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Nederland is een waterland, ook spor-

tief gezien. Zowel op als in het water 

staan wij ons mannetje. Hoe komt de 

voortstuwing daarbij tot stand? Bij zei-

len zorgt de wind daarvoor, bij roeien 

en zwemmen levert de sporter zelf het 

vermogen (Psporter) dat nodig is om 

de waterweerstand te overwinnen en 

snelheid te maken. Bij het roeien wordt 

daarvoor een roeiriem gebruikt en 

de zwemmer doet dat door zich met 

armen en benen af te zetten tegen het 

water.

Waterbewegingen en snelheids-
fluctuaties
Een bijzonder aspect bij zowel roeien 

als zwemmen is dat de sporter tijdens 

deze afzet niet alleen zichzelf in be-

weging brengt, maar ook het water 

rondom zijn roeiblad respectievelijk 

ledematen. De consequentie daarvan 

is dat een deel van het geleverde ver-

mogen verloren gaat aan die waterbe-

wegingen en niet direct bijdraagt aan 

de voortstuwing van de sporter. Dit 

vermogensverlies wordt aangeduid 

met Pafzet .

Een ander gemeenschappelijk aspect 

van cyclische activiteiten als roeien 

en zwemmen is dat de afzet van de 

sporter – en dus het genereren van 

voortstuwingskracht – gedurende 

slechts een gedeelte van de bewegings-

cyclus plaatsvindt. Daarnaast beweegt 

bij het roeien de massa van de roeier 

ten opzichte van de boot, hetgeen ook 

tot versnellingen en vertragingen leidt. 

Kortom, er treden snelheidsfluctuaties 

op: grof gezegd versnelt de sporter 

wanneer hij/zij voortstuwingskracht 

genereert en vertraagt hij/zij ver-

volgens weer door de weerstands-

kracht van het water. Omdat de op de 

zwemmer of roeiboot uitgeoefende 

weerstandskracht evenredig is met 

de snelheid in het kwadraat (F˜ v2), 

en het daarmee gemoeide vermogen 

evenredig is met de snelheid tot de 

derde macht (Pweerstand˜ v3), kosten 

snelheidsfluctuaties altijd meer me-

chanisch vermogen dan wanneer de 

snelheid constant zou blijven. Immers, 

het vermogen dat moet worden gele-

verd om een snelheid te bereiken die 

hoger is dan de gemiddelde snelheid 

over een cyclus is exponentieel groter 

dan het vermogen dat nodig is om een 

snelheid te creëren die lager is dan de 

gemiddelde snelheid van een cyclus. 

De snelheidsfluctuaties leiden dus tot 

vermogensverlies (Pv).

Bij roeien en zwemmen treden vermogensverliezen op door-

dat het water in beweging komt en doordat de voortstu-

wingssnelheid tijdens de bewegingscycli fluctueert. In dit pro-

ject wordt met nieuwe meetmethoden onderzocht bij welke 

bewegingsuitvoering deze verliezen zo klein mogelijk zijn en 

welke innovatieve feedback kan helpen om deze bewegings-

uitvoering te realiseren.
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Vermogensverliezen
De vermogensverliezen aan waterbe-

wegingen en snelheidsfluctuaties zijn 

inherent aan de roei- en zwembewe-

ging en daardoor onvermijdelijk. Het 

komt er nu op aan deze vermogens-

verliezen over een bewegingscyclus 

zo klein mogelijk te maken, zodat een 

zo groot mogelijk deel van het door de 

sporter geleverde vermogen ingezet 

kan worden om de waterweerstand te 

overwinnen en snelheid te maken.13 

Hiertoe is allereerst inzicht nodig in 

de vermogensbalans van de sporter, 

die in de vergelijking in het kader is 

weergegeven.

De kennis over de variabelen in deze 

vergelijking is zowel bij het zwem-

men als bij het roeien nog erg frag-

mentarisch. Dit is vooral te wijten aan 

de complexe en moeilijk inzichtelijk 

te maken waterbewegingen, ofte-

wel de hydrodynamische processen 

die plaatsvinden rond zwemmer en 

hand4-5 respectievelijk boot en riem-

blad.6-7 In het huidige onderzoekspro-

ject wordt ernaar gestreefd om verbe-

tering in deze situatie te brengen door 

meer inzicht te krijgen in de vermo-

gensbalans bij het roeien en zwemmen.

