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Met drieduizend thermometers
op zoek naar onderwatergolven

OCEANOGRAFIE

Diep in de oceaan kunnen onder de oppervlakte golven rollen van wel honderd meter hoog. Bij een bergrug slaan ze
ook echt om, als een woeste branding. Met grote gevolgen voor duikboten én het klimaat.

Door�onze�medewerker�Rob�Buiter

DEN�HELDER.�„Je kunt nou eenmaal niet alles
precies berekenen”, zegt oceanograaf Hans
van Haren terwijl hij zich in de duiktoren van
het Aquacentrum in Den Helder in een wet-
suit hijst. Van Haren (1959) werkt bij het Ko-
ninklijk Nederlands Instituut voor Onder-
zoek der Zee (NIOZ). Voor hem in de duikto-
ren ligt een ring van roestvrijstaal van twee
meter in doorsnede. In het midden van de
ring komen zes lange lijnen samen bij een
klein, plastic schijfje van tien centimeter
doorsnede.

„Om dat schijfje gaat het vandaag”, legt
Van Haren uit. „Dat is onze ‘re m p a r a c h u te’
wanneer ik straks deze ring in dit diepe
zwembad gooi. Samen met ons team van
NIOZ-technici willen we verschillende van
dit soort parachutes testen, om te zien hoe
groot ze moeten zijn om de ring netjes hori-
zontaal op de bodem te laten landen.”

De onderzoekers hebben berekend dat
deze ring precies dezelfde weerstand in het
water heeft als de echte ring, van zeventig
meter doorsnede, die ze later dit jaar naar de
bodem van de Middellandse Zee willen laten
zinken. „Maar de exacte effecten van zo’n
remparachute, die kun je onmogelijk alle-
maal vooraf berekenen. Dat moeten we ge-
woon met schaalmodellen proberen.”

Turbulentie als onopgelost raadsel
Met de echte ring, die van Haren later dit jaar
op de bodem van de Mediterranee wil zetten,
zal hij ten minste twee jaar lang metingen
verrichten aan zogeheten onderwatergolven.
Zoals de branding op het strand een woelige
clash is tussen twee lagen met verschillende
dichtheden – water en lucht – zo blijken er
ook onder water woeste golven te kunnen
ontstaan op de scheiding van lagen met ver-
schillende temperaturen of zoutgehalten.

Van Haren: „Rond bergruggen in de diep-
zee kunnen zelfs golven ontstaan die wel
honderd meter hoog kunnen worden. Die
slaan bij zo’n bergrug ook echt om, alsof het
een woeste branding is. Duikboten kunnen in
z o’n branding in de problemen komen. Het
lijkt er soms zelfs op dat walvissen rond die
golven samenscholen, al zal dat dan meer
met hun voedsel te maken hebben dan dat ze
erop surfen.”

Turbulentie onder water is nog steeds één
van de grotere onopgeloste problemen in de
natuurkunde, zegt Van Haren, die in 1990
promoveerde op getijdestromingen en al
ruim twintig jaar onderzoek doet naar onder-
watergolven. „Tegelijk hebben deze proces-
sen wel grote invloed op biologische en kli-
matologische processen. Ze mixen letterlijk
waterlagen, en daarmee voedingsstoffen en
warmte door de oceaan. Daarmee hebben ze
invloed op het leven onder water en op het
klimaat. Uiteindelijk kun je het transport van
water, inclusief warmte en voedingsstoffen
in de diepzee, niet begrijpen als je de precieze
karakteristieken van onderwatergolven niet
b e g r i j p t .”

Nadat diverse onderzoekers al met één
lange lijn vol thermometers de onderwater-
golven in kaart hadden geprobeerd te bren-
gen, experimenteerden Van Haren en col-
l e g a’s de afgelopen jaren met een eerste, klei-
nere versie van een driedimensionaal web
van sensoren om de onderwatergolven veel
nauwkeuriger te volgen. De resultaten be-
schreef hij dit jaar onder meer in het Nede r-
lands Tijdschrift voor Natuurkunde. Hans�van�Haren (in�duikpak�met�snorkel)�test�een�schaalmodel�voor�zijn�onderwatergolvenon�d�e�r�zo�e�k�.
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Bij de eerste test met de remparachute van
tien centimeter doorsnede landt de stalen
ring met een ferme tik dwars op de bodem
van het zwembad. Van Haren: „Bij een schaal
van 1:35 kun je dus concluderen dat een schijf
van drieënhalve meter niet groot genoeg zal
zijn om het zaakje straks recht te trekken.”

In de uiteindelijke ring komt een vlecht-
werk van strakke kabels, legt Van Haren uit.
„Op de kruispunten bevestigen we 45 pakket-
jes van keurig opgevouwen draden, met daar-
aan om de twee meter een thermometer. On-
geveer een week nadat het hele zaakje op
tweeënhalve kilometer diepte op de zeebo-
dem is geland, zullen die pakketjes vanzelf
onder 45 boeien uitvouwen, waarna er een
netwerk van in totaal drieduizend thermome-
ters ontstaat, hopelijk in een keurig 3D-web
van zestig bij zestig bij honderdtwintig meter.
Maar als de ring niet goed landt, wordt het met
een beetje pech een knoop van drieduizend
t h e r m o m e te r s .”

