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saMenVattInG

Mechanica en Energetica van het Roeien
Roeiprestatie kan met één enkele variabele beoordeeld worden; de roeier of ploeg die 
de hoogste gemiddelde bootsnelheid weet te bereiken is uiteraard de beste. Alhoewel 
dit natuurlijk een open deur is, zijn de onderliggende processen die resulteren in deze 
gemiddelde snelheid een onderzoek waard. Roeiers leveren tijdens een race een grote 
hoeveelheid mechanisch vermogen. Voor een optimale prestatie dient het deel van dit 
mechanisch vermogen dat bijdraagt aan de gemiddelde bootsnelheid zo groot mogelijk 
te zijn. Echter, een deel van het vermogen gaat onherroepelijk verloren. Ongeveer 
20% van het netto geproduceerde mechanische vermogen gaat verloren bij de bladen. 
Ook raakt er circa 5% van het netto geproduceerde mechanische vermogen kwijt aan 
fluctuaties van de bootsnelheid.

In dit proefschrift worden de mechanica en energetica van wedstrijdroeien onderzocht 
en bediscussieerd. Het onderwerp van deze onderzoeken zijn zowel het biologische 
systeem, namelijk de roeier die in wezen de motor van de boot is, als het mechanische 
systeem van boot en riemen.

In hoofdstuk 2 wordt een studie beschreven waarin het effect van slagtempo op de 
productie en verdeling van mechanisch vermogen wordt onderzocht. Bij toenemend 
slagtempo werden zowel een toename van de vermogensproductie als van de algehele 
efficiëntie gevonden. Er werden een geringe toename van de snelheidefficiëntie 
(evelocity) en een grote toename van de voortstuwingsefficiëntie (epropelling) bij toenemend 
slagtempo gevonden. De vermogensproductie neemt toe omdat de arbeid per haal op 
elk slagtempo zo goed als constant is. De voortstuwingsefficiëntie neemt toe omdat 
de arbeid bij de bladen afneemt bij toenemend slagtempo. De snelheidsefficiëntie 
tenslotte neemt af omdat de versnellingen van de roeier grotere waardes bereiken, 
die grotere versnellingen en vertragingen van de boot veroorzaken.

In hoofdstuk 3 wordt de aanname besproken dat de mechanische efficiëntie (egross) 
af zou nemen bij toenemend slagtempo. Als dit zo zou zijn, dan zouden roeiers 
wellicht een bootafstelling moeten kiezen, dan wel een techniek moeten toepassen 
die hen in staat zou stellen per haal zoveel mogelijk mechanische arbeid te leveren, 
zodat ze op een laag tempo kunnen roeien en toch veel vermogen leveren. De ratio 
tussen (metabool) energieverbruik en vermogensproductie bleek echter onafhankelijk 
van slagtempo te zijn. Met andere woorden, er is geen relatie tussen slagtempo en 
egross. Deze bevinding impliceert dat de keuze voor slagtempo gedurende een race 
waarschijnlijk niet gerelateerd is aan een mogelijk effect op egross.
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In hoofdstuk 4 wordt een onderzoek naar het effect van het aanbrengen van 
een mechanische beperking op de roei-ergometer op de maximale mechanische 
vermogensproductie beschreven. Analoog aan klikpedalen bij wielrennen of spikes bij 
atletiek zal het opleggen van een beperking die ervoor zorgt dat de normale beweging 
nog steeds uitgevoerd kan worden ofwel een positief effect hebben, of, in het ergste 
geval, geen effect op de prestatie. Het vastbinden van de roeier aan zijn bankje door 
middel van een simpele riem, waardoor verticale bewegingen van de billen van de roeier 
onmogelijk gemaakt werden, bleek roeiers in staat te stellen tot 12% meer vermogen 
te leveren. Dit laat zich vertalen tot een voordeel van 2 à 3 meter in de eerste 10 
seconden van een race voor een roeier die is verbonden met zijn bankje.