Feedback
De vergaarde kennis wordt (mede) 

aangewend om sporters en coaches 

innovatieve aanwijzingen en feedback 

te verschaffen om tot betere presta-

ties te komen. Daarbij valt te denken 

aan het terugkoppelen van informatie 

over snelheidsfluctuaties met als doel 

deze te minimaliseren. Ook zou je 

informatie over de bewegingsuitvoe-

ring zelf kunnen terugkoppelen. Dan 

dient echter wel bekend te zijn wat de 

beste (of in elk geval een goede) be-

wegingsuitvoering is. Daarbij gaat het 

bijvoorbeeld om het pad waarlangs 

het riemblad of de hand zich door 

het water beweegt. Om erachter te 

komen welk pad het beste is, worden 

bekende krachten en snelheden in een 

laboratoriumsetting aan het riemblad 

of de hand opgelegd en wordt de 

verdeling van de kracht van het water 

op het riemblad en de hand gemeten. 

Met deze uitkomsten kan worden 

nagegaan welke drukverdelingen 

tot de grootste voortbewegingssnel-

heid leiden. Door de drukverdelingen 

vervolgens op een effectieve manier 

naar de sporter terug te koppelen, 

kan deze ernaar streven een optimaal 

bewegingspatroon, met zo min mo-

gelijk energieverlies aan het water, te 

realiseren.

Een andere, bij het zwemmen te on-

derzoeken mogelijkheid is om de door 

de bewegingen ontstane waterstromen 

te visualiseren en deze vervolgens 

als feedbackbron in te zetten om de 

zwemtechniek te verbeteren. 

Samenwerking
Het moge duidelijk zijn dat samenwer-

king tussen (bio)mechanici, hydrody-

namici en experts op het gebied van 

motorisch leren een vereiste is om de 

bovengenoemde ambitieuze doelen te 

realiseren. Het project omvat derhalve 

drie deelprojecten waarin respectie-

velijk het Laboratorium voor Aero- en 

hydrodynamica van de TU Delft, de 

Faculteit Technische Natuurkunde 

(Stromingsleer laboratorium) van de 

TU Eindhoven en de Afdeling Be-

wegingswetenschappen van de VU 

Amsterdam het voortouw nemen. Op 

elk project is een promovendus aange-

steld.

In Delft wordt de hydrodynamica van 

de roeislag bestudeerd. Hierbij wordt 

onder andere gebruik gemaakt van 

filmopnamen en microsensoren die de 

druk op de roeiriem kunnen meten. In 

een later stadium zal ook het zwem-

men onder de loep worden genomen. 

In Eindhoven staat het zwemmen cen-

traal. Daar wordt een systeem ontwik-

keld om de stroming rond de zwem-

mer zichtbaar te maken ten behoeve 

van de zwemtalenten en coaches van 

de KNZB. Daarnaast wordt in de 

trainingspraktijk onderzocht hoe met 

behulp van toontjes – zogenoemde 

auditieve pacing – de frequentie en 

de fasering van de bewegingsuitvoe-

ring in gunstige zin kunnen worden 

beïnvloed.

In Amsterdam gaat het om het roeien; 

daar wordt de vermogensbalans van 

roeiers in kaart gebracht. Daarnaast 

wordt in samenwerking met de KNRB 

een real-time feedbacksysteem ontwik-

keld dat tijdens het roeien informatie 

kan terugkoppelen over zowel vermo-

gensparameters als andere specifieke 

roeivariabelen. Door de samenwerking 

van de onderzoeksgroepen met de 

KNZB, de KNRB en het InnoSportLab 

de Tongelreep kunnen bevindingen 

direct met de sportpraktijk worden 

gedeeld en waar mogelijk worden 

toegepast.

PIV
In dit deelproject wordt via laboratori-

umonderzoek en computersimulaties 

meer inzicht verkregen in de water-

stromingen rond roeiblad en zwem-

hand, alsmede in de daaraan gerela-

teerde vermogensverliezen. Daarnaast 

worden microsensoren ontwikkeld, 

waarmee essentiële kenmerken van 

de bewegingen van het roeiblad en de 

zwemhand kunnen worden gemeten, 

alsmede de krachten die daarbij een 

rol spelen. Dit deelproject staat ten 

Vermogensbalans
Psporter = Pweerstand + Pafzet + Pv    

De algemene vermogensbalans van 
een roeier en zwemmer. Het door 
de sporter geleverde mechanische 
vermogen (Psporter) wordt gebruikt 
om enerzijds waterweerstand te 
overwinnen (Pweerstand) en gaat 
anderzijds verloren door het in 
beweging brengen van water (Pafzet) 
en snelheidsfluctuaties (Pv) tijdens 
een bewegingscyclus.
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dienste van de beide andere 

projecten in die zin dat hier 

complementaire kennis wordt 

vergaard – bijvoorbeeld bij de 

keuze van feedbackvariabelen 

en de registratie daarvan – die 

later ter prestatieverbetering 

kan worden ingezet.