Al die thermometers zullen de watertem-
peratuur op twee en een halve kilometer
diepte tot op minder dan een duizendste
graad van seconde tot seconde registreren.
„Dat is uiteindelijk de eenvoudigste, betaal-
bare manier om de beweging van water-
m a s s a’s onder water in beeld te brengen”, al-

dus Van Haren. „Uit eerdere experimenten
met een enkele kabel vol thermometers we-
ten we al dat je aan de temperatuurschom-
melingen onderwatergolven kunt herken-
n e n .”

De groep van het NIOZ hoopt dit najaar, als
alle vergunningen rond zijn, hun nieuwe, am-
bitieuze meetopstelling op tweeënhalve kilo-
meter diepte op de bodem van de Middel-
landse Zee te zetten, op 25 kilometer uit de
kust van Toulon. „Die plek is enigszins prag-
matisch gekozen”, erkent Van Haren. „We
werken samen met de bouwers van de Cubic
Kilometre Neutrino Telescope (KM3NeT).
Ook die zetten sensoren op de bodem van de
Middellandse Zee, in hun geval om neutrino’s
uit de randen van het heelal te kunnen meten.
We maken daarbij gebruik van elkaars exper-
tise in het opbouwen van zo’n onderzees
meetnet. En omdat onze interesse in het pre-
cies in kaart brengen van onderwatergolven
vooral fundamenteel van aard is, is het min-
der belangrijk waar we ons netwerk precies
gaan neerzetten.”

Na een paar worpen van de ring met de ‘pa-
r a c h u te’ van tien centimeter in het zwembad
verwisselt Van Haren de schijf voor een versie
die twee keer zo groot is. Nu trekt de rempa-
rachute de scheef weggeworpen ring al een
meter boven de bodem keurig recht. Met een
onhoorbaar plofje landt het gevaarte op de
bodem van het bad. „Deze lijkt dus groot zat’,
concludeert Van Haren. ‘Bij de echte proef
zou dit een metalen schijf van zeven meter
doorsnede moeten worden. We gaan straks in
het lab de filmbeelden van dit experiment
nog eens goed bekijken, om te zien of een iets
kleinere schijf misschien ook al voldoende
kan zijn. Het moet per slot van rekening ook
niet té groot worden.”

Zoals de branding op het strand
een clash is tussen water en
lucht, zo kunnen ook onder
water woeste golven ontstaan
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Hoe ’t WK in Qatar een voordeel kan zijn
PLAN�EUROPEES�VOETBAL

UEFA buigt zich over een plan om de kalender als gevolg van de coronacrisis aan te passen aan het ‘h e r f s t-W K’ van 2022 in Qatar.

Door�onze�redacteuren
Fabian�van�der�Poll�en
Steven�Verseput

AMSTERDAM.�De complexe timing
van het WK voetbal in Qatar in de laat-
ste maanden van 2022 kan nu juist als
voordeel worden gebruikt. Laat het
huidige seizoen én de komende twee
seizoenen rond eind november eindi-
gen, om dan in januari het nieuwe sei-
zoen te beginnen. Nationale competi-
ties die door de coronacrisis óf zijn ge-
schrapt óf dat dreigen te worden, krij-
gen zo voldoende tijd om alsnog uit te
spelen.

Dat is de kern van een nieuw, alter-
natief plan dat het gerenommeerde
Utrechtse (sport)adviesbureau Hy-
percube lanceert. Het is één van de
s c e n a r i o’s die momenteel in de top
van de UEFA en FIFA, de Europese en
mondiale voetbalbond, worden be-
s p ro ke n .

Het WK 2022 in Qatar is vanwege de
hitte verplaatst naar eind november
en loopt tot half december. Die plek
midden in het seizoen zorgde „in eer-
ste instantie voor enorme ergernis”,
zegt Hypercube-directeur Pieter
Nieuwenhuis. „Maar die rivier in het
landschap willen we nu gebruiken als
l a n d sg re n s .”

Het plan voorziet in een ingrij-
pende, tijdelijke herschikking van de
internationale voetbalkalender. Het

beginpunt van het seizoen wordt de
jaarwisseling, waar dat normaal au-
gustus is. Zo wordt ruimte gecreëerd
om nationale competities, bekertoer-
nooien, de Champions League en de
Europa League – die nu allemaal stil-
liggen – komend najaar uit te spelen.

Daarmee zou de sector tegemoet-
komen aan de wens van uitzend-
gerechtigden en sponsors, die grote
contracten hebben afgesloten en erop
aandringen competities af te maken.
„Je merkt dat er spanning zit tussen
de competitie-eigenaren, en tv-maat-
schappijen en sponsoren”, zegt Nieu-
wenhuis. „Het is van groot belang dat
alles netjes wordt uitgespeeld.”

