
 

Zeilen op een boot van kogelwerend materiaal 
Dat gaat het hardst! 
 

We gaan het water op met het succesvolle Olympische zeilduo Marcelien de Koning en 
Lobke Berkhout. Bij TNO in Den Helder testen ze verschillende coatings voor hun zeilboot. 
 
De Koning en Berkhout. Nederlandse topsporters gaan voor goud. Ze deden het in 2005, 
toen in 2006 en nu weer in 2007! Welk geheim wapen heeft de wetenschap hen 
meegegeven?  

De boot moet snel zijn, maar op topniveau wordt er ook kritisch gekeken naar de coating en 
de touwen. Alles moet optimaal zijn, kosten noch moeite zijn gespaard. Speciaal voor alle 
Oranje zeilers die naar de Olympische Spelen gaan zijn er superlijnen ontwikkeld, gemaakt 
van een vezel die ook in kogelvrije vesten wordt verwerkt.  

Deze lijnen zijn gemaakt van dyneema. Dyneema is de sterkste vezel ter wereld. Dit is tien 
keer sterker dan staal op een gewichtsbasis. Maar dit zijn de allerbeste lijnen die op deze 
hele planeet te krijgen zijn momenteel. Waarom? Nou heel helder, voor een zeilboot is het 
ontzettend belangrijk, dat een lijn licht is, dat hij niet rekt en dat hij geen water 
absorbeert, en natuurlijk dat hij ontzettend sterk is, want het laatste dat je wilt is, dat je 
lijn breekt tijdens de wedstrijd.  

De lijnen hebben we gehad, Marcel, en nu hebben we de coatings? Ja, dat klopt. We zijn 
hier bij TNO in Den Helder. Wat je hier ziet zijn verschillende schijven, die zijn van exact 
hetzelfde materiaal gemaakt waar de boten ook van gemaakt zijn. En het idee is nu, dat we 
eigenlijk op deze standaardschijven verschillende coatings aanbrengen en die 
verschillende coatings met elkaar gaan vergelijken.  

Je kan je voorstellen: een boot wanneer hij door het water vaart, ondervindt die weerstand 
door het water en door er nou een bepaalde coating op aan te brengen kan je zorgen, dat 
de weerstand vermindert waardoor de boot eigenlijk sneller door het water gaat. Maar je 
ziet dat het water meteen al in beweging komt op het moment dat de schijf begint te 
draaien. Het water stroomt nou langs de schijf naar buiten toe. Door de draaikrachten die 
er uitgeoefend worden op de schijf.  

Op het moment dat wij nou gaan versnellen, ga ik hem op een hogere snelheid zetten. Kijk, 
ik heb hem nou op 1100 RPM staan. 1100 Keer draait deze schijf per minuut rond, dat is een 
behoorlijk hoge snelheid en je ziet ook meteen, dat het water heel veel wervelingen 
vertoont. Dat zorgt er meteen voor, dat de coating zich heel anders gaat gedragen op het 
oppervlak.  

Het liefst willen we een coating vinden die ervoor zorgt, dat je veel sneller gaat. Dat is altijd 
mooi als we goud hebben binnenbehaald. Maar omdat wij dat op dit moment nog niet weten 
welke coating het beste is, zijn we daarom dit gaan testen en dat kunnen we dan ook gaan 
adviseren van nou jongens, die coating, daar ga je een stuk sneller door. 