Gestart is met onderzoek naar 

de waterstromen langs het door 

het water bewegende roeiblad. 

Deze beweging is complexer 

dan je in eerste instantie zou 

denken. Ten opzichte van de 

boot volgt het roeiblad welis-

waar een simpel horizontaal 

cirkelsegment, maar omdat de 

boot zelf ook beweegt, legt het 

roeiblad in het water een lusvormig 

pad af (zie figuur 1). Dat pad wordt 

binnen een seconde doorlopen, wat 

betekent dat flinke snelheden en grote 

versnellingen optreden. Om nu de 

waterstromen langs het blad te kun-

nen bestuderen, is het noodzakelijk 

het blad herhaaldelijk langs eenzelfde 

voorgeschreven lusvormig pad door 

het water te bewegen. Omdat mensen 

hiertoe niet goed in staat zijn, is er-

voor gekozen de bewegingen te laten 

uitvoeren door een industriële robot 

in een grote waterbak, onder strikt 

gecontroleerde omstandigheden. Om 

de waterstromen te kunnen bestude-

ren moeten deze zichtbaar worden 

gemaakt. Dit gebeurt door aan het 

water piepkleine glasbolletjes (met 

een diameter van 0,01 mm) gevuld 

met lucht toe te voegen. Omdat deze 

bolletjes hetzelfde soortelijk gewicht 

hebben als water volgen ze de water-

stromen nauwkeurig. Door de bolletjes 

met laserlicht te beschieten lichten 

ze op en kunnen hun bewegingen 

met een snelle hoge-resolutie-camera 

geregistreerd worden, hetgeen exacte 

informatie over de waterstromen op-

levert. Deze techniek wordt ‘particle 

image velocimetry’ (PIV) genoemd.8 

Uiteraard kunnen op deze wijze ook 

de stromingen langs een gesimuleerde 

zwemhand worden bestudeerd: het 

door de robot aangedreven roeiblad 

wordt in dat geval vervangen door een 

model van een onderarm / hand.

In de stromingen wordt gezocht naar 

wervels (een soort draaikolken) die 

tijdens de afzet van de roeiriem of de 

hand afkomen. Op basis van hydro-

dynamische inzichten wordt verwacht 

dat de voortstuwing het efficiëntst is 

naarmate deze zogeheten wervelaf-

schuddingen eerder in de beweging 

plaatsvinden, omdat er op dat moment 

aanmerkelijke liftkrachten ontstaan die 

de voortstuwing ondersteunen. Deze 

liftkracht is interessant omdat de rich-

ting ervan bij het begin van de roeihaal 

samenvalt met de bewegingsrichting 

van de boot en hij dus direct positief 

bijdraagt aan de voortstuwing. Nage-

gaan zal worden bij welke bewegings-

uitvoering dat het geval is. Als daarin 

inzicht is verkregen, kan deze 

kennis benut worden ten gunste 

van de bewegingstraining in de 

roei- en zwempraktijk, hetzij via 

verbale instructie door de trai-

ner/coach, hetzij door middel 

van een feedbacksysteem dat 

op deze informatie is gebaseerd 

(bijvoorbeeld door strategische 

plaatsing van microsensoren op 

het blad of de hand).

Bellensysteem
We hebben al gezien dat zowel 

bij het zwemmen als het roeien 

vermogensverliezen optreden. 

Om deze verliezen te kunnen 

schatten, dienen de wervelingen 

van het water rondom het roeiblad / 

roeiboot of de zwemhand / zwemmer 

zichtbaar gemaakt te worden via zoge-

heten stromingsvisualisatietechnieken. 

