SPORTMECHANICA

Het Olympisch roeitoernooi in London heeft weer laten zien
dat de verschillen aan de top bijzonder klein kunnen zijn.
Vaak was het verschil tussen het podium en de vierde plek
slechts een paar tienden van een seconde. Met andere woorden, kleine verschillen in prestatie kunnen vaak gigantische
consequenties hebben.1
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Inderdaad spenderen roeiers vele
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Figuur 1. Typisch voorbeeld van de fluctuatie in bootsnelheid (in dit geval van een vier zonder stuurman) binnen
een haalcyclus. Het begin van de slag (bladen gaan
het water in) vindt plaats op 0%, het einde van de slag
(bladen gaan het water uit) vindt plaats rond 50% en op
100% begint een volgende slag. De horizontale stippellijn
stelt de gemiddelde bootsnelheid voor.

snelheidsfluctuaties6
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de vaarrichting. Ze maken tijdens de
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Optimaliseren van de prestatie
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Uitvindingen

De vermogensvergelijking maakt
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len. Het meest voor de hand liggend
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riemen met grote bladen (de zoge

is misschien wel het verhogen van de

tepunt van de roeier een aanzienlijke
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verplaatsing ten opzichte van de boot.

energie verloren gaat tijdens de afzet.7
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En tijdens de Olympische Spelen in

zichzelf af te remmen en weer te ver

uitten in diverse media kritiek op de

Londen roeide de Nederlandse vrou

snellen (Newton’s tweede wet) en zal

pakken. Het accent zou teveel komen

wenacht in een nieuwe, stijvere boot,

dus, onder verder dezelfde omstandig

te liggen op brute kracht en in plaats

zodat er zo min mogelijk energie verlo

heden, de boot meer vertragen.

van een superieure zwemtechniek zou

ren ging aan vervorming van de romp.

In een boot met rolriggers zijn zowel

steeds meer de technologie het ver

In het begin van de jaren ’80 werd in

de massa als de techniek van de roeier

schil tussen winnen en verliezen gaan

het toproeien de zogenaamde rolrig

veel minder kritisch voor snelheids

maken. Sinds 1 januari 2010 zijn de

ger (zie kader) geïntroduceerd. Dankzij

fluctuaties. Omdat er nauwelijks

zwempakken daarom verboden.

deze vinding was het mogelijk om

De rolrigger werd al veel eerder, name

bijna zonder snelheidsfluctuaties te

lijk met ingang van 1984, verboden. De

roeien. Waar de roeier in een standaard

Rolrigger

roeiboot beweegt ten opzichte van de

Om de roeiboot zo smal mogelijk
te maken heeft deze ‘riggers’. Aan
de uiteinden daarvan zijn de dollen
geplaatst. Bij een rolrigger vormen
voetenbord en dollen één geheel,
dat kan bewegen ten opzichte van
de boot. Het bankje zit bij een boot
met een rolrigger vast aan de boot.
In een standaard roeiboot beweegt
juist het bankje ten opzichte van
boot, voetenbord en rigger.

boot, daar zit de roeier bij gebruik van
een rolrigger relatief stil ten opzichte
van de boot en beweegt vooral de
riggerconstructie. Het bijna helemaal
wegvallen van snelheidsfluctuaties is te
verklaren uit het feit dat de bewegende
massa een stuk lager is geworden en de
‘stilstaande’ massa een stuk hoger (dit
is nu immers de massa van de boot én
een groot deel van de roeier samen).
Wanneer de vermogensverliezen aan

officiële reden voor het verbod was dat
deze innovatie alle wedstrijdroeiers
zou dwingen om een boot met rolrig
ger aan te schaffen. Met name de klei
nere en/of armere roeilanden zouden
hierdoor oneerlijk benadeeld worden.
Maar naar alle waarschijnlijkheid heb
ben ook de roeiers zelf een behoorlijke
duit in het zakje gedaan.

