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1 SAMENVATTING  

In opdracht van Sport Vlaanderen en het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), 
ondergebracht bij het Departement Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI), werd binnen dit 
project samen met marktpartijen gezocht naar innovatieve oplossingen voor thermoregulerende 
kledij voor topsporters. Hiervoor werden sportfederaties bevraagd naar hun noden en wensen, 
vertrekkende van de huidige koelvestoplossingen. De huidige problemen en uitdagingen werden 
in dit rapport opgelijst en daarna gerangschikt in volgorde van belang. De belangrijkste elementen 
werden geformuleerd als design drivers voor een te ontwikkelen oplossing, wat richting gaf aan 
de conceptualisatiefase in co-creatie met verschillende marktpartijen. Na deze fase werden vier 
conceptrichtingen gedefinieerd, waarvan (enkel) het eerste concept ook kan gebruikt worden 
tijdens de prestatie. De andere concepten dienen aangewend te worden voor, tussen of na 
prestaties.  

1. Second skin / cooling (under)wear  
2. Battery powered cooling vest  
3. Portable airco ventilated vest  
4. Segmented vest with collar  
 

Voor elk van deze conceptrichtingen werden naast een korte beschrijving van concept en 
achterliggende technologie ook een inschatting gemaakt van de unieke voordelen, de risico’s en 
nadelen en de ontwikkelstappen. De concepten werden tenslotte ook naast elkaar afgewogen wat 
resulteerde in aanbevelingen voor Sport Vlaanderen bij het schrijven van een innovatieve 
aanbesteding.  

2 EXECUTIVE SUMMARY 

Commissioned by Sport Flanders and the Programme for Innovation Procurement (PIP), which is 
part of the Department of Economics, Science & Innovation (EWI), we searched together with 
market parties for innovative solutions for thermoregulatory clothing for top athletes. To this end, 
sports federations were asked about their needs and wishes, based on the current cooling vest 
solutions. The current problems and challenges were listed and then ranked in order of 
importance. The most important elements were formulated as design drivers for a solution to be 
developed, which gave direction to the conceptualisation phase in co-creation with various market 
parties. After this phase four concepts were defined, where (only) the first concept can be used 
during the sports performance. The other concepts must be used before, between or after sports 
performances.  

1. Second skin / cooling (under)wear  
2. Battery powered cooling vest  
3. Portable airco ventilated vest  
4. Segmented vest with collar  
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For each of these concepts, in addition to a brief description of the concept and underlying 
technology, an estimate was made of the unique advantages, the risks and disadvantages and 
the development steps. Finally, the concepts were also weighed up side by side, which resulted in 
recommendations for Sport Flanders for writing an innovative tender. 

3 CONTEXTBESCHRIJVING 

De vraag naar zowel comfortabele, als gebruiksvriendelijke en kostefficiënte thermoregulerende 
kledij voor topsporters bestaat reeds jaren maar er wordt door de industrie schijnbaar geen 
passende invulling aan gegeven voor topsporters. In aanloop van de Olympische spelen in Tokio 
1 - die volgens experten zullen doorgaan in de meest thermodynamisch uitdagende 
omstandigheden ooit -  zijn de verschillende Vlaamse sportfederaties echter op zoek naar 
commercieel bestaande producten die snel ingezet kunnen worden en op korte termijn kunnen 
renderen.  

Zoals terecht werd aangehaald in de projectaanvraag, zal het inzetten van koelingstechnieken uit 
andere sectoren, deze time-to-market potentieel kunnen versnellen. De grote uitdaging in dit 
project zal er ons inzien in bestaan om de “good enough” performantie van dergelijke 
koelingstechnieken te bepalen (bijvoorbeeld op basis van poly acrylic acid), en in samenwerking 
met de industrie een roadmap uit te tekenen waarbinnen deze performantie opgeschaald kan 
worden voor deze specifieke topsportapplicatie.  

 

4 WENSEN VAN STAKEHOLDERS 

4.1 SPORT VLAANDEREN 

Sport Vlaanderen is op zoek naar oplossingen die bruikbaar zijn voor een zo groot mogelijke 
doelgroep over de verschillende relevante sportfederaties heen. Het Vlaams topsportbeleid heeft 
als doelstelling een ambitie geformuleerd om zo veel mogelijk medailles en top 8-plaatsen te 
verzilveren in Olympische disciplines. Daarbij kan ook koelkledij dit doel helpen behalen, en 
behouden we bijgevolg een primaire focus op een shortlist van disciplines met hoge slaagkansen.  

Verder is het voor Sport Vlaanderen primordiaal om de oplossing tijdig te kunnen uittesten op zijn 
effectiviteit en gebruiksvoordelen en indien nodig de ontwikkeling hiernaar aan te passen.  

Ten slotte beschikt de organisatie over een bepaald ontwikkel2- en aankoopbudget dat kan 
aangewend worden en dienen zij hierin afwegingen te maken om de verschillende 
beslissingsparameters te maximaliseren. 

  

                                                      

 

 
1 Verwachte sportomstandigheden in de zomer: gemiddelde 22 dagen met buitentemperaturen boven 30 °C en 
>70% relatieve vochtigheid 
2 Mede gehefboomd door EWI-PIO 
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4.2 FEDERATIES 

De verschillende sportfederaties hebben erg uiteenlopende noden en wensen. Zo herkennen we 
duidelijk uiteenlopende use cases afhankelijk van de sporttak en zelfs op het niveau van de 
individuele atleet (zie Hoofdstuk 5: Scherpstellen input voor conceptualisatie).  