Dergelijke technieken zijn al vaak ge-

bruikt om de voortbeweging van vis-

sen (maar ook van vogels en insecten, 

waarbij de luchtwervelingen in kaart 

worden gebracht) te bestuderen9 en in-

middels zijn ze ook gebruikt in studies 

naar het zwemmen door mensen.10-11 

Deze studies vinden echter veelal in 

strikt gecontroleerde laboratoriumom-

standigheden plaats (zoals in het hier-

boven beschreven deelproject), of ze 

betreffen computersimulaties die niet 

alle relevante aspecten van de werke-

lijkheid hoeven te dekken. 

In ons deelproject gaat het dan ook om 

de ontwikkeling van een visualisatie-

systeem dat in het zwembad zelf prak-

tisch bruikbaar is om de wervelingen 

rond zwemmers zichtbaar te maken. 

Een PIV-toepassing zoals in het eerste 

deelproject is hier echter niet goed mo-

gelijk: de glasbolletjes (of soortgelijke 

vaste deeltjes) kunnen schadelijk zijn 

voor de zwemmer en zouden de filters 

van het zwembad kunnen beschadi-

gen. Ook aan het continu met laserlicht 

beschijnen van zwemmers kleven de 

nodige bezwaren. Daarom is er bij 

InnoSportLab de Tongelreep voor ge-

Figuur 1. Voorbeeld van het traject dat een 
roeiblad tijdens daadwerkelijk roeien in het 
water doorloopt in het horizontale vlak, bij twee 
verschillende slagritmes (20 en 36 halen per 
minuut). De getallen 1, 2 en 3 corresponderen 
respectievelijk met de ‘inzetpositie’ (positie waar 
het blad onder water gaat), de positie waar de 
riem haaks op de boot staat en de ‘uitzetpositie’ 
(positie waar het blad het water weer verlaat). 
Het tijdsinterval tussen twee datapunten is 0,01 
seconde. De verschillen tussen de halen in slag-
tempo 20 en 36 worden veroorzaakt door de 
verschillen in bootsnelheid (figuur ontleend aan 
Hofmijster et al.3).
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kozen om de wervelingen zichtbaar te 

maken via cameraopnames van uit de 

bodem van het zwembad opstijgende 

luchtbelletjes, om zo een soort macro-

PIV-omgeving te creëren. Hiertoe is 

een bellen-en camerasysteem ontwik-

keld en in de bodem en de wanden 

van het vernieuwde trainingszwem-

bad geïntegreerd (zie figuur 2). Het 

onderzoek is erop gericht dit visualisa-

tiesysteem voor de praktijk werkzaam 

te maken, hetgeen zeker geen sinecure 

is en een internationale primeur zou 

betekenen. Omdat de lucht een veel 

kleinere dichtheid heeft dan water 

wijken de dynamische eigenschappen 

van de bellen af van die van het water. 

Om dit probleem het hoofd te bieden 

worden er momenteel algoritmen 

ontwikkeld die het mogelijk moeten 

maken het stromingsveld van het wa-

ter uit de bewegingen van de bellen te 

reconstrueren.

Auditieve pacing
Naast het werk aan het visualisatie-

systeem worden in samenwerking 

met de VU ook enkele pacing-studies 

uitgevoerd. Daarin wordt nagegaan 

of de zwemuitvoering ten goede kan 

worden beïnvloed door het via een 

onderwater mp3 speler aanbieden 

van auditieve signalen. Net als bij een 

cyclische activiteit als lopen volgt de 

gemiddelde snelheid van voortbewe-

gen uit het product van de gemiddelde 

afgelegde afstand per slag (of stap) en 

de gemiddelde frequentie van de sla-

gen (of stappen). Costill en collega’s12 

definieerden voor het zwemmen een 

zogenoemde slagindex als het product 

van de gemiddelde zwemsnelheid en 

de gemiddelde slaglengte omdat zij 

meenden dat deze maat een valide 

index zou geven voor de efficiëntie 

van het zwemmen. Het eerste onder-

zoek, dat verricht werd bij 16 borst-

crawlzwemmers, richtte zich daarom 

op de vraag in hoeverre hun slagindex 

(in gunstige zin) kan worden beïn-

vloed door de zwemsnelheid constant 

te houden en de slagfrequentie via 

toontjes op een mp3-speler op te leg-

gen. Het bleek dat de gerealiseerde fre-

Figuur 2. Het bellensysteem geïn-
tegreerd in de dubbele bodem 
bij InnoSportLab de Tongelreep. 
De markers rond pols, bovenarm, 
heup en enkel zijn van een ander 
meetsysteem van het lab.
(Foto: Jos Jansen)

