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Algemeen	  

-‐ Benadrukken	  dat	  vervangen	  van	  labo	  testen	  niet	  evident	  is	  en	  dat	  compromis	  
gemaakt	  zullen	  worden.	  Misschien	  wel	  interessant	  om	  met	  mobiele	  testen	  juist	  die	  
contetxuele	  factoren	  ook	  in	  kaart	  te	  brengen	  en	  op	  die	  manier	  iets	  in	  de	  plaats	  te	  
krijgen	  van	  de	  verloren	  nauwkeurigheid	  van	  een	  labo	  test.	  

-‐ Feedback	  komt	  meestal	  pas	  na	  het	  testen.	  Belangrijk	  dat	  die	  voldoende	  genuanceerd	  
maar	  toch	  begrijpbaar	  is.	  Soms	  moeilijk	  in	  te	  schatten	  wat	  met	  de	  resultaten	  te	  doen,	  
dus	  heel	  praktische	  tips	  zijn	  welkom.	  

-‐ Interesse	  voor	  meer	  inzicht	  in	  wedstrijd	  resultaten	  bij	  eventdeelnemers.	  Hoe	  omgaan	  
met	  de	  grote	  massa’s	  is	  een	  aandachtspunt.	  	  

-‐ Veel	  focus	  op	  de	  atleten,	  de	  coaches	  en	  recreatieve	  sporters.	  Zeker	  de	  fans	  niet	  
vergeten.	  Ook	  een	  grote	  honger	  voor	  meer	  informatie	  en	  betere	  storytelling.	  
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•	  Ervaring	  met	  testen	  
	  

-‐ Kevin	  heeft	  ervaring	  met	  testen	  à	  vele	  bedrading	  is	  soms	  belemmerend,	  ‘lichtere’	  
setup	  zou	  ervaring	  en	  prestatie	  kunnen	  verbeteren.	  

-‐ Goedkoper	  maken	  [door	  vereiste	  apperatuur	  te	  verminderen]	  zou	  toegankelijk	  
maken	  voor	  recreatieve	  sporters.	  Echte	  testing	  nu	  meestal	  te	  duur,	  maar	  
fanatiekelingen	  hebben	  hier	  best	  wel	  wat	  voor	  over.	  

-‐ Als	  fietser	  testen	  doen	  in	  labo	  is	  misschien	  anders	  dan	  hardlopers.	  	  
	  
•	  Natuurlijk	  gedrag	  moeilijk	  te	  reproduceren	  in	  labo	  
	  

-‐ Ervaringen	  van	  industrieel	  ontwerper	  Lucas	  leren	  dat	  evaluaties	  in	  labo	  totaal	  andere	  
inzichten	  geven	  dat	  in-‐the-‐field.	  

-‐ Evaluaties	  buiten	  het	  labo	  doen	  of	  dubbel	  blind	  testen	  in	  labo	  om	  realistische	  
waardes	  te	  meten.	  

	  
•	  Voorspellingen	  tijdens	  het	  sporten	  
	  

-‐ Lactaten	  te	  meten	  op	  niet-‐invasieve	  manier?	  
-‐ Heel	  nauwkeurige	  voorspellingen	  met	  enkel	  hartslag	  en	  accelerometer.	  

	  
•	  Nike	  looppiste	  met	  LED-‐beeldschermen	  rondom	  
	  

-‐ Hardlopers	  kunnen	  racen	  tegen	  eigen	  schaduw	  of	  die	  van	  een	  ander.	  	  
-‐ Ook	  in	  te	  zetten	  voor	  tempo	  training	  

	  
•	  Feedback	  en	  metingen	  
	  

-‐ Na	  de	  meting	  pas	  feedback,	  niet	  altijd	  indicatie	  tijdens.	  
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-‐ Iets	  met	  resultaten	  doen	  is	  niet	  altijd	  voordehandliggend.	  Instructies,	  tips	  op	  basis	  
van?	  

	  
•	  Sociale	  apps	  
	  

-‐ Kan	  je	  al	  lopen	  tegen	  vorige	  prestaties	  van	  vrienden	  of	  jezelf.	  	  
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•	  Wedstrijen	  
	  

-‐ Misschien	  belangrijk,	  waardevol	  en	  noodzakelijk	  voor	  feedback	  om	  het	  juist	  makkelijk	  
te	  maken	  om	  tijdsmetingen	  te	  doen	  op	  kleinere	  events.	  	  

-‐ Kostprijs	  loopt	  snel	  op.	  
-‐ Op	  recent	  event	  misnoegen	  omdat	  resultaten	  moeilijk	  te	  vinden	  waren.	  Zal	  zeker	  

interesse	  in	  zijn.	  	  
-‐ Vaak	  heel	  druk	  rondom	  beeldschermen	  met	  resulaten.	  Hoe	  gaan	  we	  met	  die	  massa	  

om?	  Idem	  feedback	  tijdens	  de	  wedstrijd.	  
	  
•	  Verschil	  testbatterij	  en	  mobiele	  niet	  niet	  vergeten	  
	  

-‐ Je	  weet	  dat	  persoon	  100%	  gaf.	  
-‐ Vermakkelijkt	  opzet,	  maar	  geen	  vervaning	  van	  labs.	  
-‐ In	  een	  wedstrijd	  heel	  veel	  contextuele	  factoren	  (andere	  renners,	  het	  parkour,	  fans,	  

weersomstandigheden,…).	  Valt	  met	  mobiele	  testen	  niet	  meer	  van	  dergelijke	  
informatie	  te	  capteren?	  	  

	  
•	  Feedback	  juist	  brengen	  
	  

-‐ Voorbeeld	  door	  te	  kaderen	  en	  oefeningen	  en	  tips	  te	  suggereren.	  Niet	  simpwel	  goed	  
of	  slecht.	  

	  
•	  Tennis	  
	  

-‐ Testing	  technologie	  is	  bij	  tennis	  nog	  moeilijker.	  	  
-‐ Hawkeye	  systeem	  gebruikt.	  
-‐ Coaches	  willen	  gewoon	  de	  resultaten	  zien.	  
-‐ Opslag	  zou	  een	  mogelijke	  focus	  kunnen	  zijn.	  
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-‐ Op	  Midzomer	  Run	  was	  het	  beeldscherm	  voor	  de	  resultaten	  heel	  erg	  klein,	  veel	  drukte	  
rondom.	  

-‐ Bij	  de	  Giro	  kan	  je	  info	  opvragen	  per	  fietsers.	  Misschien	  valt	  er	  wat	  te	  doen,	  specifiek	  
voor	  de	  supporters.	  	  

-‐ Systeem	  van	  groepslid:	  Camera	  analyse	  systeem	  dat	  lopers	  zelf	  kunnen	  bedienen	  via	  
een	  touchscreen.	  Feedback	  via	  een	  groot	  display.	  Gebruikt	  voor	  analyse	  van	  
prestaties	  en	  tactische	  besprekingen.	  	  


