
URBAN SKILLCOURTS

‘DE URBAN SKILLCOURTS GEBRUIKT DE KRACHT
VAN MODERNE TECHNOLOGIEËN EN DIGITALE

TRENDS OM KINDEREN EN VOLWASSENEN AAN
TE ZETTEN TOT BEWEGEN’



WAT ZIJN DE
URBAN SKILLCOURTS?

‘MET DE URBAN 
SKILLCOURT SLAAN 
WE EEN BRUG TUSSEN 
SPORT & GAMING EN 
WORDT MEN MAXIMAAL 
UITGEDAAGD OM 
ZELFSTANDIG OF IN EEN 
GROEP TE TRAINEN OF 
GAMEN (TESTEN).’

De SmartGoals Urban SkillCourt is een interactief multifunctioneel court waarop 
gesport en gespeeld kan worden met een permanente opstelling van SmartGoals.
Veel gemeenten kampen met het probleem dat traditionele speel- en trapveldjes 
onvoldoende voorzien in de veranderde behoeften van deze generatie. 

Daarnaast kampen gemeenten met uitdagingen als:

• Teruglopende ledenaantallen bij sportverenigingen;
• Toename overgewicht in verschillende leeftijdscategoriën;
• Individualisering van de maatschappij;
• Gaming cultuur onder jongeren;
• Verkrijgen van meer inzicht in de mate waarin er gesport en gespeeld wordt;
• Effecten van COVID-19 op bewegen van de bevolking; 

Het unieke aan de Urban SkillCourts is de combinatie van bewegen/sport & gaming 
(gamification). De SmartGoals oefeningen zijn aantrekkelijke workouts en tests voor 
iedereen, ongeacht je leeftijd. 

Je kunt jezelf uitdagen, maar het is ook mogelijk om andere mensen uit te dagen. Elke 
gebruiker kan zijn eigen profiel aanmaken waarin de persoonlijke resultaten zichtbaar 
worden middels een FUT card. Deze interactieve uitdaging zorgt voor een beleving met 
een spelelement zodat je het maximale uit jezelf kunt halen, elkaar kunt uitdagen om 
te sporten en bewegen óf trainen op je eigen gewenste niveau.

TEAM BUSINESS DEVELOPENT
SPORT & TECHNOLOGY



WAT ZIJN
SMARTGOALS?

SmartGoals is een interactieve trainingsmethode die gebruik maakt van lichtsignalen.
Twee verlichte ‘slimme’ palen met sensoren op verschillende hoogtes vormen een
poort/goal. (op 6cm voor bijv. hockeybal, 25cm voor bijv. voetbal of 100cm voor
running/bootcamp) Wanneer er door de sensoren beweging wordt gedetecteerd tussen 
de palen (object, persoon of bal) gaat het licht uit en willekeurig ergens anders weer 
aan. Hier moet je als gebruiker op reageren.

De lights kunnen worden geprogrammeerd voor verschillende oefeningen, parcours en
tests. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een parcours voor “kinderen met overgewicht” 
aan te bieden in verschillende moeilijkheidsgraden, waardoor zij een workout van
30+ minuten kunnen doen.

Door gebruik te maken van dit interactieve trainingssysteem worden o.a. bewustzijn,
reactietijd, behendigheid en snelheid getraind. Maar bovenal is bewegen en ‘gamen’ 
met SmartGoals FUN. Volwassenen en kinderen zullen zichzelf gaan uitdagen om de
SmartGoals te gebruiken.



ZONES &
CONFIGURATIES

De Urban SkillCourts zijn er in verschillende maten. Dit is afhankelijk 
van welke doelgroep er op gaat trainen en uiteraard de beschikbare 
locatie. 

Er zijn verschillende workouts, games en tests ontwikkeld die 
gekoppeld zijn aan de zones, deze worden aangestuurd via de
SmartGoals app.

De opdrachtgever kan kiezen uit één of meerdere trainingzones die elk
een eigen thema hebben; performance, techniek, kracht, fun/gaming of
een running/sprinttrack behoren tot de basis mogelijkheden.

Naast de basisconfiguraties is het tevens mogelijk om zelf de posities
van de SmartGoals te bepalen óf zelfs te integreren in bestaande 
speel- en trapveldjes.

BEKIJK
VIDEO

https://www.youtube.com/embed/Vx3gjFaoBts
https://www.youtube.com/embed/Vx3gjFaoBts




DATA &
STATISTIEKEN

Tegenwoordig zijn data en statistieken niet meer weg te denken 
uit de samenleving. Vanuit de profielen die aangemaakt worden en 
SkillGames tests die gedaan worden, wordt allerlei data verzameld 
(AVG proof). Deze presenteren we aan gemeenten via een online 
dashboard waarin onder andere de volgende data zichtbaar wordt; 
gebruiksfrequentie van het court of separate zones, populaire 
gebruiksuren (piek en daltijden), doelgroepen/leeftijdsanalyse en 
statistieken over het gebruik van de verschillende sporten die op het 
SkillCourt beoefend worden.



SMARTGOALS PALEN 
MET LED SENSORTECHNOLOGIE

De metalen palen (met Smartlights) worden onder het kunstgras of de bestaande 
sportvloer geïnstalleerd op een betonnen voet. De ‘goals’ kunnen tot op een afstand 
van 50 meter van elkaar worden geplaatst. De metalen palen worden 120 centimeter 
van elkaar geplaatst en zorgen hiermee voor een optimale werking van de sensoren 
van de SmartLights. De palen zijn voorzien van ‘slimme’ sensoren op verschillende 
hoogtes (6 cm, 25 cm, 100 cm) dit is afhankelijk van welke doelgroep(en) erop gaan 
trainen. 

In elke paal zit een waterdichte elektronische huls, voorzien van een wifiverbinding die 
verbonden is met een wifi-box naast de baan. Alle zones worden op aparte groepen 
geïnstalleerd.



USER FLOW
BOEK EEN 

ZONE

KIES EEN 
WORKOUT

START EEN
OEFENING / TEST

BEKIJK DE
SCORE / UITSLAG

OPEN DE
APP



URBAN SKILLCOURTS

THE BRIDGE BETWEEN SPORTS & GAMING
WWW.WHSPORTS.NL / INFO@WHSPORTS.NL