Figuur 3. Schematische weergave van een roeier 
die kracht levert op het voetenbord van de boot 
en op de hendel van de riem. De som van de 
producten van deze krachten en de snelheid van 
hun aangrijpingspunten is in theorie het door de 
roeier geleverde vermogen.
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quentie toe- en afnam naarmate de 

opgelegde frequentie toe- of afnam, 

waarbij de gerealiseerde frequentie 

echter tussen de eigen voorkeursfre-

quentie en de opgelegde frequentie 

bleek te liggen. Anders gezegd: de 

onderzochte zwemmers hadden de 

neiging hun eigen voorkeursfrequentie 

te blijven volgen. Toch bleek de aan-

gebrachte variatie in de slagfrequentie 

voldoende om de slagindex te beïn-

vloeden en daarmee dus de efficiëntie 

van het zwemmen.

In vervolgonderzoek zal worden 

nagegaan of via een dergelijke pacing 

procedure, ditmaal via de beat in 

door de zwemmer zelf geselecteerde 

muziek, zwemmers getraind kunnen 

worden om de slagfrequentie bij een 

gegeven gemiddelde zwemsnelheid 

zo constant mogelijk te houden. In de 

praktijk lukt dat vaak niet goed, mede 

door het optreden van vermoeidheid. 

Vaak wordt een afnemende slaglengte 

slechts ten dele gecompenseerd door 

een toenemende slagfrequentie.13 

In een andere studie (bij schoolslag-

zwemmen) zal worden nagegaan of 

het mogelijk is de snelheidsfluctuaties 

tijdens een zwemcyclus te minimali-

seren door middel van pacing van de 

arm- en beenbewegingen ten opzichte 

van elkaar.

Ontbrekende vermogensterm
De eerste stap in het deelproject roeien 

betrof het inzichtelijk maken van de 

vermogensbalans van een roeier door 

een valide bepaling van het door de 

roeier geleverde mechanische vermo-

gen. Een roeier levert dit vermogen 

door kracht uit te oefenen op het voe-

tenbord van de boot en op de binnen-

hendel van de riem, die daardoor een 

snelheid krijgen (zie figuur 3). In de 

praktijk en in eerder onderzoek14-17 is 

het mechanisch vermogen berekend 

door het door de roeier gegenereerde 

moment rondom de dol (waar de riem 

contact maakt met de boot) te verme-

nigvuldigen met de hoeksnelheid van 

de riem.

Dat deze conventionele berekenings-

wijze niet helemaal juist is, blijkt uit 

het volgende gedachte-experiment. 

Wanneer een roeier zonder riemen in 

de boot zit en hard heen en weer gaat 

bewegen, gaat ook de boot bewegen en 

krijgt deze dus snelheid. Deze snelheid 

is gerealiseerd door de roeier zelf: hij 

is immers de enige ‘motor’ aan boord 

die vermogen kan leveren om water-

weerstand te overwinnen en snelheid 

te creëren. Toepassen van de conven-

tionele berekeningswijze om het gele-

verde vermogen van de roeier tijdens 

een haalcyclus te bepalen leidt in deze 

situatie tot een geleverd vermogen 

van nul. Zonder riemen kan de roeier 

immers geen moment rondom de dol 

creëren.

Ook het snelheidspatroon van een 

boot (zie figuur 4a) illustreert dat de 

conventionele berekeningswijze niet 

volledig is. Uit dit snelheidspatroon 

blijkt dat de boot niet alleen versnelt 

tijdens de haal maar ook tijdens de re-

cover, terwijl het vermogen dat wordt 

bepaald met de conventionele bereke-

ningswijze tijdens de recover wederom 

bijna nul is. Met andere woorden, de 

bovenstaande voorbeelden suggereren 

dat de conventionele berekeningswijze 

niet al het mechanisch geleverd ver-

mogen van de roeier vangt en dat er 

nog een vermogensterm ontbreekt.

In een theoretische analyse hebben 

we op mechanische gronden aange-

toond dat deze ontbrekende vermo-

gensterm samenhangt met de massa 

van de roeier, de versnelling van zijn 

massamiddelpunt en de snelheid van 

de boot. Vervolgens hebben we in een 

experimentele opstelling de grootte 

van deze ontbrekende term bepaald. 