Kalenderschade inhalen
De schade die de voetbalkalender op-
loopt, zou moeten worden ingehaald
in een verkort seizoen in 2022-2023,
dat dan volgt op het WK. In een soort
snelcompetitie zou dat seizoen in ze-
ven maanden moeten worden afge-
werkt – hoe precies, dat ligt nog open.
Vanaf de zomer van 2023 zou de
‘o u d e’ internationale kalender dan
weer ingaan.

Het plan ligt inmiddels op de bure-
len bij de FIFA en UEFA. Nieuwenhuis
kreeg naar eigen zeggen positieve re-
acties van invloedrijke bestuurders.
Maar dat betekent niet dat het ook
doorgaat. Brede steun is onontbeer-
lijk. Hij hoopt dat het initiatief om-

armd wordt door de UEFA, de Euro-
pean Leagues (koepelorganisatie van
36 competities), de ECA (belangenbe-
hartiger topclubs) en de spelersvak-
bond FIFPro. „Als dat gebeurt, kan
het heel snel gaan.”

Hij schat de kans op invoering op
„twintig tot dertig procent”. Het is
volgens hem nodig „s y n e rg i e” te blij-
ven houden in een voetbalkalender
die door de coronacrisis onder grote
druk staat. „Uiteindelijk moeten we
met z’n allen één kant op.” De realiteit
is dat bonden steeds meer hun eigen
strategie volgen, vaak in samen-
spraak met de autoriteiten.

Zo werd in Nederland en Frankrijk
het seizoen beëindigd en wordt in
België nog gewacht op een definitief
besluit. Tegelijkertijd werken Duits-
land, Portugal, Denemarken en Zwit-
serland toe naar hervatting op korte
termijn. In Engeland, Spanje en Italië
mikken ze vooralsnog ook op voort-
zetting. Het gevaar van dit verschil in
aanpak: chaos op de kalender.

Van groot belang dat alles
netjes wordt uitgespeeld

Pieter�Nieuwenhuis�clubadviseur

Arbeiders�bij�het�Lusail�National�Stadium,�ten�noorden�van�Doha.�Het�stadion�wordt�gebouwd�voor�het�WK�2022�in�Qatar.
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Vóór 25 mei moeten bonden aan de
UEFA laten weten wat ze gaan doen
met hun competities: doorspelen of
stoppen. De UEFA stuurt nadrukke-
lijk aan op uitspelen van het seizoen,
vooral ook met het oog op de Champi-
ons League en Europa League, die
van groot belang zijn voor de inkom-
sten. Nieuwenhuis: „De UEFA wil
graag zijn verplichtingen nakomen
richting tv-partners en sponsors. Die
ruimte biedt dit plan.”

In de huidige opzet geeft UEFA de
clubs tot begin augustus de nationale
competitie uit te spelen, waarna in
hoog tempo de Champions League en
Europa League afgemaakt moeten
worden. Maar nu in Frankrijk en Ne-
derland de competities zijn ge-
schrapt, wordt het voor de UEFA lasti-
ger dat standpunt te handhaven.
Daarom komt Hypercube nu naar bui-
ten met een alternatieve oplossing.

Europees noodfonds
Mocht dit plan daadwerkelijk worden
aangenomen, kan dat betekenen dat
de stopgezette eredivisie alsnog
wordt uitgespeeld, zegt Nieuwen-
huis. „Ik heb in Nederland heel wat
clubs gesproken die dit een prachtige
oplossing vinden. De competitie op
het veld beslissen is altijd beter dan
vanachter de groene tafel.”

Spelerscontracten zouden in het
plan tot 1 december doorlopen – de

oude deadline is 1 juli. Nieuwenhuis
verwacht dat, als het zover komt, de
meerderheid van de spelers daarmee
akkoord gaat. „Zij vinden het ook be-
langrijk dat het seizoen wordt afge-
maakt. Dan kan Hakim Ziyech ge-
woon proberen Ajax kampioen te ma-
ken, voor hij naar Chelsea vertrekt.”

Door de start van het nieuwe sei-
zoen 2020-2021 te verschuiven naar
januari krijgen clubs meer tijd om de
campagne voor seizoenkaarten en
sponsors op te zetten. „Vanuit de
commercie is er dan ook een veel
scherper beeld hoe de coronacrisis
zich heeft ontwikkeld”, zegt Hyper-
cube-analist Pim Klaver.

Een onderdeel van het plan is ook
de oprichting van een Europees
noodfonds van acht miljard euro. Dit
moet via leningen bij Europese ban-
ken worden verkregen. Daarbij zou-
den mogelijk de UEFA of overheden
garant moeten staan. Clubs met liqui-
diteitsproblemen kunnen hier ge-
bruik van maken.

De lening zou binnen vijf jaar afge-
lost moeten worden. Bonden en clubs
hoeven in dit scenario niet aan te klop-
pen voor steun bij de overheid – w at
gevoelig ligt door het imagoprobleem
van het voetbal. Nieuwenhuis: „De
bedrijfstak is er enorm mee gediend
als het ten opzichte van de samenle-
ving laat zien: wij gaan dit zelf rege-
len, wij houden onze hand niet op.”


