
Geef ’ns antwoord

De formule
van de fiets
ontrafeld
Al sinds de uitvinding van de
tweewieler, zo rond 1860, probe-
ren onderzoekers erachter te ko-
men hoe het komt dat een fiets
uit zichzelf zo stabiel is.
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Soms werkt het weer niet mee of is
de band lek, maar over het alge-
meen weten Nederlanders hun
fiets best te waarderen. Die fiets
houdt wiskundigen al bijna ander-
halve eeuw bezig. Hoe is het toch
mogelijk dat een rijdende fiets zo
stabiel is? Als een fiets stilstaat valt
hij (zonder standaard) namelijk
meteen om. De Technische Univer-
siteit Delft heeft nu het antwoord.

Ô En dat is? Onderzoeker
Arend Schwab: ‘Wij hebben

de formule gevonden waarin alle
factoren die van invloed zijn op de
rijeigenschappen van een fiets zijn
meegenomen. De formule voor de
perfecte fiets, als het ware.’

Ô Hoe wordt een fiets ontwor-
p e n? Schwab: ‘Bij het ont-

werpen van fietsen werkt men van
oudsher met drie parameters: de al-
gehele geometrie, de afstand tus-
sen de assen en de hoek van de

voorvork. Fietsfabrikanten hebben
nooit precies geweten hoe een fiets
werkt, ze probeerden wat uit en
kwamen uiteindelijk met onze hui-
dige fiets aanzetten. Andere fietsfa-
brikanten hebben deze fiets vervol-
gens gewoon nagemaakt omdat de
fietsen het goed bleken te doen.

Ô Waarom is nu pas bekend
hoe de fiets werkt? Diverse

wetenschappers zijn wel een eind
gekomen met hun berekeningen
maar ze hebben hun uitkomsten
nooit met elkaar vergeleken. Zon-
der samenwerking en controle
door derden sluipt er bij een inge-
wikkelde rekensom gaandeweg al-
tijd wel een foutje in. Door onze re-
sultaten ook door collega’s van Cor-
nell University en de universiteit
van Nottingham in Groot-Brittan-
nië te laten controleren en even-
eens naar hun resultaten te kijken
zijn we uiteindelijk tot één juiste
uitkomst gekomen.

Ô En wat betekent die uit-
komst voor onze fiets? ‘Nu

we kennis hebben van de rijeigen-
schappen van een fiets, kunnen we
voor iedereen een fiets op maat ma-
ken. Mensen die moeilijk hun even-
wicht kunnen bewaren, zoals oude-
ren en gehandicapten, hoeven nu
niet meer op een driewieler of een
fiets met motor te rijden om over-
eind te blijven. We kunnen voor
deze mensen nu een fiets maken
die nog stabieler is.’

Ô Nog tips voor de fietser?
‘Hoe harder je fietst, hoe

kleiner de kans dat je omvalt.’


