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TeksT: BaBeTTe Margés   FoTo’s: jeroen BroekMans

Wat krijg je als je vijftig knappe koppen op sportgebied in een 

kamer achterin Zwemcentrum de Tongelreep zet? nou, onder andere 

de meest betrouwbare keerplaat en een 3D-analyse van zwem-

bewegingen. Het eindhovense InnosportLab (IsL) is een broedplaats 

voor innovaties in de zwemsport. en ook al ben je geen begenadigd 

zwemmer, dan heb je er toch wat aan. 

kraamkamer
 van technische sportsnufjes
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Ranomi Kromowidjojo. Dat gebeurt met be-
hulp van speciale software, de zogenaamde 
Startanalyzer, die is ontwikkeld door het lab 
zelf. Door op een led-lampje te klikken dat be-
vestigd is aan Ranomi’s badpak, kan de exacte 
lijn die de heup tijdens de start maakt, gevolgd 
worden. Vervolgens is er weer een ander pro-
gramma dat de heuplijn vergelijkt met die van 
de snelste start van Ranomi ooit opgenomen 
– dat wil zeggen sinds januari 2010, het mo-
ment van ingebruikname van de onderwa-
tercamera’s. Dit product heet ‘snelste lijntje 
sprint’. „Wij zijn niet zo origineel in het ver-

zinnen van namen”, geeft embedded scientist 
Sander Schreven toe. Gelukkig wel in het ver-
zinnen van innovaties.
De aanjager van dit alles is Roald van der 
Vliet, 39 jaar, van oorsprong leraar licha-
melijke opvoeding maar ook bewegingswe-
tenschapper en oud-wedstrijdzwemmer en 
zwemcoach. Boven alles nu manager van het 
InnoSportLab de Tongelreep en coördinator 
van de overige labs in Nederland (zie kader). 
Hoog tijd om hem te vragen wat het lab nou 
eigenlijk doet. „Wij zijn de Research & Deve-
lopment van de sport. Simpel gezegd komt het 
erop neer dat wij topsportzwemmers de mid-
delen aanreiken om sneller te kunnen zwem-
men.” Maar zo simpel is het niet. Van der Vliet 

snelste lijntje sprint
Ja, dat is ze, bevestigt Chris Hendrix, stagiaire 
van Fontys Sport Hogeschool in Sittard. Hij 
analyseert enkele keren per week de beelden 
die gemaakt zijn tijdens de trainingen van 
onze nationale sporthelden, onder wie dus 

er weggestopt zitten ze, de drie 
medewerkers en maar liefst 45 
stagiaires van ‘het zwemlab’. Na 
het doorkruisen van minstens 
drie lange gangen, een fitness-

zaaltje en een zwembad, betreed ik hun do-
mein. Dat bestaat uit één kantoorruimte en 
keukentje volgepropt met tafels, computers 
en andere apparatuur. De Willie Wortels van 
de zwemsport turen geconcentreerd op beeld-
schermen naar cijfers, grafieken en onderwa-
terbeelden van zwemmers. Hé, is dat niet Ra-
nomi die door het water glijdt?

V

streeft hogere doelen na. „Over tien jaar heeft 
Eindhoven een ‘sport-bedrijfstak’ en bestaat 
er naast Philips Health ook Philips Sport. Er 
zit business in de combinatie sport en techno-
logie en daaraan willen wij een grote bijdrage 
leveren.”

Basisles economie
Een vrij commerciële insteek voor een stich-
ting – ISL is in 2006 opgericht door NOC*NSF 
en TNO – dat vraagt om uitleg. „Wij brengen 
het bedrijfsleven, de wetenschap en sporters 
bij elkaar. Niet alleen om topsporters beter te 
maken, maar ook om nieuwe kennis te ont-
wikkelen waarmee weer slimmere producten 
kunnen worden gemaakt. Vervolgens verko-

