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D
e TUDelft leverde twee
maanden geleden Ne-
derlands eerste Sports
Engineer af. Met de
ontwikkeling van een
driedimensionaal bio-

mechanisch model hoopt kersvers in-
genieur Eline van der Kruk onze top-
schaatsers goud en nieuwe wereldre-
cords te bezorgen.

Op jacht naar goud

Want het kan nòg sneller.
Van der Kruk studeerde af aan
de TUDelft binnen de master-
track-specialisatie Sports En-
gineering. Ze verdedigde haar
afstudeerproject ‘Modelling
and Measuring 3D movements
of a speed skater’. Vanaf nu fo-
cust zij zich vier jaar lang op de
Nederlandse schaatstop.

Sports Engineering richt
zich op het bestuderen van het
menselijk lichaam tijdens
sportprestaties. Sporters pro-
beren de grenzen van hun ei-
gen kunnen continu te verleg-
gen en technische innovaties
spelen een steeds belangrijke-
re rol in dit proces. Voor de
beste resultaten hebben top-
sporters de beste materialen
en technieken nodig. Maar hoe
win je daadwerkelijk snel-
heid? Wat is nu eigenlijk goed
materiaal en goede technolo-
gie? En hoe kun je records bre-
ken?

Van der Kruk is momenteel
voornamelijk op het ijs te vin-
den. Samen met 14 partijen,
waaronder de KNSB, schaats-
centrum Thialf, de faculteit
bewegingswetenschappen van
het VU medisch centrum en
de testfaciliteiten van InnoS-
portLabs gaat zij aan de slag
om de maximale prestatie uit
topschaatsers te halen.

Het informatiebordje waar-
mee de schaatscoach langs de
baan met zijn pupil communi-

om het totale plaatje. „Van el-
ke schaatser voeren we eerst
zo veel mogelijk gegevens in in
de computer, zoals het ge-
wicht, de lichaamslengte en de
spierkracht. Die laatste gege-
vens kun je dan weer opdelen
in explosieve kracht en duur-
kracht. Uiteindelijk kun je
daar informatie uit distilleren
over bijvoorbeeld de ideale
hoeken die het lichaam en de
schaats moeten maken."

Het laatste hightech schaat-
spak en de klapschaats is voor
Van der Kruk niet voldoende.
„Als topschaatsers nog steeds
met enige regelmaat niet de
rondetijden halen die ze the-

oretisch zouden moeten ha-
len en niet weten waar de
oorzaak ligt, ontbreekt er dus
iets. Door gebruik te maken
van de nieuwe sensortech-
nieken kun je in de toekomst
de blauwdruk van een ideale
ronde leggen over de werke-
lijke race."

Volgens de wetenschap-
per is er bij vrijwel alle sport-
disciplines braakliggend ter-
rein te vinden. „Ik denk dat
de meeste topsporters hun
prestaties kunnen verbete-
ren als er meer gebruik
wordt gemaakt van data. Ik
denk dat daar nog heel veel
winst valt te behalen..."

maar ook de individuele been-
slagen over het ijs. We analyse-
ren de verschillen tussen het
ideaalbeeld zoals de computer
dat heeft berekend en de feite-
lijke verrichtingen. Vervol-
gens gaan we aan de slag om tot
een perfecte ronde te komen.
Daarnaast gebruiken we ook
de eerder door de TU Delft in
samenwerking met InnoS-
portlab en KNSB ontwikkelde
hightech meetschaats."

Voor Van der Kruk gaat het

ceert moest het als eerste ont-
gelden, volgens de ingenieur
een feedbacksysteem uit de
prehistorie. „Met Google Glas-
ses (draagbare computer in
brilvorm, mv.) bijvoorbeeld
kun je veel meer en beter in-
formatie overbrengen, daar
gebruik je toch geen bordje
meer voor?"

Maar haar onderzoek is fors
breder dan het introduceren
van modernere communica-
tiemiddelen tussen coach en
schaatser. Van der Kruk
maakte een driedimensionaal
biomechanisch dynamisch
model dat de beweging van
een schaatser kan simuleren
zodat er meer inzicht kan wor-
den verkregen in de techniek
achter de schaatsbeweging.

