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Metwetenschap in de

Despanning stijgt, de klok telt af. Vijf, vier, drie, twee, een,
nul.Het is zondag26 juli 2020 als bij het Japanse schiereiland
Enoshimahet olympisch zeiltoernooi van start gaat. VoorNe-
derland ligtMarit Bouwmeester indebaan. Zij hoopt op een
herhaling van vier jaar geleden, toen zemethaar LaserRadial in
Riode Janeirode goudenmedaille behaalde.

Bouwmeester is niet de enigeNederlandse zeiler die droomt
vaneremetaal in Japan. ‘Indeze tak van sport isNederlandop
ditmomenthet sterkste land terwereld’, zegt JaapZielhuis,
hoofdcoach vanhetKoninklijkNederlandsWatersport
Verbond. ‘InEnoshima varenwe in ieder geval in zes enmoge-
lijk in acht vande tienolympischeklassen. Als het eenbeetje
meezit, halenwe viermedailles.’

‘Iedereendie geenmedaille haalt, is terecht teleurgesteld’,
voegt SergeKats toe alsmanager topsport vanhetWatersport-
verbond.Niet voorniets scoordedeNederlandseploeg tijdens
hetwereldkampioenschap van2019 inNieuw-Zeeland twee
gouden, drie zilveren enéénbronzenmedaille.

Toch zijndeolympische ambities zonder gedegen voorbe-
reiding gedoemd temislukken,weten staf en zeilers. Ermoet
getraindworden in Japan, liefst zo vaakmogelijk. Anders gaan
de zeilers zichniet thuisvoelenophet olympisch zeilwater, an-
ders leren zij de omstandigheden inde vijf zeilgebiedennooit
kennen.Dusheeft hetWatersportverbond vlakbij dehaven van
Enoshima vier huizengehuurd.

‘Wehebbendaar al velewekendoorgebracht’, zegt Annette
Duetz, samenmetAnnemiekBekkeringmedaillekandidaat in
de49er FX, deklassewaarin zij in 2019wereldkampioenwerd.
‘Die trainingsuren zijn vangroot belang.Wemoetendeom-
standigheden lerenkennen, dewindkracht en -richting ende
stromingen.’

DATABASE
Kennis vanwinden stromingen, diemaakthet verschil inde
zeilsport.Daaromwerkt hetWatersportverbondnauwsamen
met gespecialiseerdepartijen. Bij de stromingengaat het om
hetRotterdamseSvasekHydraulics, bij dewindomdeTechni-
scheUniversiteitDelft enWhiffle, eenNederlandsbedrijf dat
zich richt op lokaleweervoorspellingen.

‘Wind ismeestal debelangrijkste factor’, zegtDouweBroe-
kens, dewetenschappelijk analist vanhetWatersportverbond.
Op zijn initiatief zijndeweergegevens vanEnoshimaover de af-
gelopen tien jaar verwerkt inmodellen. ‘Opbasis vandezemo-
dellen voorspellendeTUDelft enWhiffledatwat komengaat.
Hoe langer deperiode, des tenauwkeuriger zij zijn.’

Nauwkeurigheid valt doorde verschillendeomstandigheden
niet eenvoudig te bereiken indeomgeving vanEnoshima. In
het ene zeilgebied veroorzaakt de grotehitte stijgende lucht en
eenhogedrukgebied, in eenander zeilgebieddraait dewindom
een150meterhogeheuvel. Endanhebbenhet schiereilanden
het eiland verderop indebaai ooknog invloedopde richting en
dekracht vandewindendedraaiing vanhetwater.

Omdebetrouwbaarheid vande voorspellingen te testen,
rustWatersportverbondde volgboten vande coaches tijdensde
wedstrijdenbij Enoshimauitmetwindmeters.De zo verzamel-
de gegevensworden teruggekoppeld engebruikt omdemodel-
len te verbeteren.

Dat geldt ook voorde ervaringendiede zeilers opdoen. ‘Wan-
neer die tijdensde training een vlaag tegenkomen’, zegt hoofd-
coachZielhuis, ‘maken zij daar eenaantekening van. Viade
coacheswordendie vervolgens gedeeldmethet hele team.’

