voor.’

AUDI DIRECT BETROKKEN BIJ 
DE FORMULE E
Laten we het hebben over de  
Formule E, wat is er anders voor 
het team sinds Audi in 2017  
officieel zijn intrede maakte in het  
kampioenschap? 
MCNISH: ‘Eerst was het team Abt 
Schaeffler een privéstructuur, 
zonder de officiële steun van Audi, 
maar we hebben altijd al een vinger 
in de pap gehad. Audi zoekt een 
manier om de reeds bestaande 
werkwijze te ondersteunen, niet te 
veranderen. Vanuit dat  
perspectief kunnen we extra  
ingenieurs en politieke hulp  
inschakelen waar nodig en ook de 
ontwikkeling van de elektrische  
eenzitter voor het team hebben 
we op ons genomen. Audi heeft 
daar ook veel ervaring mee, na het 
verleden van hybride- 
wagens in het WEC, die al  
elektrische technologie nodig had-
den.’
Audi trok zich vorig jaar terug uit 
het WEC en ging vol voor de  
Formule E. Waarom?
MCNISH: ‘Je moet het zo bekijken:  
motorsport is een deel van de  
auto-industrie. Wanneer auto- 
fabrikanten zoals Audi, Jaguar of 
binnenkort Mercedes en BMW recht-
streeks deelnemen aan een  
kampioenschap, moet het race- 
programma altijd relevant zijn voor 
productiewagens. Rechtstreeks 
betekent dat ze niet via  
klantenteams werken, waarbij de 
constructeur zelf wel de wagen  
levert, maar verder niet betrokken 
is. We gebruiken autosport als  
laboratorium en propagandamiddel 
voor de wagens die we verkopen. 
Audi won bijvoorbeeld in Le Mans 
met een nieuwe technologie. Dat 
gebruikten we als marketingtool, 
want die technologie was  
oorspronkelijk voorbestemd voor 
de productiewagens. De nieuwe 
ontwikkelingen in het racen zijn van 
groot belang, elektrische vooruit-
gang in het racen dus ook.  

Elektrificatie komt eraan, dus in de 
elektrische racerij moeten we er 
goed voorstaan. Daarom focussen 
we op een volledig elektrisch  
kampioenschap, de Formule E. Het 
was tijd voor vernieuwing, want we 
deden al sinds 1999 mee in Le Mans. 
Tijd om een nieuw hoofdstuk te 
beginnen. Het deed pijn om Le Mans 
achter te laten, maar we moeten 
naar de toekomst kijken.’
Audi gelooft dus in het potentieel 
van de Formule E? 
MCNISH: ‘Zeker. Gedurende het  
volledige derde seizoen van de  
Formule E (2016-2017) ging ik naar 
alle races om te kijken of het  
kampioenschap bij ons productie-
programma paste. Het was duidelijk 
dat de Formule E opportuniteiten 
biedt die geen enkel ander  
kampioenschap kan bieden. Zo 
brengt het de autosport naar het 
centrum van grootsteden. Dat kan 
de Formule 1 niet, een race  
organiseren in het hart van Parijs, 
Rome of Berlijn. Ik zet even mijn 
racepet af en doe de marketingpet 
aan. Waar zitten de klanten van 
Audi? In steden. Waarmee gaan ze 
rijden in de toekomst? Elektrische 
wagens. Wij brengen onze  
technologie naar hen in de stad. Het 
past gewoon, het DNA van het kam-
pioenschap is perfect. Meer en meer 
concurrenten komen naar de  
Formule E: BMW, Mercedes en 
Porsche. Daarnaast zijn er ook nieu-
we constructeurs die voor  
competitie zorgen, zoals NIO en  
Mahindra die enkel volledig  
elektrische wagens produceren. Het 
kampioenschap is jong en  
vernieuwend en het brengt een 
volledig nieuw licht op racen.’
Wat vindt u van de vooruitgang 
die de elektrische wagens al heb-
ben doorstaan?
MCNISH: ‘Die is enorm, de  
ontwikkeling gaat zo snel. Het  
circuit van Punta Del Este in  
Uruguay stond in het tweede 
seizoen van de Formule E (2015-2016) 
op de kalender en toen duurde die 
race dertig rondes. Twee jaar later 
zijn dat er al 37, dankzij de  
verbeterde regeneratie. Daarbij  
recupereert de wagen automatisch 
energie die in niet-elektrische  
wagens verloren zou gaan.  
Regeneratie zorgt voor twintig 
procent meer energie met dezelfde 
batterij. Volgend jaar racet iedereen 
met een nieuwe wagen die een  

dubbele batterijcapaciteit heeft 
en dus twee keer zoveel energie 
genereert. Vanaf dan zal ook het 
vermogen omhoog gaan. Dat is de 
vooruitgang die ik graag zie als 
piloot: langer en sneller rijden. Dat 
is de holy grail.’
Met al die vooruitgang, denkt 
u dat de Formule E groter kan 
worden dan de Formule 1?
MCNISH: ‘De Formule E, de Formule 
1 en het WEC zijn drie motorsport-
takken die naast elkaar kunnen 
bestaan. Ze definiëren elk hun eigen 
gebied en de drie overlappen een 
beetje, maar ze blijven apart  
bestaan en vormen geen bedreiging 
voor elkaar. Ze hebben alle drie  
verschillende doelgroepen en dat is 
waarom de drie  
kampioenschappen samen kunnen 
functioneren. De Formule E is voor 
een nieuwe generatie. Ik zie ook 
geen reden waarom constructeurs 
niet in verschillende  
kampioenschappen tegelijk actief 
kunnen zijn. Dus nee, ik denk van 
niet. De Formule 1 en het WEC  