„We hebben schaatsers ge-
instrumenteerd met indoor
GPS en Xsens sensoren.
Xsens wordt ook gebruikt
voor het maken van 3D-anima-
ties in films en computerspel-
len. We plaatsen sensoren op
strategische plaatsen op het li-
chaam van de schaatser. Door
deze punten met elkaar te ver-
binden maak je als het ware
een sterk gestileerde animatie
van de sporter. Dit figuur kun
je isoleren uit z’n omgeving
waardoor je een veel duidelij-
ker beeld hebt van de bewe-
gingen. Zo wordt het mogelijk
om al die bewegingen van de
schaatser, hoe klein ook, over
een volle ronde in de compu-
ter in te voeren. Aan de hand
van al die data kan niet alleen
de houding van het bovenli-
chaam worden geanalyseerd

MARK VELDKAMP

Ingenieurs
werpen
zich
op topsport

Meer over deze onderwerpen en
ander wetenschapsnieuws op
WWW.KENNISLINK.NL
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Als een tunnel vanaf twee
zijden tegelijker tijd wordt
aangelegd is het altijd de
vraag hoe de bouwers elkaar
op het juiste punt ontmoe-
ten, zoals bijvoorbeeld bij de
aanleg van de Kanaaltunnel.

Het begint met het goed
vastleggen van de punten
van waar de tunnelbouwers
vertrekken. Dat is relatief
eenvoudig omdat er vol-
doende referentiepunten
zichtbaar zijn, iets wat onder
de grond niet het geval is. 

Vervolgens start het bou-
wen van de tunnels en wordt
de positie van de tunnel be-

paald door telkens te-
rug te meten naar het
vertrekpunt. Op die
manier weten de bou-
wers zeer nauwkeurig
waar ze zich bevin-
den. 

Omdat van te vo-
ren, in drie richtin-
gen, berekend is

welke route de tun-
nels moet volgen, kun-
nen de bouwers voort-
durend door middel
van die metingen con-
troleren of ze op de
goede weg zijn en ont-

moeten de beide ploegen el-
kaar op het juiste punt. Dat
kan met grote nauwkeurig-
heid omdat de metingen erg
nauwkeurig en volautoma-
tisch met behulp van lasers
worden uitgevoerd.

Prof. ir. 
Johan W. Bosch

Leerstoel Ondergronds
bouwen

Faculteit Civiele 
Techniek en 

Geowetenschappen
Technische Universiteit

Delft

Heeft u ook een vraag op
wetenschappelijk gebied,
dan kunt u deze sturen naar
wetenschap@telegraaf.nl.

LASER BIJ 
TUNNELBOUW
ONMISBAAR
VRAAG
Welke instrumenten gebruiken
tunnelgraafploegen om elkaar
vanaf twee zijden precies op
het juiste punt te ontmoeten?
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ARNOLD VAN VLIET
NATUUR

D
at we al schaatsend
wereldrecords binnen-
halen is voor niemand

een verrassing, maar we heb-
ben als Nederland ook een
minder bekend wereldrecord
op onze naam staan. Nergens
worden zoveel waarnemingen
van libellen geregistreerd als
in ons land. Zelfs echte na-
tuurtellanden als Duitsland
en Groot-Brittannië laten we
achter ons.

In 2013 zijn er volgens EIS-
Nederland meer dan 80.000
waarnemingen van libellen
doorgegeven. De laatste jaren
worden steeds meer libellen-
waarnemingen doorgegeven
omdat veel libellensoorten
toenemen. Van bijvoorbeeld
de grote keizerlibel en de
glassnijder namen de popula-
ties in de afgelopen 15 jaar
met meer dan 60 procent toe.
Doordat het in ons land war-
mer is geworden en de kwali-
teit van water verbetert, doen

libellen het goed. 
De waterkwaliteit mag dan

wel toenemen, de ecologische
kwaliteit van maar drie van
de 720 onderzochte waterli-
chamen in ons land is goed.
De meeste waterlichamen
hebben een matige tot slechte

ecologische kwaliteit. Een
andere belangrijke reden
voor de toename van het aan-
tal libellenwaarnemingen is
dat er steeds meer mensen
zijn die het leuk vinden om
libellen te bekijken. Met han-
dige websites als www.libel-
lennet.nl en duidelijke hand-
boeken wordt het makkelij-
ker om libellen te herkennen.
Al zal het voor de meeste
mensen onbegrijpelijk blij-
ven hoe je die zeer snel vlie-
gende beesten kunt herken-
nen.

De libellen zullen zeker
gaan profiteren van het spec-
taculaire natuurontwikke-
lingsproject ten zuiden van
’s-Hertogenbosch. Op een
oppervlak van 340 voetbalvel-
den worden vochtige schraal-
graslanden gecreëerd. Deze
voedselarme en vaak zeer
soortenrijke hooilanden zijn
sterk bedreigd in ons land.
Het is echter niet eenvoudig

om in zo’n groot gebied de
kwetsbare natuur met allerlei
karakteristieke planten en
dieren terug te krijgen. 