Daarnaast kennen bepaalde sporttakken ook streng afgelijnde sponsorovereenkomsten die 
beperkend kunnen optreden in de acceptatie van bepaalde voorgestelde opportuniteiten.  

Ten slotte zijn er federaties die momenteel weinig interesse of nood hebben aan een oplossing 
rond koelkledij, zoals de binnensporten, al worden deze niet uitgesloten als potentieel 
belanghebbende doelgroep. 

4.3 MARKTPARTIJEN 

Voor de potentiële marktpartijen is het erg belangrijk om voldoende potentieel te identificeren in 
andere sectoren (zoals medisch, buitenarbeid, rusthuizen...) om het valorisatiepotentieel voor de 
industrie te vrijwaren. Het betreft hier het matchen van enerzijds koelingstechnieken met een 
voldoende hoge mate van Technologie Readiness Level (TRL) met de concrete vraag uit Sport 
Vlaanderen (die kan afwijken van die van de spillover applicaties). 

 

5 SCHERPSTELLEN INPUT VOOR CONCEPTUALISATIE  

5.1 USE CASE 1: KOELKLEDIJ VÓÓR EN TUSSEN PRESTATIES 

5.1.1 PROBLEEMSTELLING & HUIDIGE SITUATIE 

In extreme hitte streeft ons lichaam naar afkoeling tot een normale staat. Indien de 
luchtvochtigheid daarnaast ook hoog is, wordt deze afkoeling door middel van zweten minder 
effectief. Daarbij kan het lichaam in een hyperthermische staat treden, wat gevaarlijke 
gezondheidsgevolgen kan geven én een negatieve impact heeft op de sportprestatie. 

Hyperthermia kan levensgevaarlijk zijn indien er geen actie wordt ondernomen. Typische acties 
zijn het wegnemen van de uitlokkende factor (zoals het beëindigen van de fysieke inspanning), het 
lichamelijk afkoelen door koud water en/of ijs te gebruiken en ten slotte het gebruik van een 
specifieke therapie met gebruik van medicatie. 

Het bewaken van deze optimale kerntemperatuur is een specifiek aandachtspunt voor het borgen 
van topprestaties waar reeds veel aandacht aan werd besteed door inspanningsfysiologen. 
Daarbij zijn momenteel wijdverspreide commerciële oplossingen voorhanden zoals de ijsvesten 
die voor en tussen prestaties kunnen gedragen worden. 

Belangrijke observaties die momenteel optreden bij het gebruik van deze ijsvesten: 

• IJsvesten hebben een zekere tijd nodig in de diepvries om voldoende af te koelen en te 
bevriezen. Hierbij is een grote mate van planning nodig. 
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• De beschikbare capaciteit aan diepvriezen op locatie (in het hotel) is beperkt en moet met 
velen gedeeld worden. Daarom wordt regelmatig geïnvesteerd in extra aan te kopen 
diepvriezen die in het hotel geplaatst worden. Dit is zowel naar kosten als naar logistieke 
last niet wenselijk. 

• IJsvesten hebben een zeker volume waardoor de beschikbare capaciteit snel gevuld raakt. 
Daarnaast zorgt dit volume ook voor beperkte aantallen die in één cyclus kunnen gekoeld 
(diepvries of koelkast) en gewassen kunnen worden in de wasmachine. 

• IJsvesten drogen traag waardoor deze ook vaak laattijdig ingevroren kunnen worden en 
zo suboptimaal vertrekken vanuit het hotel (niet volledig droog of niet volledig bevroren). 
Het droogproces gebeurt regelmatig op de kamer van de atleet wat ook weer niet wenselijk 
is qua logistiek. 

• IJsvesten worden ingepakt met aluminiumfolie en getransporteerd met een koelbox om 
de koudheid zo lang mogelijk te bewaren. Het gebeurt immers regelmatig dat deze 
koelvesten pas ettelijke uren na het verlaten van de diepvries gebruikt worden. Dit geeft 
voor het ondersteunende personeel plannings- en transportuitdagingen.  

• Bovenstaande transportuitdaging is regelmatig ook een beperkende factor voor het aantal 
koelvesten dat kan worden meegenomen naar het sportterrein. Hierdoor kunnen sommige 
atleten geen gebruik maken van een koelvest indien andere sporters de beschikbare 
vesten reeds hebben gedragen. 

• IJsvesten hebben een vaststaande curve van warmteoverdracht en kunnen niet 
aangepast worden aan de situatie en/of atleet. 

• IJsvesten hebben enkel een gebruiksnut voor of tussen de prestaties door, aangezien het 
kledingstuk niet reglementair is als wedstrijdtenue. Daarnaast worden deze ook soms 
aangewend na de prestatie ter recuperatie van de atleet, al zijn daar ook andere opties 
voorhanden zoals ijsbaden of cryotherapie. 

• IJsvesten onttrekken warmte aan het lichaam door evaporatie. Dit mechanisme wordt 
minder effectief naarmate de relatieve luchtvochtigheid (RL) stijgt. Daarnaast verliest een 
ijsvest ook meer warmte aan zijn omgeving indien deze warm is, waardoor potentiële 
koelcapaciteit verloren gaat. Zowel de RL als de temperatuur van de omstandigheden in 
Tokio zorgen ervoor dat deze technologie as is niet de gewenste performantie zou 
opleveren. 