Naast dewind is de stroming vangroot belang. Zeilster An-
netteDuetz geeft hetwereldkampioenschap van2019als voor-
beeld. ‘Bij het ronden vaneenboeiwistenwedatwe vroegtijdig

Vier medailles. Daar hoopt de Nederlandse zeilploeg op bij de komende
Olympische Spelen in Japan. Kennis van wind en stromingen moet
helpen deze droom waar te maken. ‘Wij geven geen zekerheden,
maar berekenen kansen.’
Frits Conijn

D
OP BASIS VAN
WEERGEGEVENS
OVER DE VOORBĲE
10 JAARWORDT
VOORSPELDWAT
KOMEN GAAT

ZEILGEBIEDEN
l De olympische zeil-
wedstrijden beginnen
op zondag 26 juli en
eindigen op donderdag
6 augustus. Er wordt
gevaren bij het Japan-
se Enoshima, een bad-
plaats op bijna veertig
kilometer van Tokio.

l Er zijn tien zeilklassen
en ongeveer 350 deel-
nemers. De wedstrijden
vinden plaats in vijf zeil-
gebieden. Meestal we-
ten de zeilers ruim van
tevoren in welk gebied
zij varen, maar soms
krijgen ze dat pas op
het laatste moment te
horen.

l Het is dus van groot
belang dat zij over-
al bekend zijn met de
omstandigheden.

Enoshima

JAPAN

a 9

zeilen opmedaillejacht

Annemieke Bekkering en
Annette Duetz hebben
een startbewijs in de 49er
FX-klasse voor deOlym-
pische Spelen in Japan. In
2019werd het duowereld-
kampioen in Nieuw-Zee-
land. FOTO: TEAMNL
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‘‘BĲ HET RONDEN VAN EEN BOEIWISTENWE DATWE VROEGTĲDIGOVERSTAG KONDEN. DE SNELHEID VAN HETWATER ZOU ONS IN DE
JUISTE POSITIE BRENGEN. DIE MANOEUVRE LEVERDE ONS DEWINST
OP IN EEN VAN DEMANCHES EN VIER VAN DE TIEN PUNTEN
VOORSPRONGWAARMEEWEWERELDKAMPIOENWERDEN’

NIEUWE SPONSOR?

Met een begroting
van bijna €6 mln
is het Water-

sportverbond een van
de duurste sportbon-
den van Nederland. Van
dat bedrag wordt ruim
€2,6 mln besteed aan
het olympisch zeilpro-
gramma. Het merendeel
van de begroting komt
voor rekening van sport-
organisatie NOC*NSF.
Hoofdsponsor Delta
Lloyd staat voor on-
geveer €1 mln in de
boeken.

Ook het Centrum voor
Topsport en Onderwijs
levert een bijdrage,
vooral in de vorm van
faciliteiten en medisch
specialisten. Na de zo-
mer van 2020 gaat deze
situatie veranderen. In
2017 werd Delta Lloyd
overgenomen door Na-
tionale-Nederlanden
Groep, een verzekeraar
die zich als sponsor con-
centreert op hardlopen.

Het huidige contract
met het Watersportver-
bond loopt tot de Olym-
pische Spelen van 2020
en wordt daarna niet
verlengd. Dus is het Wa-
tersportverbond druk
op zoek naar een nieu-
we sponsor of naar een
pool van sponsors. Die
zijn nodig bij bijvoor-
beeld de organisatie van
het JeugdWK zeilen
en het WK zeilen, die in
respectievelijk 2021 en
2022 voor de kust van
Scheveningen worden
gehouden.

Welke koers?
Door optimaal gebruik temaken van gedetailleerde informatie
over de lokale stroming enwindvariaties kunnen zeilers net even
sneller om een boei.

overstag konden.De snelheid vanhet
water zouons inde juiste positie bren-
gen.Diemanoeuvre leverdeonsdewinst
op in een vandemanches en vier vande
tienpunten voorsprongwaarmeewewe-
reldkampioenwerden.’

Dekennis vande stromingenwordtbij
hetWatersportverbondde laatste twintig
jaar geleverddoor SvasekHydraulics.Dit
bedrijf verdient zijn gelddoor voor con-
tainerschepenopdewereldzeeënde rou-
temetdeminsteweerstanduit te reke-
nen.Daardoor kanerbespaardworden
opbrandstof.Ook voorspelt het bedrijf
hoede stromingen veranderenwanneer
er bijvoorbeeld eennieuweMaasvlakte
wordt aangelegd.

