
 

De bobslee 
De formule 1 van de wintersport 
 

Hoe ziet een bobslee er eigenlijk van binnen uit en uit welke onderdelen bestaat het? 
 
De Nederlandse bobsleeër Rob Geurts bereikte in 2004 met zijn team een sensationele 2de 
plaats tijdens de Wereldbekerwedstrijd in Lillehammer. Ze eindigden slechts 8/100 van een 
seconde achter de winnaar. 8/100 van een seconde, waar hebben we het over? 

Hoi Rob.Hai.Hoi.Hé, kopt het, dat bobsleeën de "Formule I van de wintersport" wordt 
genoemd? Ja, dat klopt. En waarom is dat zo? Het is natuurlijk eh, ja, uiteraard de snelheid 
is natuurlijk belangrijk, maar de 3, facetten die bij ons zo ontzettend belangrijk zijn is dus, 
ja, de?, het aanduwen, de "motor", zo noem ik het altijd maar. De start.., de start hè? Ja, de 
start, het vermogen van de 2 dames . Het sturen van de piloten en dan natuurlijk, ja, het 
mooiste is, dat de techniek die zo ontzettend belangrijk is, vandaar eigenlijk: het is een 
technische sport ook, dus het is de Formule I van de wintersport. 

Dit is 'm dan. Eigenlijk het één van de belangrijkste gedeelten van de bob. Wat natuurlijk 
heel belangrijk is het chassis, het stalen chassis wat we hier zien. We hebben hier een kap 
en, ja, hier eigenlijk de techniek. Het ziet er vrij simpel uit; dat is het ook wel, maar er 
zitten zo ontzettend veel fijne dingen in. Ik zal één van de dingen laten zien die dus bij 
wijze van spreken belangrijk zijn, dat is dus de.., de binnenvering, het 1ste gedeelte, dat 
veert ten opzichte van het 2de gedeelte. Eh, verder hebben we hieronder hebben we ook 
nog een keertje een aparte vering zitten die dus weer heel erg belangrijk is voor het 
sturen, het stuurt je van links naar rechts. Ja, ook niet onbelangrijk.  

En? erg leuk op dit ogenblik zijn er nu jongeren in Nederland, de "vak kanjers", mee bezig 
om die veren te gaan analyseren wat voor materiaal en eigenlijk betere veren voor ons te 
maken. Dus ze proberen eigenlijk om nog sneller te gaan dan dit.., dat dit seizoen.Klaar. Oké. 
Dames, in de zomer trainen jullie hier op de atletiekbaan hè?Ja.Hoe gaat dat dan?Ja, we 
hebben onder onze bobsleeën en trainingssleeën hebben we wieltjes gemaakt, van die 
skate wieltjes, dus we hebben een perfect systeem met dezelfde hoogte als op het ijs. En 
daar kunnen we in de zomer heel specifiek trainen om dan een beetje het gat tussen, ja, 
zomer en winter te overbruggen.Mm-mm. Mm-mm. Ja.Wil je even meedoen? Ik heb wel even 
een pak bij me.Klaar.Oké. 