• Inspanningsfysiologen zijn het erover eens dat het nut van een ijsvest om acuut een 
kerntemperatuursverlaging te bekomen eerder beperkt tot verwaarloosbaar is. Een 
aangepaste ice sludge sportdrank levert een effectievere koeling op fysisch vlak. De ijsvest 
heeft daarnaast wel een waardevol psychologisch effect voor de sporter in kwestie.  

 

In samenspraak met verschillende sportfederaties werden op een tweede workshop de features 
van een ijsvest geanalyseerd op 2 parameters, zijnde het belang van die bepaalde feature en de 
tevredenheid over de invulling ervan in de huidige oplossing. Hiervoor werken we met de methode 
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van het ‘opportuniteitsalgoritme’ dat de geplotte datapunten in 3 zones verdeelt. De zone waarbij 
‘het belang’ van een feature groot is, terwijl de ‘tevredenheid’ ervan laag is, is de ‘under-served’ zone. 
Features die binnen deze zone vallen zijn belangrijk om prioritaire verbeteringen op te formuleren. 
Het resultaat van deze analyse is weergegeven in Figuur 1. 

 
Figuur 1 Analyse van verschillende features van de huidige ijsvestoplossing. De met rood omcirkelde elementen op 

de grafiek zijn in de legende in vet aangeduid. Elementen van secundair belang staan in vet en grijs. Ten 
slotte zijn de grijze elementen in de legende van ondergeschikt belang als design driver voor innovatie. 

 

Naast deze analyse vanuit de huidige ijsvestoplossing werd ook voorafgaand aan de workshops 
een vragenlijst uitgestuurd naar de verschillende sportfederaties. De consolidatie van deze 
vragenlijst is samengevat in Tabel 1. 

 

 

 

 



 
 

 

 

   

 

8 
 

 
Tabel 1 Analyse van specifieke huidige situaties aangaande use case (in koeling) per sportfederatie op basis van 
een schriftelijke enquête. Rood als kleurcode geeft aan indien de het element niet/weinig van toepassing is in een 
bepaald type discipline. Groen als kleurcode geeft aan wanneer het element wel van toepassing is. 

  Tennis Atletiek Hockey Kajak Roeien G-Sport 

Inspanning 

Kort & intens       

Lang & 
gebalanceerd 

     
weg- en 

tijdrit 
wielrennen 

Koeling 

Kort & zeer 
koud 

      

Lang & 
koelend 

      

Timing 

Voor       

Tijdens alleen 
wissels 

     

Na       

    Beschikbare koeltijd 90 sec 5 min tot 
continue 

2 – 5 
min 

5 – 10 
min 30 min 

Xx sec – 
15 min – 
90 min 

Vorm 
Loszittend       

Aansluitend       

Vandaag Koelmiddel 
handdoek 

+ ijs 
ijsbad 

ijsvesten 
ijszakken 
natte pet 

ijsvesten ijsvest koelvesten 

koelende 
kledij,  

ijsvest, -
zak, - bad 

koude 
douche 

Target Temperatuur max 38°C 36-37°C 35-36°C ? 37°C ? 

Logistiek Koeling 
materiaal 

- frigo 
terrein 
- ijsbad 
hotel 

diepvries 
hotel 

koelbox 

diepvries 
hotel 

koelbox 
diepvries 

hotel ? diepvries 
hotel 
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5.1.2 UITDAGINGEN 

Aansluitend bij de bovenstaande analyse vanuit de opportuniteitsmatrix kunnen bijgevolg de 
volgende uitdagingen gedefinieerd worden. Een nieuwe generatie van koelkledij moet 
verbeteringen bevatten aangaande de volgende design drivers voor innovatie: 

• Aangenaam contact met de huid (pleasant skin contact) 

• Aanpasbare performantie op verschillende gebruikssituaties  
(versatile performance case by case) 

• Inspanning om te herladen (recharging effort) 

• Laaggewicht (low-weight) 

• Aansluitend aan het lichaam (fit to body shape) 

• Snelheid van herladen (recharging speed) 

• Koelperformantie – capaciteit voor warmte-opname  
(cooling performance – absorbed heat) 

 

Parallel met deze analyse werden ook interviews uitgevoerd met verschillende professionals: 

• Sofie Debaere - Gangmaker Topsport en Wetenschap bij Sport Vlaanderen 

• Peter Hespel - Inspanningsfysioloog bij KU Leuven 

• Romain Meeusen - Inspanningsfysioloog bij VU Brussel 

 

Deze interviews leverden gelijkaardige inzichten op die verder werden gevalideerd in deze visuele 
opportuniteitsmatrix. 