De natuur wordt daarbij
een handje geholpen door
middel van enten. Je zou het
kunnen vergelijken met het
transplanteren van ijs voor de

Elfstedentocht. Deze herfst
zijn er 68 plaggen van een
vierkante meter uitgestoken
uit een nabijgelegen natuur-
gebied en in het te ontwikke-
len gebied geplaatst. Eerdere
transplantaties bleken succes-
vol te zijn. Naast dat de nieu-
we natuur een uitkomst zal

zijn voor zeer zeldzame soor-
ten als het pimpernelblauwtje
(een vlindertje), helpt de
natte natuur om waterover-
last bij hoog water te voorko-
men. 

Bij de weinige plaatsen
waar nog voedselarme gras-
landen voorkomen behoren
oefenterreinen van defensie
zoals de Marnewaard in
Noord-Groningen. Dit gebied
blijkt een belangrijk leefge-
bied te zijn voor de steeds
zeldzamer wordende veld-
leeuwerik. De Werkgroep
Grauwe Kiekendief heeft
door het analyseren van
25.000 prooiresten van de
grauwe kiekendief vastge-
steld dat de veldleeuwerik
een belangrijke voedselbron
is voor deze schitterende
roofvogel. 

Arnold van Vliet
Wageningen University /

Natuurbericht.nl

Het aantal libellensoorten neemt de laatste jaren sterk toe.

Transplanteren van natuur blijkt succesvol

In de Flevopolder ligt al een paar
kilometer kunstijs, maar twee-
honderd kilometer voor een Elf-
stedentocht in kwakkelwinters:
kan dat? De scheikundejongens
maakten op hun gelijknamige
website een snelle berekening.
En wat blijkt: in principe lijkt het
te doen, maar om de gehele rou-
te van de Elfstedentocht – zo’n
200 km – te bevriezen, is niet
minder dan 50 terajoule aan
energie nodig, wat gelijk staat
aan een energierekening van 3
miljoen euro. Daarnaast is een
dergelijke ’kunstelfstedentocht’
met een uitstoot van zo’n 10 mil-
joen kilogram koolstofdioxide
ook niet bijzonder milieuvrien-
delijk.

200 KILOMETER
SCHAATSEN
OP KUNSTIJS

Hoe zou de eerste cel eruit
hebben gezien? Het precieze
recept voor de oersoep
waarmee het leven 4 mil-
jard jaar
geleden
begon,
weten we
niet. De
Amerikaanse
Nobelprijs-
winnaar Jack
Szostak heeft nu echter een
missend ingrediënt gevon-
den. Het gaat om citroen-
zuur, een molecuul dat veel
voorkomt in de natuur.
Dankzij citroenzuur kon het
erfelijk materiaal in de
eerste cel zich verdubbelen
zonder dat de cel in elkaar
stortte, het hield de cel als
het ware in balans. Het in
elkaar zetten van een sim-
pele kunstmatige cel komt
met dit ingrediënt een stap-
je dichterbij.

RECEPT
OERSOEP 
GEVONDEN

Het eerste volledig intacte
exemplaar van een zeer jonge
Chasmosaurus belli is gevonden
in het Dinosaur Provincial Park,
bij Calgary in Canada. De Chas-
mosaurus is een plantenetende
dinosaurus die tijdens het Bo-
ven-Krijt – meer dan 66 miljoen
jaar geleden – leefde in het ge-
bied van het huidige Noord-
Amerika. „We hit the jackpot”,
zei een medewerker van het di-
nolab. Het onfortuinlijke beestje
was verdronken en meteen be-
graven, waardoor het skelet dus
niet uiteengevallen is of bescha-
digd door roofdieren.

ONFORTUINLIJKE
PEUTERDINO

Darwin zei dat levenserva-
ringen niet overerfbaar
zijn, dit blijkt nu achter-
haald. „Angst-ervaringen
kunnen
biologisch
worden
overgeërfd,
generaties
lang”, aldus
hersenon-
derzoekers
Kerry Ressler en Brian Dias
van de Emory School of
Medicine in Atlanta. Zij
ontdekten dat negatieve
ervaringen gekoppeld aan
bepaalde geur zowel het
gedrag als de structuur en
activiteit van het brein van
geteste muizen beïnvloed-
de, zelfs die van hun kinde-
ren en kleinkinderen. Ze
detecteerden de specifieke
geur bij veel lagere concen-
traties omdat de genen
voor hun reukreceptor
epigenetische veranderin-
gen hadden ondergaan.

