
PERFORMANCE
Niet alleen maken wij graag het verschil in het inrichten van sportaccommodaties maar ook in 
het ondersteunen van clubs ter bevordering van hun ambities en prestaties. Door innovatieve 
producten bieden wij verenigingen ondersteuning op het gebied van training en performance 
en met ons online trainingsprogramma bieden wij meer structuur in het goed opleiden van 
jeugd. 
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SmartGoals

SmartGoals geschikt voor verschillende takken van sport, zoals: voetbal, hockey, 

bewegingsonderwijs en fysio’s/fitness. Het is een interactief trainingssyteem waarin 

normale goals getransformeerd zijn naar goals die oplichten. De lichtjes zullen 

verspringen naar een nieuwe, willekeurige SmartGoal als een speler er doorheen 

dribbelt, rent of passt. Hierdoor train je op een leuke wijze dynamische, onverwachte 

en echte wedstrijdsituaties! De SmartGoals geven een extra beleving aan het trainen 

van o.a. awareness, split-vision, handelingssnelheid, teamwork en overzicht houden. 

Deze aspecten zijn in het hedendaagse voetbal van cruciaal belang.

De sprintframes zijn gemaakt om te meten hoe snel een speler van het ene poortje 

naar het andere poortje kan komen. Sinds kort is het ook mogelijk om hiermee split-

tijden te testen waardoor je iets kunt zeggen over de startsnelheid en de versnelling 

van de spelers.

JOHAN Sports

Met JOHAN Sports kun je de spelers volgen gedurende wedstrijden en trainingen. Vervolgens biedt het systeem de kans om deze data te vertalen in een specifiek 

trainingsadvies. Wanneer je behoefte hebt aan richtlijnen over wanneer en hoe je trainingen kunt aanpassen op basis van de verzamelde data, ben je ook bij JOHAN 

Sports op het juiste adres. Door middel van verschillende sport-wetenschappelijke functies kun je de fitheid van je spelers verbeteren. Ook het volgen van de 

ontwikkeling van talenten is nog nooit zo makkelijk geweest, aangezien je de spelers gedurende een heel seizoen kan tracken.
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SportsView

De SPORTSVIEW Spectator is ontwikkeld om op een simpele en doeltreffende manier wedstrijden te 

registreren. Met een gewicht van slechts 3 kg en installatietijd van 3 minuten kunnen op iedere positie, op 

ieder veld, uit, thuis, binnen- en buitenland, haarscherpe beelden worden gemaakt. Het systeem bestaat 

uit een telescopische mast van een hybride materiaal en is voorzien van een 4k hoge resolutie camera.  

Middels een eenvoudig te installeren app op een smartphone is de camera direct te bedienen.

IVO Trainer

De IVO-Trainer is het enige draagbare weerstandssysteem om coördinatie en snelheid te trainen met een 

zwenkbaar scharnier. Door het zwenkbare systeem kun je niet alleen lineaire sprints, maar ook zijwaartse 

bewegingen maken met constante weerstand. Dit zorgt voor een aanzienlijke verbetering voor zowel inter- 

als intramusculaire coördinatie. 

Usportfor

Usportfor heeft een automatische ‘cameraman’ ontwikkeld voor sportwedstrijden. Met de automatische 

camerasystemen worden wedstrijden opgenomen en kunnen de beelden tevens live gestreamd worden. 

Daarnaast kunnen de beelden later worden teruggekeken en geanalyseerd worden voor training 

doeleinden. Elke speler kan op deze manier haar eigen portfolio opbouwen. 

Rebounder

De rebounder is een verplaats- en verstelbaar performance product dat functioneert als ‘terugkaatser’. De 

rebounder is leverbaar in vier verschillende uitvoeringen variërend in grootte en gewicht. De twee kleinste 

varianten zijn ontwikkeld voor persoonlijk gebruik in bijvoorbeeld een achtertuin. Daarentegen zijn de twee 

grootste rebounders geschikt voor clubs, (voetbal)scholen en andere sportgerelateerde organisaties. Clubs, 

zoals: Real Madrid, Chelsea, Bayern München en nog veel meer gingen u voor.

SoccerPLAY

De SoccerPLAY applicatie biedt structuur binnen de voetbalclub waarbij alle trainers middels een persoonlijk 

account zelfstandig trainingen kunnen samenstellen en/of de Club Leerlijn trainingen kunnen volgen.

De Hoofd Opleidingen van de club ontvangt hierbij een beheerders account om te kunnen bekijken welke 

trainingen er gemaakt zijn, feedback geven is hierbij een belangrijk item. Je kunt het systeem daarom ook 

zien als dé Educatietool op jeugdvoetbalgebied! Denk hierbij aan zaken als: club filosofie, spelersprofielen, 

spelervolgsysteem, wedstrijdmodel, trainingsmodel, individueel trainingsmodel, scouting, coach educatie.

Automatische ballenpomp

Deze automatische ballenpomp is een automatische, elektrische, handzame pomp om sportballen op 

te pompen en leeg te laten lopen. De compacte pomp is voor alle sportballen geschikt, zoals: voetbal, 

volleybal, basketbal, rugby, waterpolo, handbal, etc. Door middel van de display kunnen gebruikers exact 

bepalen welke baldruk zij toepassen. Deze druk is af te lezen in de eenheden BAR en PSI. De pomp is 

gemakkelijk op te laden door middel van een meegeleverde micro-USB oplaadkabel. 
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