 

5.1.3 BESCHIKBARE TECHNOLOGIEËN & MARKTSTATUS 

Ter voorbereiding van de collaboratieve conceptualisatie-workshop werden met desk research en 
patentonderzoek verschillende potentiële bouwstenen gedocumenteerd met een verscheidenheid 
aan maturiteitsniveau ’s binnen en buiten de kledij-en textielindustrie, waarbij een focus werd 
gezocht met toepassingen met een hoge maturiteit, gezien de randvoorwaarden naar timing 
binnen dit project. Ook de geïnteresseerde marktpartijen kregen hierbij de kans om technologieën 
aan te reiken binnen hun R&D-activiteiten om de scouting verder aan te vullen. Voor meer dan 50 
toepassingen werden steekfiches opgesteld met de volgende parameters: 

• Titel, foto en korte beschrijving van de technologie 

• Werkingsprincipe (evaporatie, koelende circulatie, chemische reactie …) 

• Een relatieve scoring qua gebruiksvriendelijkheid 

• Een relatieve scoring qua productkost 
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• Een scoring op maturiteitsniveau3 

• Een relatieve indicatie naar performantie (koelvermogen) 

• Een relatieve scoring naar performantiesnelheid 

• Een verwijzing naar commerciële leveranciers (indien beschikbaar) 

• Een referentie naar een raadpleegbare bron 

Het resultaat van deze technologiescouting is raadpleegbaar als een apart addendum naast dit 
document. 

 

5.1.4 INNOVATIETPOTENTIEEL 

Tijdens een workshop werden kennisinstellingen, sportfederaties en commerciële marktpartijen 
bijeen gebracht om samen te begrijpen waar de opportuniteiten voor verbetering liggen en om 
samen aan nieuwe concepten te werken op basis van de voorziene technologische steekfiches. 
Specifiek voor de use case van ‘koeling voor en/of tussen de prestaties’ werd overeengekomen 
dat er enerzijds momenteel reeds veel gelijkaardige commerciële koelvesten op de markt zijn en 
dat er anderzijds te weinig performantiewinst kan gevonden worden in de te verwachten 
klimaatcondities in Tokio aangaande een verdere optimalisatie van deze ijsvesten. 

De voorgestelde concepten (zie Hoofdstuk 6: Voorgestelde oplossingen) die binnen deze use case 
uitgewerkt zijn, wijken daarom ook substantieel af van het huidige dominante design van de 
ijsvest. 

 

5.2 USE CASE 2: KOELKLEDIJ TIJDENS PRESTATIES 

5.2.1 PROBLEEMSTELLING & HUIDIGE SITUATIE 

Voor de fysiologische probleemstelling van deze use case verwijzen we grotendeels naar de 
beschreven probleemstelling uit use case 1. Daarnaast zijn er specifieke randwoorwaarden binnen 
deze use case die hier worden beschreven: 

• De kledij die gedragen mag worden tijdens de prestatie is onderworpen aan strikte 
richtlijnen opgelegd door door de organisatie van het evenement, in dit geval het 
Internationaal Olympisch Comité (IOC) in samenwerking met de internationale 
sportfederaties. Het gaat daarbij om brand en product placement richtlijnen, maar ook om 
technologische restricties die een gelijk speelveld moeten verzekeren. Technologie die 

                                                      

 

 
3 Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Technology Readiness Level (TRL). Deze TRL-score geeft een 
indicatie van de fase waarin een ontwikkelingsproject zich bevindt. In totaal zijn er negen fases gedefinieerd die 
samen het totale ontwikkelingsproces weergeven. De negende fase behelst een concept dat technisch en 
commercieel gereed, productierijp is en klaar voor lancering in de gewenste marktomgeving 
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wordt gedragen, geplakt of bevestigd bovenop de outfit (zoals een koelvest) is dus 
uitgesloten. 

• Technologie en oplossingen die kunnen bijdragen aan thermoregulatie van de atleet zijn 
daarbij vaak beperkt tot koude (sludge) drank en slimme textiel.  

• Atleten zijn erg gevoelig in hun beslissing voor kledij tijdens de prestatie over het gewicht 
van een kledingstuk. In de markt zijn atleten gekend die hun trade-off analyse voeren op 
een verschil van 10 gram in kledij-voorstellen. 

• Ook op esthetisch vlak dient de koelkledij een performante uitstraling en gewaarwording 
(look & feel) te hebben.  

 

5.2.2 UITDAGINGEN 

Analoog met de use case van koelkledij voor en tussen de prestaties, werd bekeken welke 
parameters een innovatieve koeloplossing voor kledij tijdens de prestatie zou moeten bevatten. 
Hierbij komen we in discussie met de betrokkenen tot een gelijkaardige lijst als vanuit use case 1. 
Hierbij werd wel genoteerd dat de te verbeteren features van koelperformantie en snelheid van 
herladen hier moet geïnterpreteerd worden vanuit een ander fysiologisch kader (en daarbij dus 
qua interpretatie afwijkt tegenover de koelvest-oplossing). 

• Laaggewicht (low-weight) 

• Aangenaam contact met de huid (pleasant skin contact) 

• Aansluitend aan het lichaam (fit to body shape) 

• Aanpasbare performantie op verschillende gebruikssituaties  
(versatile performance case by case) 

• Snelheid van herladen (recharging speed) 

• Koelperformantie – capaciteit voor warmte-opname  
(cooling performance – absorbed heat) 

 

5.2.3 BESCHIKBARE TECHNOLOGIEËN & MARKTSTATUS 

Analoog met de use case uit 3.1 werden technologische bouwstenen in steekfiches samengevat 
die werden gebruikt in de collaboratieve conceptualisatie-workshop. Het gaat daarbij vaak om 
micro-technologie zoals coatings en textielvezel- en samenstellingsinnovatie. 