Bij negen ervaren skiffeurs werden via 

instructies het slagtempo, de techniek 

en de voortstuwingskracht gevari-

eerd, waarbij zowel de bewegingen 

van de roeier als van de boot werden 

gemeten. Uit deze metingen bleek in-

derdaad dat de conventionele bereke-

ningswijze een onjuiste waarde voor 

zowel het instantaan geleverde vermo-

gen (figuur 4a) als voor het gemiddeld 

geleverde vermogen oplevert. Deze 

methode leidt er om precies te zijn 

toe dat het daadwerkelijk geleverde 

vermogen met ruim 12 procent wordt 

onderschat. Deze onderschatting va-

rieerde nauwelijks tussen de verschil-

lende proefpersonen en verschillende 

roeicondities. Uit figuur 4b blijkt dat 

Figuur 4. (a) gemiddelde snelheid van een skiffeur gedurende een roeicyclus. (b) Het bijhorende 
gemiddelde geleverde vermogen van de skiffeur (       ) over een roeicyclus, opgedeeld in het vermo-
gen berekend op de conventionele berekeningswijze (       ) en de ontbrekende vermogens term (       ).

a b
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skiffeurs ook tijdens de recover inder-

daad vermogen leveren aan de boot, 

iets wat niet eerder in de literatuur is 

onderkend.

Cockpit
Door de verbeterde schatting van het 

geleverde vermogen hebben we niet 

alleen meer inzicht gekregen in de 

vermogensbalans, maar kunnen we 

coaches en roeiers ook beter onder-

steunen bij het monitoren en reguleren 

van de intensiteit van trainingen op het 

water. Momenteel wordt de trainings-

intensiteit voornamelijk gereguleerd op 

basis van de snelheid van de boot, de 

hartslagfrequentie en het gevoel van de 

roeier. Het nadeel hiervan is dat deze 

maten niet alleen worden beïnvloed 

door de beoogde intensiteit van een 

training, maar ook door andere factoren 

zoals de buitentemperatuur, het aantal 

roeiers in de boot en de fysieke gesteld-

heid van de roeier.18-20 Zeker in een 

meermansboot is het voor een coach 

moeilijk te bepalen wat de individu-

ele bijdrage van elke roeier is en of de 

beoogde trainingsintensiteit wordt 

gehaald. Het geleverde vermogen als 

maat voor trainingsintensiteit kent deze 

nadelen niet en biedt daarom belang-

rijke aanvullende informatie.

In een lopend experiment wordt onder-

zocht of roeiers in staat zijn met behulp 

van directe feedback over het geleverde 

vermogen hun trainingsintensiteit bij te 

stellen. Deze feedback wordt verschaft 

door de ‘Roei Coach Cockpit’: een 

smartphone-applicatie die kan worden 

aangesloten op bij de KNRB in gebruik 

zijnde sensoren, waarmee de beweging 

van boot en riemen en de krachten op 

de dol kunnen worden gemeten. Per 

roeiplek wordt een telefoon aan de boot 

bevestigd die individuele data van de 

sensoren ontvangt en in begrijpelijke 

termen aan de roeier terugkoppelt. De 

resultaten van pilotstudies voor dit 

experiment zijn veelbelovend. In dit 

experiment wordt alleen feedback ver-

schaft over het door de roeier geleverde 

vermogen, maar via de Roei Coach 

Cockpit kan ook feedback gegeven 

worden over de beweging van de boot, 

de riem en de krachten op de dol. Ten-

slotte wordt in samenwerking met TU 

Delft onderzocht hoe de vermogensver-

liezen door het in beweging brengen 

van water nauwkeurig kunnen worden 

geschat en wat effectieve feedbackpa-

rameters zouden kunnen zijn om deze 

verliezen te verminderen.

De balans tot dusver
Tijdens de eerste helft van dit project 

heeft zich een stevige basis gevormd 

om in de tweede helft tot scoren te kun-

nen komen. Niet alleen in termen van 

proefschriften en andere publicaties, 

maar vooral ook in opbrengsten voor 

de sportpraktijk. Het zal uit deze tus-

senstand duidelijk zijn geworden dat 

de in het project geadresseerde proble-

men erg complex zijn en om een hechte 

samenwerking vragen, zowel tussen 

disciplines als tussen de wetenschap en 

de sportpraktijk. Wij prijzen ons geluk-

kig dat deze samenwerking binnen het 

huidige project van de grond is geko-

men en vermelden u graag in een later 

stadium de eindstand. 
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