
T E C H T A L K
D E L F T

Techtalk Delft wordt mogelijk gemaakt m.m.v. de Delftse kennissector en Delft Technology Partners / Redactie: Mediabureau gemeente Delft, stadskrant@delft.nl / 02-2021.

25 juli 2021 Stadskrant Delft 3 

De Olympische Spelen 
zijn begonnen! Wat dat 
met techtalk te maken 
heeft? Nou, Delftse 
technologie en innova-
ties helpen de Olym-
piërs om nog beter te 
presteren. Door de 
snelst mogelijke baan-
fi ets te ontwikkelen. 
Door hun hoofd koel te 
houden. Door zeilers 
optimaal de wind in 
de rug te geven. Door 
Paralympiërs trainin-
gen op maat te bieden. 
Innovatie is geen 
Olympische sport, maar 
brengt de Olympiërs 
wel verder. Lees maar.

Meer techtalk over de Olympische 
Spelen en innovaties van de TU Delft? 

Check www.tudelft.nl/sports-
engineering-institute, of scan 

de QR-code.

COOLE CAPS!
/
De Olympische Spelen in Tokyo worden 
de heetste ooit. Met temperaturen boven 
de 30°C en een luchtvochtigheid die kan 
oplopen tot 75 procent. Hoe kun je dan 
nog Olympisch presteren? Door je hoofd 
koel te houden met deze ‘coole caps’ die de 

Thermo Tokyo: beat the heat!

TU Delft heeft ontwikkeld. Daar kunnen 
koelelementen in worden gestopt. Olympiërs 
dragen deze petten voor en na het leveren 
van hun prestatie. De koelpetten zijn in het 
TeamNL kledingpakket opgenomen – ook 
voor coaches en de begeleidende staf. 

De coolcaps zijn 
onderdeel van het 
project Thermo Tokyo. 

Meer techtalk? 
Scan de QR-code!

WETEN HOE DE WIND WAAIT
/
Hoe kun je de Olympische zeilers zo veel mogelijk wind in de rug geven? Door ze elke 10 mi-
nuten uiterst nauwkeurige voorspellingen te geven over de windrichting, windsnelheid en type 
windpatroon. De TU Delft heeft daarvoor een model ontwikkeld. “De setup van dit project is 
uniek”, zegt onderzoeker Sukanta Basu, die dit model samen met Sailing Innovation Centre 

Zeilen met voorkennis

heeft ontwikkeld. “De zeilers zijn geïnteresseerd in een klein gebied met topografisch uitda-
gende factoren zoals Oshima Island en de vulkaan Fuji en met grote temperatuurwisselingen 
van het water.” Het vergt wel honderden processor-uren en terabytes aan data. De berekenin-
gen worden daarom gedaan bij het nationale supercomputer-centrum SURF in Amsterdam. 

PASSEND PROGRAMMA 
VOOR PARALYMPIËRS
/
Weinig sporters worden zo 
intensief belast als de rolstoel-
sporters. Blessures aan de 
elleboog, pols en schouders – 
dat zijn de meest voorkomende 
blessures in het rolstoelbas-
ketbal. Begrijpelijk, want de 
sporters doen alles met hun 
armen. Tel daarbij het lichame-
lijk contact op – rolstoelbasket-
bal is een contactsport – en het 
is duidelijk waarom deze sport 
een hoog blessure-risico kent. 

Meten is weten (hoe te 
trainen en te sporten)

Om meer zicht te krijgen op de 
bewegingen van rolstoelspor-
ters, heeft onderzoeker Rienk 
van der Slikke van de TU Delft 
een sensor ontwikkeld. Die legt 
alle rolstoelbewegingen vast – 
pushes, rotaties, versnellingen. 
Door deze data in een app weer 
te geven kunnen de atleten 
en trainers zelf hun prestaties 
tijdens trainingen meten en 
deze vergelijken met data over 
wedstrijdsituaties. Ook kan de 
coach voor iedere individuele 
atleet een passend trainingspro-
gramma samenstellen.

SNELLER KAN NIET
/
Men neme een baanfiets. Voeg daar een flinke scheut Delftse technologie en innovatie aan 
toe, waardoor de baanfiets 15 procent lichter, 24 procent aerodynamischer en 35 procent stij-
ver wordt. Hierdoor vervormt de fiets minder, is die beter bestuurbaar en kunnen de renners 
al hun vermogen kwijt. “Dit is wetenschappelijk gezien de snelste fiets”, zegt fietsprofessor

Op weg naar baanbrekende records

Arend Schwab van de TU Delft. “Het geheim? We hebben deze fiets niet gebouwd om er een 
renner op zetten, maar zijn van de renner uitgaan – en hebben vervolgens om de renner heen 
een fiets gebouwd.”  Als dat geen goud wordt…