 

5.2.4 INNOVATIEPOTENTIEEL 

In Hoofdstuk 4 is één concept voorgesteld binnen deze use case, dat in 6.1.1 in detail wordt 
beschreven. 
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6 VOORGESTELDE OPLOSSINGEN 

6.1 MOGELIJKE GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN 

Hiernavolgend worden vier differentiërende concepten beschreven die binnen de 
conceptualisatie-workshop werden geconsolideerd. De originele voorstellen als workshop-output 
zijn gedocumenteerd in sectie 8.3: Visualisatie van 4 preliminaire concepten. 

 

6.1.1 CONCEPT 1: SECOND SKIN / COOLING (UNDER)WEAR 

Korte beschrijving: Dit concept focust op slimme textielinnovaties die kunnen gebruikt worden 
voor de wedstrijdoutfits. Aangezien dit conceptueel voorstel zich bevindt op het niveau van de 
textiel(vezel) kan dit gerealiseerd worden in verschillende productuitvoeringen met variaties op 
bedekkingsgraad van het lichaam (mouwlengte, kraagvorm, buik- en beenbedekking). 

Voorgestelde technologie: De keuze van vezelmateriaal en de manier van compositie (bv. weven 
of breien) beïnvloedt de capaciteit van de kledij om vocht te verliezen en heeft een impact op het 
frisse gevoel in contact met de huid. Een chemische coating op de vezel verhoogt de warmte-
absorptiecapaciteit en wordt geactiveerd door zweten. 

Unieke voordelen: Specifieke voordelen van dit concept bevinden zich in de verbetering in 
thermoregulatie die kan bekomen worden zonder daarbij significant de pasvorm, het gewicht of 
het uiterlijk van de kledij te verminderen. Daarnaast kan het voorstel ook gedragen worden in 
disciplines waar veiligheidskledij (bv. zwemvest) boven het tenue moet gedragen worden, zoals 
bij het zeilen. Ten slotte heeft de technologie het potentieel om verder doorontwikkeld te worden 
naar markten buiten de topsport, wat ook weer de ontwikkelkosten kan drukken. De eerste testen 
in klimaatkamers tonen aan dat er minstens een verbetering van 0,5°C op de verhoging van de 
kerntemperatuur kan verwacht worden onder gelijkaardige omstandigheden als in Tokio. 

Risico’s en nadelen: Verschillende marktpartijen zijn bezig met de ontwikkeling van dergelijke 
innovaties maar hebben nog geen performant prototype klaar voor validatietests. Verder zouden 
ook verschillende partijen (in een consortium) moeten samenwerken om het optimale product te 
ontwikkelen bij het ontbreken van een one-stop-shop supplier. 

Ontwikkelstappen: Verschillende combinaties van textieldraadsamenstelling, coating en 
stoffabricage (weven versus breien) zijn nog te ontwikkelen. Daarna moeten deze verschillende 
potentiële uitvoeringsvormen getest worden op hun performantie in de specifieke beoogde 
context. Ten slotte moeten de meest beloftevolle technische concepten in gebruikersonderzoek 
gevalideerd worden. Daarna kan een gepersonaliseerde ontwikkeling en commercialisatie starten. 

 

6.1.2 CONCEPT 2: BATTERY POWERED COOLING VEST 

Korte beschrijving: Het principe berust op een mouwloze vest die kan gedragen worden voor en 
tussen prestaties. De achterliggende technologie maakt het mogelijk om de exacte temperatuur 
van deze koelvest in te stellen, variërend van 7 tot 57 °C. Deze functionaliteit maakt het mogelijk 
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om voor elke situatie en speler de gewenste koelomstandigheden te creëren. Daarnaast kan de 
vest eventueel ook gebruikt worden om een bepaalde lichaamstemperatuur aan te houden of zelfs 
op te warmen, waardoor de mogelijke toepassingen verder uitgebreid worden. De batterij zou 
hierbij een autonomie van meerdere uren moeten kunnen opleveren, en eenvoudig te wisselen met 
een reservebatterij indien nodig. 

Voorgestelde technologie: Een systeem dat koeling realiseert op basis van elektriciteit zoals 
Peltier, piezoelektrisch, koelgascompressie of andere systemen is hierbij aangewezen. Een 
oplossing voor deze toepassing zou lichtgewicht, robuust en wasbestendig moeten zijn. 

Unieke voordelen: De psychologische effecten voor een topsporter van een perfect regelbare 
koelvest zijn niet te verwaarlozen. Verder zorgt de batterijtechnologie voor een duidelijk verbeterde 
use case qua logistiek en onderhoud. Een exact regelbare temperatuur minimaliseert verder ook 
de nood aan gepersonaliseerde eindproducten, aangezien de vest op het terrein kan aangepast 
worden aan de noden van elke gebruiker. 

Risico’s en nadelen: Dit voorgestelde systeem leunt dicht aan bij de originele te verbeteren 
koelvest. Het is dan ook te valideren of dit concept voldoende verbeterpotentieel op de 
verschillende verwachtingen kan opleveren. De autonomie van de batterij voor de ventilatie zou zo 
gekozen moeten worden dat deze minstens 4 uur werking garandeert. Battery packs zouden 
eenvoudig verwisselbaar moeten zijn en idealiter compatibel gangbare power banks via een 
micro-usb-koppeling. 

Ontwikkelstappen: Een gelijkaardig concept wordt momenteel al uitgewerkt voor professionele 
spelers in de Formule 1-markt. Daarmee staat dit concept al erg ver in de ontwikkeling. Een 
optimalisatie van textielkeuzes en functionaliteitstests in klimaatkamers is verder aangewezen 
om het concept te maturiseren.  

