Sport Innovatieprijs; vernieuwing in recreatieve richting
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De Nationale Sport Innovatie Prijs werd dit jaar gewonnen door Smartgoals; een nieuwe spelvorm rond
paaltjesvoetbal. Het is opvallend dat de hele top-3 van innovaties hun nominatie te danken had aan 'het leuker
maken van sport en bewegen'. Daarmee zijn de nieuwe producten ook goed toepasbaar op recreatiebedrijven die

een (vernieuwend) sportief aanbod zoeken.
SmartGoals
is scoren waar het lampje brand. Scoren doe je door te rennen, dribbelen, passen, hockeyen, rolstoelen,
skateboarden, door een SmartGoal die zijn LED’s oplicht. Doe je dat, dan gaat deze SmartGoal uit en zet een
andere willekeurige SmartGoal zijn LED’s meteen aan. Deze SmartGoal is nu het nieuwe doelwit waar zo snel
mogelijk gescoord moet worden. SmartGoals maakt van de pion een dynamische factor in het spel. Een
intelligent systeem van zes goaltjes dat zorgt voor een dynamische training voor verschillende sporten voor
iedereen en elk niveau, van de F-jes tot de Championsleague, van amateurverenigingen tot BVO’s, voor de
gymles, gehandicapten sport, bewegen in de wijk, binnen en buiten. Meer informatie: www.smartgoals.nl
Onderzoek wijst uit dat ouderen een zeer passieve levensstijl hebben, wat de achteruitgang van hun fysieke,
mentale en emotionele welbevinden versnelt. Active Cues introduceert de Tovertafel; allereerst voor ouderen
met dementie. De Tovertafel projecteert interactieve lichtanimaties op de huidige (eet)tafels in
zorginstellingen. Beweegsensoren reageren op de bewegingen van handen en armen. Sommige spellen
bevatten een sterk fysiek element, bij andere komt het sociale of cognitieve meer naar voren. Omdat de
ouderen samen aan tafel zitten en spelen komt sociale interactie op een natuurlijke wijze tot stand. De
resultaten laten zien dat de Tovertafel succesvol is! De Tovertafel is ontwikkeld tijdens het vierjarig
promotieonderzoek van ir. Hester Anderiesen. Meer informatie: www.activecues.com MobieZ van Nijha betreft
een uniek inrichtingsconcept voor sportaccommodaties. Met MobieZ kunnen lesgevers en gebruikers in
gymzalen en sporthallen voor meer variatie in het lesaanbod zorgen. Het idee achter MobieZ is namelijk dat
deelnemende accommodaties vijf keer per jaar een andere materiaalset krijgen, boordevol eigentijdse
producten als skates, Airtracks en sporten als judo en boogschieten. Deze sets hebben allemaal een
specifieke inrichting. Hierdoor kan in de gymles sneller worden ingespeeld op nieuwe trends en
ontwikkelingen. Door een breder en gevarieerder aanbod leren kinderen ook al vroeg de basisprincipes van
diverse sporten die aansluiten bij hun bewegingsniveau. De sport-materialen in de MobieZ materiaalsets zijn
afgestemd op verschillende bewegingsniveaus. Ieder kind ervaart succes op eigen niveau. Materialen die niet
of nauwelijks gebruikt worden, worden uit de toestelberging verwijderd. Meer informatie: www.mobiez.nl Bron
en meer informatie: www.sportsandtechnology.com
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