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Betere sportieve prestaties dankzij textiel 



Cycling wear / triathlon / running 
Custom made (Marktleider) 
Collection 

Skating wear 
Custom made 
Collection 

Siliconenpleister 
Medical 
Sports 

3D motion analyse voor 
renners 

Brands 
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Holistisch denken:  
Wat is het beste voor de renner? 

Vraag naar 
technische 
kleding 
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cycling skating triathlon running 

Sporten 





Aerodynamica en compressie 







• Partners  

• FES : Partner van DBR sinds 1962. 

• Ontw pak voor piste.  

 

• IWT : subsidies Vlaamse overheid voor 

• Onderzoek en ontwikkeling. 

• Eigen ontwikkeling Tijdritpak + accesoires. 

 

• Eschler : zwitsers stoffabricant. 

• Gespecialiseerd in en leverancier 

• van technische stoffen. 

 



Onze innovatiepartners 
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Totale weerstand : 10% rolweerstand / 90% luchtweerstand 

Luchtweerstand : 60-70% veroorzaakt door fietser / rest door fiets 

Fietser weerstand : 90% Form drag / rest skin friction = CX 

Power = (dens.lucht/2) x opp x (speed x speed x speed) x CX 

Speed ≈ power / CX 

Aerodynamica basics. 

 

 



Form drag reductie realiseren 

 

 

 

 

  
 

   

  

Door middel van textuur op vormen die stomp zijn (golfbal) 
Door middel van wrijvings reducerende materialen op 

vormen die lang en smal zijn. 
Vraag : welke type textuur voor welke snelheid ? 
Vraag : waar dit plaatsen op het lichaam ? 



 

 

• 3 verschillende cilinders.  

• Maten komen overeen met been, bovenarm en onderarm diameter. 

• De weerstand gemeten van verschillende stoffen bij verschillende snelheden.  

Textuur opmeten van verschillende stoffen in windtunnel 

  







 

 

20 verschillende pakken / Identieke positie (dummy) + omstandigheden.  

Combinaties met geselecteerde stoffen op verschilende locaties 
uitgemeten. 

De beste weerhouden ifv lage CX tov Snelheid. 

Pasvorm geoptimaliseerd. 

Paksamenstellingen opmeten in windtunnel 
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Wat brengt dit op ?  

 

 

 

 

 

 

  
 

   

  

Speed ≈ power / CX 



de wrijving op een afdoende manier kon voorkomen. Dit werd "ReSkin".       

    Zadelpijn, de uitdaging… 
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Studie geïntegreerd comfortzeem 

• Doel: gefundeerde manier zoeken naar een 
nieuw comfortzeem 

 

• Zemen in relatie met zadel 

 

• Zemen in relatie met doelgroep 
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Positie 1
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Airstream zeem 
 
- 1ste zeem op wetenschappelijke basis 
- Samenwerking met onderzoekscentra 
- Getest door profs 

Resultaat: Bio-Racer Airstream 
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Fabrics Oxygene (European stretch fabrics) woven fabric.  

 
Excellent dynamic performance 
Multidimensional elastic movement. The fabric is naturally stretched in every direction to follow muscle and joint movement. 
 
Incomparable lightness 
Oxyxgene is surprisingly light : a full range from 50 to 230 g/m2 to meet the requirements of customers who are looking for lightness 
 
Revolutionary elasticity 
A gentle retention mechanism creates an extraordinary and particularly effective second skin effect 
 
Breathable 
Oxygene offers maximum breathability in the air, yet allows water and air to slide off the fabric without penetrating the fibres : hydro 
and aero-dynamic performance assured and demonstrated in numerous tests. 
 
UV protection 
Oxygene provides a very high-performance protection against UVA/UVB, the measurement of the UV protection index, according to the 
AS/NZS 4399 standard, shows a figure higher than 700 UPF, which satisfy easily the highest protection level : 50+ 
 
Chlorine resistance 
With regard to chlorine resistance, an Oxygene fabric loses only 17% of its elasticity after 60 hours of bathing, compared to 70% for a 
traditionally knitted structure. Oxygene’s outstanding resistance has been tested and confirmed. 
 
Specific treatments 
Oxygene fabrics have 
DryTech-C6 and HydroTech treatment 





1. Nanotechnologie 
 

2. Gebruik optische vezelsensoren voor registreren fysieke parameters 
 

3. Integratie van electronische componenten (ANT+, OLED) 
 

4. 80% van de textielen moet nog worden uitgevonden 
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Triatlon team collection 2013//2015 















Ons doel 

Rio de Janeiro, 16 in 2016 