 

6.1.3 CONCEPT 3: PORTABLE AIRCO VENTILATED VEST 

Korte beschrijving: Het concept combineert twee bestaande oplossingen in een innovatief 
product. Een speciaal ontworpen jas met kap en ritssluiting heeft elastische stof aan de 
mouweindes en de onderkant om maximaal aan het lichaam aan te sluiten. Indien gewenst 
kunnen ook wanten bevestigd worden aan de mouweindes. De jas bevat (minstens) twee 
ventilatieopeningen om een luchtstroom tussen het lichaam en de jas te realiseren. Aan de hand 
van een ingebouwde mini-ventilator op batterijen kan de luchtstroom aangewakkerd worden en 
zo de sporter van koeling voorzien. Een draagbare airco kan daarnaast met een buis aangesloten 
worden aan de ventilatieopeningen om zo koudere of warmere (en drogere) lucht te voorzien. De 
keuze van ventilatieopening bepaalt de lichaamsregio die het sterkst gekoeld wordt. 

Voorgestelde technologie: De technologie maakt gebruik van ventilatie om koeling te voorzien. De 
koeling door transpiratie wordt versterkt door de luchtstroom die blaast over het te koelen 
lichaamsdeel. De gekoelde luchtstroom in het concept maakt gebruik van een klassiek air-
conditioningsysteem met een koelmiddelkringloop. Naast luchtkoeling realiseert de airco het 
bijkomende voordeel van drogere lucht. Indien dit concept gecombineerd wordt met een ijsvest 
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(eventueel met phase change material en/of soaking van een gel), kan een bijkomende 
performantie verwacht worden. 

Unieke voordelen: Dit systeem kan volledig elektrisch opgeladen worden waardoor ook weer 
omslachtige logistieke handelingen vermeden worden. Verder kan het concept langdurig gebruikt 
worden op de ventilatiestand of in turbo-modus kortstondig extreme koeling voorzien. Ten slotte 
houdt dit voorstel rekening met de koeling van hoofd, nek en handen om een effectievere afkoeling 
te bekomen. 

Risico’s en nadelen: Het concept maakt gebruik van verschillende technologische bouwstenen, 
wat de ontwikkeling kan vertragen. Daarbij moet compatibiliteit gegarandeerd worden met 
verschillende alternatieve systemen (voor bijvoorbeeld de draagbare airco-toestellen) teneinde 
een te grote afhankelijkheid van één aanbieder te vermijden. Ook de productverkoper zou rekening 
moeten houden met het opzetten van een onderhoudsteam en garantieclausules met de OEM-
leveranciers (leveranciers van functionele onderdelen of subsystemen). De markttoepassingen 
voor een dergelijk complex systeem buiten de topsport blijven verder beperkt tot specifieke niches 
(zware beroepen en buitenarbeid). De autonomie van de batterij voor de ventilatie zou zo gekozen 
moeten worden dat deze minstens 4 uur werking garandeert. Battery packs zouden eenvoudig 
verwisselbaar moeten zijn en idealiter compatibel gangbare power banks via een micro-usb-
koppeling. Ook de effectiviteit van de ventilatiewerking moet bekeken worden indien deze 
oplossing zou gedragen worden onder andere kledij. Ten slotte kan ook het sociale en esthetische 
effect een risico vormen, indien de ventilator hoorbaar zoemt ten aanzien van andere sporters. 
Een performante uitstraling van de koelkledij moet de sporter helpen om zich fit en strijdbaar te 
voelen. 

Ontwikkelstappen: De eerstvolgende stappen zullen zeker een gebruikersvalidatie vergen 
aangezien dit concept een geheel andere use case voorstelt tegenover de reeds gekende 
oplossingen zoals koelvesten. Verder zou een marktpartij dit systeem moeten ontwikkelen met 
expertise rond textiel, thermodynamica en elektronica. Deze disciplines zouden samen een 
technologische demonstrator moeten realiseren voor verdere validaties kunnen plaatsvinden. 

 

6.1.4 CONCEPT 4: SEGMENTED VEST WITH COLLAR 

Korte beschrijving: Deze oplossing komt als concept dicht bij de gebruikelijke koelvesten. Zo is 
zowel de vorm als de sluiting herkenbaar en richt het concept zich op dezelfde 
gebruiksmomenten, alhoewel dit concept gebruik maakt van een andere koeltechnologie en 
gesegmenteerd is, wat meer customizatie oplevert voor de gebruiker. Ook de kraagextensie is een 
nieuwe feature van dit voorstel om ook de hals en nek mee te koelen. De buitenkant van de vest 
is uitgerust met een reflectielaag om zonlicht te weerkaatsen en om het koelend vermogen van 
de cooling pads naar binnen te richten. 

Voorgestelde technologie: Aan de hand van commercieel beschikbare ‘cooling pads’ kan men een 
koeling verkrijgen die geïnitieerd wordt in het zakje door dit zakje kortstondig te kneden. Hierdoor 
vormen twee of meer componenten samen een endothermische reactie. 
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USP/differentiators: Ook hier levert de technologie een instant koeling die niet op voorhand via 
complexe handelingen moet voorbereid worden. De zakjes zijn eenvoudig te transporteren en 
kunnen achteraf weggegooid worden of opnieuw opgeladen worden in de vriezer. De segmentvest 
die overblijft, is compact en kan makkelijk gewassen worden. De aanwezigheid van verschillende 
compartimenten maakt het mogelijk om per atleet en per situatie een ander lichaamsdeel 
(intenser of langduriger) te koelen. 