TRAUMA’S
OVERERFBAAR

H
et even simpele als ge-
niale idee van de inge-
nieur maakte zo veel in-

druk op de onlangs georgani-
seerde Waterbouwdag in Rot-
terdam - een beurs
georganiseerd door de Neder-
landse Vereniging van Water-
bouwers - dat zijn ’zeepkist-
presentatie’ werd beloond met
de eerste prijs.

Het concept van opvouwba-
re deuren is nog nergens toege-
past en kan sluisbeheerders
veel geld besparen. Hans van
Stralen: „Rijkswaterstaat gaat

tot 2040 in totaal 52 sluizen re-
noveren of vernieuwen. De
helft daarvan zit in de range
van 13 tot 21 met breed. Tot nu
toe konden die alleen worden
uitgerust met stalen deuren.
De innovatieve opvouwbare
sluisdeuren maken het moge-
lijk die breedte in hout te over-
bruggen. Dat levert een bespa-
ring op van 1,3 miljoen euro

per sluis.”
Volgens Van Stralen hebben

opvouwbare deuren veel voor-
delen. „Belangrijkste is dat ze
door hun boogvorm in dichte
stand beter bestand zijn tegen
de kracht van het water. De
boogvorm krijgt alleen te ma-
ken met een druk, niet met
buiging. Daardoor kan een
lichtere constructie worden
toegepast. Hierdoor kun je ze
ook bij bredere sluizen uitvoe-
ren in hout of vezelversterkte
kunststof."

Voor stalen sluisdeuren
geldt dat opvouwbare deuren
kunnen worden toegepast
waar eerder roldeuren nood-
zakelijk waren. „Het systeem
van roldeuren, zoals in het in
aanbouwzijnde nieuwe slui-
zencomplex van het Panama-
kanaal wordt toegepast, ver-
eist een brede deurkast naast

OPVOUWBARE SLUISDEUREN EI VAN COLUMBUS
Sluisdeuren zijn vooral ko-
lossaal en zwaar. Ir. Hans
van Stralen van ingenieurs-
bureau Royal Hasko-
ningDHV ontwierp opvouw-
bare sluisdeuren. De voor-
delen laten zich raden. 

Constructie 
is sterker 
en lichter De zeepkisten- 

presentatie van  
ontwerper 
Hans van Stralen 

PRINCIPE OPVOUWBARE SLUISDEUR
DICHT
de boogvorm is 
beter bestand tegen 
de waterdruk.

Het vouwen zorgt 
dat de sluisdeur 
minder water- 
verplaatsing heeft.

De sluisdeur  wordt 
in twee delen in de 
sluismuur  
gevouwen.

OPENEN

OPEN

de sluis. De ruimte daarvoor is
niet overal beschikbaar. Bo-
vendien maken opvouwbare

deuren het ontwerp van een
kortere sluis mogelijk, de kolk
achter de deur is immers klei-

ner. Dat betekent minder
bouwkosten en minder water-
verplaatsing."

MEETSCHAATS
De meetschaats is in feite
een meetbrug waarop
verschillende schoenen en
verschillende ijzers kunnen
worden gemonteerd. De
brug meet in tijd wat de
krachtoverdracht is van de
schaatser naar de schaats
en hoe deze overdracht
zich verhoudt tot de bewe-
gingsrichting van de
schaatser.

 ingenieur 
Eline van der Kruk

Driedimensionaal biomechanisch model 
dat de beweging van een schaatser kan 
simuleren zodat er meer inzicht kan 
worden verkregen in de techniek achter 
de schaatsbeweging. 

SCHAATSTECHNIEK

Meten en testen vormen de basis voor het bestuderen 
van het menselijk lichaam tijdens sportprestaties om de beste
materialen en technieken te bepalen.

Meten en testen vormen de basis voor het bestuderen 
van het menselijk lichaam tijdens sportprestaties om de beste
materialen en technieken te bepalen.
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MEET SCHAATS

REKENTRUC
Hersenen weten binnen

een tiende van een seconde
of een foto in de natuur of
in een door mensen ge-
maakte omgeving is geno-
men. Het brein past daarbij
volgens cognitieve neuro-
wetenschappers van de
Universiteit van Amsterdam
een simpele rekentruc toe.
De hersenen bepalen op
basis van een globale bere-
kening - de statistische
verdeling van licht en don-
ker over het vlak - wat de
inhoud van een scène is.
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