Vooral bij deOlympische Spelen van
China, in 2008, enBrazilië, in 2016,
speeldendeberekeningen vanSvasek
Hydraulics eendoorslaggevende rol voor
deNederlandse zeilploeg.Dat kwam
doordegrotebaaiendiedaar liggen. Bij
eb zoekthetwatermet veel geweldde
smalle uitgang, bij vloedperst hetwater
zichmetdezelfdekrachtnaar binnen.
Die krachtheeft invloedopde snelheid
vandeboten.

‘Getijdenworden veroorzaakt doorde
stand vande zonendemaan’, zegt inge-
nieurMarloes vandenBoomgaard van
Svasek. ‘Hoog- en laagwater zijndaar-
door lang van tevoren te voorspellen, niet
alleendoor ons, ookdoorde concurren-
tie.Maardat is het niet het hele verhaal:
bij deberekeningen vande stromingen
spelenookdekustlijn ende vlakheid van
debodemeenbelangrijke rol.’

‘Bij ondieptes ondervindthetwa-
termeerweerstand zodathet trager
stroomt’, vult algemeendirecteurBram
Bliek aan. ‘Het kandus voordelig zijn om
stroomopwaarts juist daar te varen. In
omgekeerde richtingdaarentegen ishet
beter omandereplekkenop te zoeken.
Kennis vanwatwanneer gebeurt, kanhet
verschil betekenen tussenwel of niet een
medaille.’

Bij Enoshima is dekust grotendeels
ononderbroken, er zijnnauwelijks grote
inhammen.Enbehalvehet schiereiland
zelf zijn erweiniguitsteeksels die de
stromingenbeïnvloeden. ‘Het komt aan
opdedetails’, zegt VandenBoomgaard.
‘Daar zijnnog vele voordelenmee te
behalen.’

Welkedat zijn,wil VandenBoom-
gaardniet zeggen.Wantmogelijk lezen
de concurrerende zeilploegenmee. ‘Het
gaat omde invloed vandewindopde
stroming’, zegt directeurBliek zonder
het achterste van zijn tong te laten zien.
‘Die is veelmoeilijker te voorspellendan
degevolgen vaneben vloed.’

Svasek levert de informatie in zoge-
noemde10-minutenplots, bewegende
modellenwaarbij voor elke tienminu-
tendekracht en richting vanhetwater
metpijlenwordenweergegeven.De ene
zeiler ziet deze gegevenshet liefst uitge-
werkt inmeters per seconde, de andere
inbootlengtes.

HERKEN DE PATRONEN
Maarhoegoedde informatie ookwordt
gepresenteerd, het gaat omkansen, niet
omzekerheden. Zowel dewindals de
stroming is van vele factorenafhankelijk,
niet alles laat zich voorspellen.Daarom
moet tenkoste vanallesworden voorko-
mendat de zeilers blindvarenopdemo-
dellen.Goedopletten, zo luidt het devies
bij hetWatersportverbond, enbeslissen
opbasis vande echte omstandigheden.

‘Ookals jeweet dat dewindmeestal
rondeenuur of eendraait’, zegt analist
DouweBroekens, ‘blijft het onvoorspel-
baar of het ookopdewedstrijddag ge-
beurt.De zeilersmoeten scherpblijven,
hunwaarnemingenblijven vangroot
belang.’

In een vandedatabases vanhetWa-
tersportverbond zijnde gegevens van
honderdenbij Enoshimagevarenwed-
strijden verwerkt. Inhet oostelijk zeilge-
biedmakende laterewinnaarsmeestal
gebruik vande rechterkant, in eenmeer
westelijk gebied varen zij vooral over de
linkerkant.

‘Het gaat omdeherkenning vanpatro-
nen’, zegtBroekens. ‘Opdiemanierwor-
denonze zeilers zichbewust vanwat er
waarschijnlijk gaat gebeuren. Zokunnen
zij zich voorbereiden zonder gefixeerd te
raken.Hopelijk zijn zedaardoornet iets
eerder bij definishdande concurrentie!’

Frits Conijn is redacteur van het FD.

ZOWEL DEWIND
ALS DE STROMING
IS VAN VELE
FACTOREN
AFHANKELĲK.
NIET ALLES
LAAT ZICH
VOORSPELLEN

Zeilers van TeamNL, het exacte deelnemersveld voor deOlympische Spelen is
nog niet bekend. FOTO:WATERSPORTBOND
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