Vindingen iSL
de TongeLreep
- startanalyzer

- keerpuntanalyzer

- slaganalyse

- trainingstart- en keerpuntsysteem

- een sleepsysteem om de juiste badkleding en 

 de efficiëntste vorm van onderwater zwem-

 men te kiezen

- het MaD-systeem om actieve weerstand van

 badpakken te meten

- een keerpuntplaat om afzetkracht, afzet-

 plaats en impuls te bepalen

- een database met duizenden startanalyses,

 keerpuntanalyses en raceanalyses

- een gekalibreerd en gesynchroniseerd camera 

-systeem om beelden direct terug te zien en te

 bespreken met de zwemmers

- een antropometrieset om lichaamsmaten

 mee te meten

- HF meters om Heart rate Variability en Heart

 rate recovery te meten

- een koelsysteem om sporters te adapteren

 aan koude omstandigheden

stagiaires bewegingswetenschappen plaatsen een versnellingsopnemer op het hoofd van een testzwemster.

pen we die aan het buitenland – wij moeten 
het als klein landje van de export hebben – en 
creëren we hier werkgelegenheid. Daar wordt 
iedereen beter van.” 
Tot zover de basisles economie.

De theorie klinkt mooi maar kan Van der Vliet 
ook concrete voorbeelden geven? „Jazeker; 
neem de camerasystemen. Vroeger werd door 
de coach met een stopwatch de tijd gemeten 
maar dat was natuurlijk onnauwkeurig. Te-
genwoordig gebruiken we daar camera’s voor. 
En dat geldt niet alleen voor de zwemsport. 
Ook andere sporten ontdekken de voordelen 
hiervan. Het is zelfs zo dat de cameraleve-
rancier, Dutch Vision Company, zich is gaan 
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Het honk van InnosportLab de Tongelreep. op de achtergrond het trainingsbad.
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toeleggen op het ontwikkelen van specifieke 
systemen en software voor de sportbranche. 
Ook het buitenland vraagt hier naar.”

niet alleen voor VDH
ISL gaat uit van het principe ‘De ene hand 
wast de andere’. De samenwerking met bedrij-
ven levert geld op dat direct in het lab wordt 
teruggestopt. Op deze manier kan het lab weer 
nieuwe innovaties maken. Wie denkt dat het 
gebruik van die vindingen alleen is weggelegd 
voor de Pieters en Inges onder ons, heeft het 
mis. „Ook Eindhovenaren kunnen hier een 
analyse van hun zwemtechniek laten maken, 
inclusief onderwateropname en een DVD 
voor thuis. Voor 52,50”, voegt de ondernemer 
in Van der Vliet toe.
Sinds de start van ISL de Tongelreep in 2006 
is er een twaalftal innovaties in gebruik ge-
nomen (zie kader). De nieuwste telg van het 
zwemlab heeft als werktitel ‘3D-handschoen’ 

meegekregen en bevindt zich nog in de expe-
rimentele fase. De handschoen is voorzien van 
led-lampjes en sensoren en kan straks driedi-
mensionale beelden genereren van de zwem-
mers. Met dit hulpmiddel zullen zij nog beter 
op techniek gecoacht kunnen worden.

keyword
Hoe ontstaan die ideeën eigenlijk? „Gewoon 
hier aan tafel”, antwoordt de innovatiemana-
ger. „Soms bij toeval, soms door een passant, 
maar altijd door er sámen mee bezig te zijn. 
Iedereen die hier rondloopt, van stagiaire tot 
schoonmaker, móét meedenken.” Dat brengt 
ons weer terug bij een van zijn stokpaardjes: 
samenwerking. „Als alle Eindhovenaren zich 
druk zouden maken om de zwemsport, heb-
ben we binnen no time de meest geavanceerde 
apparatuur van de wereld. Dat weet ik zeker.”
Waar Van der Vliet ook zeker van is, is dat we 
op een keerpunt staan in de geschiedenis. „In-

novatie is the keyword op dit moment. Als we 
dit samenbrengen met sport, kunnen we als 
klein landje het verschil maken. Er ligt een 
economische kans en die kunnen we als slim-
ste regio niet door onze vingers laten glippen.” 
Aan het InnoSportLab en zijn knappe koppen 
zal het in elk geval niet liggen.

Kijk voor een filmpje over de toepassing van in-
novaties tijdens een zwemtraining op frits.nl

oVerige iSL’S
in nederLand
- Thialf, Heerenveen: schaatssport

- Den Bosch: gymnastische sporten

- sport en Beweeg, eindhoven-noord: 

   sportstimulering

- Den Haag: zeilen

- Papendal, arnhem: voeding & fysiologie

Innovatiemanager roald van der Vliet checkt de opstelling van de onderwatercamera voor 3d-analyse.
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