Risico’s en nadelen: De koelperformantie is afhankelijk van de performantie van de evaporatie van 
de atleet. Aangezien in Tokio hoge temperaturen en hoge relatieve luchtvochtigheden voorspeld 
worden, is het onzeker of deze oplossing voldoende kan bijdragen aan een effectieve koeling. 

Ontwikkelstappen: De performantie van de cooling pads (activatieduur en realiseerbaar 
temperatuurverschil) zou moeten onderzocht worden. Daarnaast moet gekeken worden naar de 
performantie van deze oplossing binnen een klimaatkamer. Daarna kan beslist worden of een 
verdere doorontwikkeling zinvol blijkt. 

 

6.2 WENSELIJKHEID EN HAALBAARHEID 

De evaluatie van deze concepten qua haalbaarheid is gebaseerd op desk research en gesprekken 
met markt- en technologie-experten. Binnen het beperkte tijdskader van de ontwikkeling kan 
verwacht worden dat alle concepten realiseerbaar zijn tot een functioneel prototype en zelfs tot 
een marktklaar product. De credibiliteit, competenties en referenties van de aanbieder(s) zullen 
hier echter een doorslag geven in de evaluatie van de haalbaarheid. 

Concept 1 is het enige concept dat past binnen de use case ‘tijdens de prestatie. Bij deze use case 

zijn erg stringente maatregelen van tel die de opties voor thermoregulatie beperken. Derhalve is 

dit concept en zijn beoogde performantie en wenselijkheid onvergelijkbaar met de andere 

concepten. Het is echter duidelijk dat dit concept potentieel kan voldoen aan de verwachte 

features aangaande huidcontact, laaggewicht, individuele aanpasbaarheid en pasvorm. Qua 

performantie-evaluatie verwijzen we naar een studie van de Universiteit van Hohenheim (Institute 

of Physiology). Deze studie wijst op een aantoonbare performantiedaling vanaf de verhoging van 

de kerntemperatuur met 0,05 °C (zie bijlage 0   
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Commercieel abstract Studie Hohenheim). Wanneer dit concept dus de verwachte 
temperatuurstijging met 0,5 tot 1 °C beperkt, zal de impact op performantie duidelijk 
waarneembaar zijn. 

Concepten 2, 3 en 4 passen binnen de use case ‘vóór of tussen de prestatie’. We evalueren deze 
concepten naar wenselijkheid aan de hand van de oorspronkelijke drivers. 

 

 

 

 

 

 

 

 Concept 2 Concept 3 Concept 4 

Aangenaam contact met de huid    

Aanpasbare performantie op verschillende 
gebruikssituaties    

Inspanning om te herladen    

Laaggewicht    

Aansluitend aan het lichaam    

Snelheid van herladen    

Koelperformantie  
– capaciteit voor warmte-opname    

 

Zoals kan afgeleid worden uit bovenstaande tabel, beantwoorden de 3 concepten aan de 
verwachtingen qua wenselijkheid (in de verbetering van de huidige koelvestoplossing). Concept 4 
lijkt echter toch iets slechter te scoren op elementen zoals de inspanning om te herladen en de 
verwachte koelperformantie. Ook concept 3 (en concept 2) bevatten momenteel nog elementen 
die suboptimaal zijn als ultieme oplossing. Een aanbieding uit de markt moet ongeacht de 
conceptrichting vorm geven aan een oplossing die maximaal rekening houdt met deze design-
elementen. 
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7 AANBEVELINGEN 

In het volgende hoofdstuk worden de aanbevelingen meegegeven voor de realisatie van de 
beoogde innovatie. Er wordt advies verleend in de selectie en omschrijving van het product, het 
gewenste ontwikkelproces en een geschikte realisatieprocedure met een aanbesteding. Het is 
belangrijk om te noteren dat deze aanbevelingen kaderen binnen de voorop gestelde 
randvoorwaarden qua gebruikersnoden, realisatiedeadline en richtwaarden qua beschikbaar 
budget. 

 

7.1 CONCEPTSELECTIE 

Vanuit de vier conceptrichtingen werd een individuele en onderlinge analyse gemaakt van de 
wenselijkheid en haalbaarheid van de oplossing (zie paragraaf 6.2). Het is duidelijk dat concepten 
die gebruikt worden voor, tussen en tijdens de prestatie elkaar kunnen versterken in het onder 
controle houden van de kerntemperatuur van een sporter. Indien de budgettaire ruimte het 
toestaat, kan het dus zinvol zijn om voor beide use cases een ontwikkeltraject op te starten. Hierbij 
is het waarschijnlijk dat beide trajecten weinig tot geen afhankelijkheid hebben van elkaars 
ontwikkelkeuzes en –deadlines. 

7.2 ONTWIKKELPROCES 

Ongeacht de keuze van een geprefereerd concept dient een aanbieder (in partnerschap) te 
beschikken over technologische knowhow op het vlak van productontwikkeling, thermodynamica 
en fysiologie. Daarnaast wordt van de aanbieder verwacht dat hij een productconcept zowel 
subjectief laat valideren door interacties met de eindgebruiker als objectieve, aantoonbare 
fysiologische resultaten op basis van wetenschappelijke studies in een klimaatkamer. 

