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Smartgoals zie je al een paar jaar op sportvel-
den, maar W&H Sports en Smartgoals hebben 
ze doorontwikkeld tot smartgoals urban skill-
courts, permanente installaties in de openbare 
ruimte waar bewegen en gamen worden 
gecombineerd in oefeningen en testen voor 
zowel kinderen als volwassenen. Dit jaar won 
de smartgoals urban skillcourt de Innovatieprijs 
Sportaccommodaties. ‘Met deze courts stimu-
leren we kinderen om buiten te zijn en te spor-
ten. Ze zijn al thuis in het gamen en dit sluit 
daarop aan; gamen wordt gecombineerd met 
bewegen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld in het 
echt dezelfde work-outs doen als in Fifa-games’, 
aldus Sander de Goede van W&H Sports. ‘Ook 
hopen we dat de courts omwonenden inspi-
reren.’

Data
Het interactieve aspect is dat de smartgoals-
palen data genereren over de geleverde pres-
taties. De Goede legt uit: ‘Iedereen die het veld 

betreedt, kan zijn eigen work-out of test doen. 
Gebruikers scannen eenmalig hun QR-code 
om zich op het platform te registreren voor het 
skillcourt. De app herkent waar je bent; gebrui-
kers kunnen alleen inloggen op het skillcourt 
waar ze zich hebben geregistreerd. Vervolgens 
kan de lay-out van het veldje op het tele-
foon- of tabletscherm worden geopend. Alle 
onderdelen die al door anderen zijn geboekt, 
lichten rood op. Op de groene, beschikbare 
onderdelen kan worden geklikt. Het systeem 
vraagt de gebruikers welke oefening ze willen 
doen, zoals voetbal, hockey of bootcamp. Met 
het klikken op “start” gaan de smartgoals-palen 
aan. De data over de testen – niet over de work-
outs – worden opgeslagen in de skillcard, een 
persoonlijk profiel waarin de gebruikers alleen 
hun eigen data kunnen zien – is verplicht in 
verband met de Algemene verordening gege-
vensbescherming (AVG). De data kunnen niet 
worden geüpload in je app; dit wordt automa-
tisch gedaan als je na de test op “data opslaan” 

W&H Sports heeft onlangs op een sportpark in 

de gemeente Rotterdam een smartgoals urban 

skillcourt aangelegd, waar bewegingsprestaties 

worden geregistreerd. Het project werd medio 

juli opgeleverd. ‘Het is een combinatie van ga-

men en bewegen, helemaal van deze tijd’, aldus 

Sander de Goede van W&H Sports.
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Beweging en sportprestaties meten op een slim veld voor jong en oud
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klikt. Aan de hand van de data meet je je pres-
taties en vooruitgang. Je kunt bijvoorbeeld je 
snelheid meten, je techniek, je uithoudingsver-
mogen. Je kunt er zelf voor kiezen om je data 
te delen, bijvoorbeeld op sociale media of via 
Whatsapp.’
Het court kan worden aangevuld met verschil-
lende onderdelen, waaronder doelen, fitnes-
stoestellen, boardings en ledschermen. De 
software achter de smartgoals-paaltjes kan naar 
wens worden geprogrammeerd. De Goede: ‘Dat 
klopt, de klant heeft de mogelijkheid om eigen 
oefeningen aan te dragen, of wij bedenken ze. 
Dat zijn oefeningen die je met één of meerdere 
personen kunt doen. Er kunnen zelfs bepaalde 
levels worden aangeboden. Wij kunnen de 
lights programmeren op basis van snelheid, 
tijdsdruk en delay-functie, waardoor het moge-
lijk is om allerlei uitdagende parcoursen te pro-
grammeren op verschillende levels.’

Rotterdam
Sportbedrijf Rotterdam heeft een veldje op een 
sportparkcomplex waar een voetbalvereniging, 

hockeyvereniging en American football-ver-
eniging actief zijn, omgetoverd tot zo’n inter-
actief veld. Het Feyenoord-complex ligt aan de 
andere kant van de sloot, maar ook Feyenoord 
kan gebruikmaken van het court. Het bevat 
vijf zogenaamde configuraties: een technische 
zone, een loopscholingszone, een krachtsta-
tion, een 40 m lange sprinttrack waarop 10 en 
15 m lange sprintjes kunnen worden gemeten 
en een fun & game-zone. Met het court wil 
Sportbedrijf Rotterdam de verenigingen de 
gelegenheid bieden om meer leden aan te 
trekken via het interactieve veldje, een honk 
bieden aan fitness- en bootcampverenigingen 
en personal trainers, maar ook beweging in het 
algemeen stimuleren door de combinatie met 
games.
Sportbedrijf Rotterdam is de eigenaar van het 
court en heeft aan de achterzijde toegang 
tot het platform, zodat het kan zien hoeveel 
mensen er gebruikmaken van het court. ‘In ver-
band met de AVG-wetgeving loggen de court-
gebruikers anoniem in op het platform met 
hun e-mailadres en vullen verder alleen hun 

geboortedatum in. Hierdoor weet Sportbedrijf 
Rotterdam bijvoorbeeld dat kinderen er over-
dag actief zijn, buiten schooltijd, en volwas-
senen in de avonduren. Deze gegevens kunnen 
gebruikt worden om beleid te maken.’

Competitief
De insteek van W&H Sports is dat jongeren 
elkaar uitdagen om tot betere resultaten te 
komen en zichzelf op die manier te verbeteren. 
Gebruikers moeten dus zelf, vanuit hun eigen 
motivatie, inloggen. Er is een competitieve 
situatie gecreëerd door de opstelling van de 
smartgoals-palen. Er zijn een paar palen naast 
elkaar gezet in de loopscholingszone en de 
technische zone. Daarbinnen kunnen jongeren 
het tegen elkaar opnemen op het gebied van 
techniek, loopscholing en krachtoefeningen 
zoals planking en opdrukken. ‘Mensen van 
middelbare leeftijd zullen wellicht niet meer 
competitief bezig willen zijn, maar wel met 
work-outs’, aldus De Goede.

Openbaar en betaald
W&H Sports heeft Sportbedrijf Rotterdam 
geadviseerd om het court in het begin open 
te stellen voor iedereen, om het gebruik te 
kunnen monitoren en de kinderziektes eruit 
te krijgen. Daarna zal het waarschijnlijk tijdens 
piekuren worden verhuurd aan bootcampver-
enigingen, personal trainers en bijvoorbeeld 
voor kinderfeestjes.
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