In hoofdstuk 5 wordt de relatie tussen techniek en de verdeling van het mechanische 
vermogen bij roeien beschreven. In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de 
bewegingsuitvoering en evelocity bediscussieerd. Het bleek dat een goede coördinatie 
tussen de krachten uitgeoefend op het voetenbord en de handel belangrijk is om 
vermogensverliezen aan snelheidsfluctuaties te minimaliseren. Door middel van een 
regressie analyse laat hoofdstuk 5 zien dat goede roeiers niet alleen in staat zijn tot 
het leveren van veel mechanisch vermogen en dus een hoge maximale zuurstofopname 
hebben, maar dat ze ook een goede techniek hebben, in ieder geval voor wat betreft 
het minimaliseren van de onvermijdelijke snelheidsfluctuaties.

In hoofdstuk 6 worden de vermogensverliezen aan de bladen nader bekeken. 
Speciaal hiervoor gemaakte sensoren werden toegepast om krachten parallel aan 
het blad te kunnen meten. Naast bladkrachten werd ook de vervorming van de riem 
gereconstrueerd. Het negeren van de parallelle bladkrachten bleek tot een substantiële 
onderschatting van de energieverliezen tijdens de afzet te leiden. Tevens bleek het 
berekende gemiddelde bladverlies niet af te hangen van aannames betreffende de 
stijfheid van de riem. De gereconstrueerde kinematica van het blad bleek echter 
substantieel te verschillen wanneer rekening gehouden werd met riemvervormingen. 
Dit hoofdstuk laat zien dat riemvervorming of parallelle bladkrachten in toekomstig 
roeionderzoek niet genegeerd zouden moeten worden.

In hoofdstuk 7 worden de conclusies van dit proefschrift gepresenteerd. Er wordt 
gesteld dat de aspecten van de mechanica en energetica van het roeien die in dit 
proefschrift behandeld worden verschillen in prestaties tussen roeiers kunnen verklaren. 
Er wordt echter ook gesteld dat veel aspecten van de mechanica en energetica van 
het roeien nog steeds niet volledig begrepen zijn. Het effect van het vastbinden van 
de roeier aan zijn bankje op de roeiprestatie bijvoorbeeld dient onderzocht te worden 
tijdens het ‘echte’ roeien op het water, evenals tijdens langere roei-inspanningen. 
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Ondanks de bevindingen die beschreven staan in hoofdstuk 6, is de hydrodynamica 
rond de bladen nog steeds moeilijk te begrijpen. Het lijkt een goed idee om in de 
toekomst samen te gaan werken met een onderzoeksgroep die expertise heeft op dit 
onderzoeksgebied.

Om in staat te zijn om de optimale roeitechniek te vinden (het coördinatiepatroon dat 
resulteert in de hoogste gemiddelde bootsnelheid over de wedstrijdafstand), wordt 
een voorwaarts dynamische benadering gesuggereerd. Door een betrouwbaar model 
te maken en daarbij vervolgens verschillende parameters van het model systematisch 
bij te stellen kan een soort van gevoeligheid analyse uitgevoerd worden. Door de 
effecten op de prestatie te bestuderen kunnen aanwijzingen gevonden worden over 
die aspecten van de roeitechniek waaraan onderzoekers, roeiers en coaches het beste 
hun tijd kunnen besteden.

Dit proefschrift concludeert met de stelling dat ondanks de bekende spanningsvelden 
tussen de sportpraktijk en onderzoekslabs, toegepast sportonderzoek zoals beschreven 
in dit proefschrift vervolgt zou moeten worden en waar mogelijk geïntensifieerd. Het 
integreren van sport in wetenschappelijk onderzoek en vice-versa zal uiteindelijk 
gunstige resultaten opleveren voor beide partijen. Men moet daarom streven naar 
zowel goed onderzoek als goede sportprestaties, zodat dit uiteindelijk zal resulteren 
in zowel publicaties als medailles.
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