Geschaafde billen
Er is nog een andere reden dat som
mige roeiers niet heel gelukkig waren
met de rolriggers. In een boot met rol

snelheidsfluctuaties teruggebracht wor
den van 5% naar helemaal niets, dan

massa beweegt ten opzichte van de

riggers is het enige vaste verbindings

zal de gemiddelde snelheid – bij gelijk

boot, heeft de boot ook veel min

punt tussen de roeier en de boot het

blijvend geleverd vermogen – met bijna

der ‘last’ van zware en/of technisch

bankje. De roeier drijft de boot dus aan

2% toenemen. Een gemiddelde 2 kilo

minder goede roeiers. Anders gezegd:

met zijn billen. In combinatie met het

meter race in de skiff (1-persoons boot)

grote zware roeiers die het meer van

continu roteren van het bekken tijdens

gaat hierdoor meer dan zeven seconden

hun kracht moeten hebben dan van

de haalcyclus zorgde dit voor nare

sneller! Inderdaad hadden tijdens de

hun techniek zijn in een boot met een

schaafplekken op het zitvlak.

WK finale van 1982 in Luzern vijf van

rolrigger in het voordeel ten opzichte

De meeste nadelen van de rolrigger

de zes skiffeurs een rolrigger. De enige

van hun minder zware, technische be

gelden niet voor recreatieve roeiers,

roeier zonder rolrigger werd zesde …

gaafdere concurrentie.

die niet aan competitie doen. Het feit

(bron: www.rowinghistory.net).

Niet elke roeier was even goed te

dat roeien met een rolrigger makke

spreken over deze verschuiving in

lijker is kan de drempel om te gaan

Vooruitgang?

prestatiebepalende factoren (bron:

roeien verlagen. Daarnaast zijn de

Roeien in een boot met rolriggers gaat

persoonlijke communicatie met één

krachten bij recreatief roeien natuurlijk

dus aanzienlijk sneller. Het is ook iets

van de finalisten in 1982). Waar het

een heel stuk lager dan op topniveau,

makkelijker. Zoals hierboven beschre

makkelijker worden van de roeibewe

waardoor het met schaafplekken op de

ven is in een standaard roeiboot de

ging als gevolg van de rolrigger voor

billen hopelijk ook mee zal vallen. Een

afremming van de boot rond het begin

beginnende roeiers een voordeel kan

ander voordeel is dat bij een rolrigger

van de slag niet voor iedere roeier

zijn, werd dat in de wereld van het

de grootste krachten komen te staan

gelijk. Roeiers met een goede techniek

toproeien eerder als een nadeel gezien.

op de constructie van rigger en voe

verliezen hieraan minder vermogen

Wat dat betreft zijn er grote overeen

tenbord, en niet meer op de romp. De

dan hun technisch minder begaafde te

komsten met het voor de Spelen van

eisen voor de rompconstructie kunnen

genstanders. Maar ook lichtere roeiers

2008 geïntroduceerde snelle zwempak.

hierdoor een stuk lager zijn dan die

zijn hier in het voordeel. Een zwaar

Na de introductie van deze pakken

voor een standaard roeiboot, waardoor

dere roeier zal in vergelijking met een

sneuvelden vrijwel alle wereldrecords.

de boot goedkoper geproduceerd kan

lichtere roeier namelijk meer kracht op

Onder andere Pieter van den Hoogen

worden. Wanneer een recreant echter

het voetenbord moeten genereren om

band en diens coach Jacco Verhaeren

mee wil doen met wedstrijden, zal hij
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moeten gaan varen in een roeiboot met

den. Het grote voordeel voor Neder

een vaste rigger.

land om juist ook te investeren in dit
soort innovaties is dat ze veel exclusie

Terecht verbod?

ver voor de ‘eigen’ sporters gehouden

Over de vraag of het terecht is om inno

kunnen worden. De sportregels schrij

vaties als de rolrigger tegen te houden

ven weliswaar voor dat alle innova

valt genoeg te discussiëren. Eén van de

tieve materialen voor alle deelnemende

aspecten van het roeien die mij als we

landen beschikbaar moeten zijn. Maar

tenschapper en onderzoeker erg inte

hoe iedereen traint, dat kan elk land

resseert is de balans tussen pure kracht

zelf bepalen.
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en tegelijkertijd subtiliteit. In dat licht
bezien is het verbieden van de rolrigger
een terechte en verstandige beslissing.
Wedstrijdsport, zeker op topniveau,
heeft soms een conservatief karakter.
Desondanks valt te verwachten dat
innovaties een steeds belangrijkere
rol zullen gaan spelen. Daarbij moet
niet alleen gedacht worden aan het
optimaliseren van het materiaal, maar
bijvoorbeeld ook aan innovatieve trai
ningsmethodes, waarbij techniek en
wetenschappelijke kennis ingezet wor
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