De aanbieder zal ook het product moeten industrialiseren en confectie customizen op maat van 
de verschillende atleten. Om te voldoen aan sponsorvoorwaarden kan verwacht worden dat de 
kledij ook bedrukt dient te worden met de gewenste logo’s. Ook deze competenties moeten 
aangetoond worden (in onderaanneming) binnen het bestek.  

Het ontwikkelproces dient volgende mijlpalen te bevatten: 

1. Ontwikkeling functioneel prototype (en gelijkaardige varianten ter vergelijking)  
(± sept 2018 - apr ’19) 

2. Validatie fysiologische performantie in klimaatkamer (± apr – aug 2019) 

3. Validatie gebruikersacceptatie door meervoudige interacties (± apr – aug 2019) 

4. Bijstellen op te leveren product (± aug - dec 2019) 

5. Industrialisatie op maat van de klant (start ± december 2019) 

6. Levering van het product (± april 2020) 
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De aanbieder zou instrumenten en/of procedures moeten hanteren om kwaliteitsbewaking te 
bieden in zowel het proces als het eindproduct. Zo is het wenselijk dat er onder andere tests 
gebeuren richting (elektrische) veiligheid in gebruik en onderhoud (zoals wassen) en bijvoorbeeld 
een gebruikershandleiding wordt opgesteld. Ook het gebruik van biocompatibele onderdelen en 
textiel om allergische reacties te vermijden is een aandachtspunt. 

 

7.3 REALISATIEPROCEDURE 

Timing: Gezien de opleverdeadline is het aangewezen om een innovatievriendelijke 
aanbestedingsprocedure op te starten op erg korte termijn, bij voorkeur nog in juli. In september 
zou de gunning afgesloten kunnen worden, waardoor de geselecteerde aanbieder(s) hun 
ontwikkeling binnen het project kunnen aanvatten. De technologische en gebruikersvalidaties 
kunnen in parallel gestart worden. Gezamenlijke stages vanuit het BOIC of pre-Olympische 
toernooien vormen een effectief moment voor de gebruiksvalidaties. In het najaar van 2019 
zouden finale prototypes verwacht moeten worden zodat deze in het voorjaar van 2020 
opgeleverd kunnen worden. 

Financiering: Verder kadert deze procedure met onderhandeling zoals hierboven beschreven in 
7.1 en 7.2 ook duidelijk binnen het kader waarbij PIO zou kunnen co-financieren.4 Binnen dit 
programma kan cofinanciering vanuit PIO enkel aangewend worden voor de eigenlijke 
ontwikkeling en validatie van de innovatieve oplossing, maar niet voor de feitelijke aankoop van 
het eindproduct in grote oplage. Dit project heeft de intentie om verder te leiden tot een aankoop 
van een marktconforme, betaalbare oplossing.  

Exclusiviteit: Om het beoogde competitieve voordeel van de Belgische topatleten te waarborgen 
op de Olympische Spelen van Tokio in 2020 wordt gevraagd aan de aanbiedende marktpartijen 
om hierrond garanties te bieden, zoals het exclusief gebruiksrecht binnen een bepaalde periode 
en/of het waarborgen van de gebruikte elementen binnen de voorziene oplossing. Naast de 
flexibel in te vullen modaliteiten van de garanties is het wenselijk om een boeteclausule in het 
contract op te nemen die kan ingeroepen worden wanneer een andere (buitenlandse) 
sportfederatie alsnog op de Olympische Spelen van Tokio gebruikt maakt van een koelkledij-
oplossing die gestoeld is op de innovatieve principes ontwikkeld binnen het gecofinancierde 
traject. Deelaspecten en recombinaties van technologische bouwstenen zouden eventueel 
getolereerd moeten kunnen worden, tot zoverre deze niet leiden tot een verlies van het unieke 
competitieve voordeel.  

                                                      

 

 
4 Opdracht tot ontwikkeling of aanpassing van een innovatieve oplossing - procedures met onderhandeling. 
Hierbij wordt een cofinancieringsgraad tot 50% gehanteerd 
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8 BIJLAGEN 

8.1 BODY COOLING PARTS ANALYSE 

In deze workshopoefening werd bekeken welke de essentiële lichaamsdelen moeten gekoeld 
worden tijdens de verschillende momenten tijdens en rond de prestatie. Alhoewel kleine 
afwijkingen optreden bij de verschillende sporttakken, blijft de algemene trend gelijkaardig. 

 

 
 

8.2 MATCH DAY TOUCHPOINTS 

Vier geselecteerde sporttaken werden geanalyseerd op punten van verbetering en frustratie 
doorheen hun ‘match day journey’. Daarbij werd zowel gezocht naar de root causes voor de atleet 
als voor de ondersteunende (logistieke) staf. 
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8.3 VISUALISATIE VAN 4 PRELIMINAIRE CONCEPTEN 

Tijdens de workshop werden 4 differentiërende concepten bedacht en voorgesteld door de 
verschillende belanghebbenden. Deze 4 conceptrichtingen vormden als tussenstap de basis van 
een verdere uitwerking en besluitvorming. 
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8.4 COMMERCIEEL ABSTRACT STUDIE HOHENHEIM 
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