
TOEPASSINGEN VAN 
MULDER CONNECT SPORTS

Hoe haalt u het beste uit uw spelers? Dat kan 
met Mulder Connect Sports. Ons zeer nauwkeurige 
analysesysteem meet de bewegingen van 
sporters, legt deze vast en analyseert ze. 
De techniek van vandaag biedt enorm veel 
mogelijkheden. Een paar voorbeelden van 
mogelijke toepassingen:

Jeugdspelers
De jeugd heeft de toekomst. Daar moet u dus 
goed voor zorgen. Daarom is het belangrijk om 
de trainingen af te stemmen op de groei van  
de speler. Welke trainingsvorm is geschikt?  
Hoeveel belasting kunnen ze hebben? Met de 
software Inmotio meten we hun spronglengte  
en kracht, maar ook hun techniek in 3D.  
Met sensoren meten we de hartslag, de snelheid 
en acceleratie, maar ook de positie op het veld 
en de impact op de speler. Door de combinatie 
tussen hartslag en prestatie te meten, weten we 
objectief hoe een speler er fysiek voor staat.  
En meet u dat een speler een lagere hartslag 

heeft dan de rest en niet actief genoeg is  
tijdens de oefening? Dan kunt u al tijdens de 
training ingrijpen.

Groepen spelers
Ook voor groepen spelers kunt u Mulder 
Connect Sports goed gebruiken. Met de vaste 
en automatisch bewegende camera’s van ons 
systeem GameOn registreren we live het hele veld 
en alle spelers. U kunt spelers individueel en als 
groep volgen en hun bewegingen vastleggen. 
Als coach kunt de beelden al tijdens de wedstijd 
terugkijken. Aanwijzingen geeft u door de  
spelers meteen op het scherm op de juiste plek 
te zetten. 

En wat de coach kan, kunnen de fans in het 
stadion ook! Op hun mobiele telefoon kijken ze 
terug en zoomen ze in op acties en spannende 
momenten. Een echte real live belevenis!



Veiligheid in stadions
U kunt de Inmotio- en GameOn-software ook 
gebruiken om bijvoorbeeld de veiligheid in het 
stadion te vergroten. Als u spelers kunt volgen, 
is dat natuurlijk ook mogelijk met EHBO’ers en 
beveiligers. Met dezelfde hesjes met sensoren 
registreert u ook hun positie en bewegingen. 
Bij een calamiteit kunt u met de camera’s direct 
inzoomen op de situatie. Om vervolgens de 
dichtstbijzijnde hulpverlener erop af te sturen. 
Alle coördinatie vindt gemakkelijk plaats vanaf  
1 centraal punt.

Een gezonde grasmat
Een toepassing waar u niet zo snel aan denkt 
is het verzamelen van data over de grasmat. 
Met een automatische maaimachine scant u 
het gras en meet u hoe gezond het is. Zo weet 
u alles over de vochtigheid, de temperatuur 
en voedingswaarde van de grond. Sproeien en 
zaaien is dan alleen nog nodig op de plekken 
waar er een tekort is. Een duurzame oplossing 

dus die u veel geld kan besparen. En uw gras is 
meteen gemaaid.

Dit zijn nog maar een paar voorbeelden.  
Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact 
met ons op. We kijken graag met u mee wat 
we voor u en uw club kunnen betekenen. 

Laan van de Ram 59
7324 BW Apeldoorn
Telefoon: (055) 303 12 34
E-mail: info@mulderconnect.nl

Onderdeel van:

MULDERCONNECTSPORTS.NL

HAALT U HET BESTE  
UIT UW SPELERS?