hebben een geschiedenis. De For-
mule E gaat nu net naar de kleuter-
klas, terwijl de Formule 1 al een hele  
carrière heeft doorlopen. Het  
kampioenschap heeft zo’n grote 
impact op de autosport en zo’n 
grote geschiedenis, dat het niet snel 
zal verdwijnen. De Formule E zal wel 
echt groeien.’
Heeft u zelf al een Formule E- 
wagen bestuurd?
MCNISH: ‘Twee jaar geleden heb ik er 
in Berlijn drie rondjes mee gereden 
op een testdag. Ik was aangenaam 
verrast! Het moeilijkste was echter 
niet de wagen controleren, maar me 
een weg banen op het smalle  
circuit. Er staan muren die het 
circuit heel smal maken en er zijn 
bultjes in de weg die de rijervaring 
bemoeilijken. Ik moest voorzichtig 
zijn, want er is heel weinig marge 
voor fouten. Mijn eerste indruk was 

‘Races organiseren in 
het hart van Parijs, 
Rome of Berlijn zoals 
de Formule E dat doet, 
kan de Formule 1 niet.’
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‘wauw, dit is intens’. Je bent druk 
bezig met de technologie van de 
wagen én je rijdt op zo’n moeilijk 
circuit met moeilijke bochten. De 
kans op een fout is redelijk hoog. 
Dat maakt het ook wel spannend.’
Zou u als piloot in de Formule E 
willen rijden?
MCNISH: ‘Net voor ik met pensioen 
ging, vroeg een team me om in de 
Formule E te rijden in het eerste 
seizoen. Op dat moment zei ik 
uiteraard nee, omdat ik wist dat ik 
bijna wou stoppen. Maar mocht het 
wat vroeger zijn geweest, zeker! 
Het is een uitdaging en het is eens 
wat anders. Tegelijkertijd is het een 
heel competitief kampioenschap 
waarvoor veel rijders staan aan te 
schuiven, je moet dus continu heel 
alert zijn. Het is en blijft een  
kampioenschap op het hoogste 
niveau. Mochten ze het mij vijftien 
jaar geleden hebben gevraagd, dan 
had ik niet getwijfeld.’

VAN PILOOT NAAR TEAM-
BAAS EN MANAGER
Nu werkt u als teambaas in de 
Formule E, hoe is dat gegaan?
MCNISH: ‘Ik wist er al veel over nadat 
ik een heel seizoen lang op onder-

zoek was gegaan om te weten te 
komen of Audi geschikt was voor 
het kampioenschap. Audi wilde  
iemand die er wat van kende. Ik 
werd teambaas omdat ik ook  
honderd procent achter het  
kampioenschap sta. Ik wil er echt 
mijn best voor doen, ook al heb ik 
altijd gezegd dat ik geen team wilde 
runnen, omdat ik weet hoe moeilijk 
ikzelf was als piloot. Maar het is een 
uitdaging en dat heb ik graag!’
Wat houdt uw job precies in als 
teambaas?
MCNISH: ‘Vanaf de kwalificatie en ook 
tijdens de race passen de rijders de 
afgesproken strategie toe, die ik 
vooraf bepaal. Die kunnen we af en 
toe nog wat bijstellen. Na de race 
reflecteren we over de prestaties 
van Lucas Di Grassi en Daniel Abt, 
de piloten van het Audi Formule 
E-team. Daarnaast houd ik me bezig 
met de media en de VIP-gasten. 
Ik moet dus kort samengevat de 
techniek in de gaten houden, mijn 
race-ervaring delen en me bezig-
houden met VIP-gasten en media.  
Ik houd me ook bezig met de  
begeleiding van de rijders, maar ik 
laat hen eigenlijk vooral hun ding 
doen, zolang ze maar goed rijden!

Zou u als manager Harry Tincknell 
adviseren om naar de Formule E te 
gaan? 
MCNISH: ‘Zonder twijfel. Hij is  
uitermate geïnteresseerd in het  
kampioenschap en hij is zelfs de  
officiële ontwikkelingsrijder voor 
NIO. Ik vind dat zijn rijstijl ook heel 
goed past bij de Formule E, want het 
is niet voor iedereen weggelegd! 
(lacht). Momenteel heeft hij het 
echter iets te druk met zijn races in 
Noord-Amerika en het World  
Endurance Championship.
Gelooft u dat de toekomst  
elektrisch is?
MCNISH: ‘Ik geloof dat elektrisch 
rijden een deel van onze toekomst 
uitmaakt. We moeten de technolo-
gie nog op punt zetten, maar Audi 
ambieert 25 procent van de produc-
tiewagens tegen 2025 elektrisch te 
maken. De elektrificatie is bezig. Op 
korte termijn zie ik elektrische wa-
gens de andere wagens niet elimi-
neren, maar het is wel een van onze 
toekomstbeelden op lange termijn 
en ik kijk ernaar uit!’

In 2013 werd McNish 
met Audi Sport wereld-
kampioen in het WEC.

(vlnr.) Allan McNish, Dr. Wolfang Üllrich, Tom 
Kristensen, Loïc Duval op de hoogste ere-
plaats van de 24 Uur van Le Mans in 2013.

McNish zegevierde in 2008 
voor de tweede keer in zijn 

carrière in Le Mans
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