Forward Football B.V.

Instructies meetdag
Waar moet rekening mee gehouden worden tijdens de wedstrijddag? Wat
kunnen wij van elkaar verwachten?
Laatste wijzingingen
Voor de metingen is het belangrijk dat alle gegevens van de spelers juist bekend zijn
bij onze data agents. Hiervoor kunnen laatste wijzigingen tot … uur doorgegeven worden.
Trainers inlichten
Vanwege het opstellen en kalibreren van het systeem hebben onze data agents voor
de wedstrijd/training de beschikking over het veld nodig. We zouden u daarom willen vragen
om de trainers die voor en/of na de meting op het betreffende veld actief zijn, in te lichten
over de activiteit die plaats gaat vinden.
Overdracht trackers aan spelers
De trackers moeten geplaats worden op de ‘’spierbal’’ op de arm bij de spelers, zodat
we hun hartslag zo nauwkeurig mogelijk kunnen meten.
Het aangeven van wissels
Het systeem meet de spelers die geselecteerd zijn in de basisopstelling. Wanneer er
een wissel plaats vindt, is het belangrijk dat onze data agents hiervan op de hoogte gesteld
worden. Vaak herkent het systeem de spelers automatisch maar we controleren de wissel
graag zelf.
Spelers buiten het veld
Het systeem meet de gegevens van de spelers binnen het gekalibreerde speelveld.
Voor de spelers die binnen een wedstrijd/ training wissel zijn of niet participeren aan de
oefening waar gebruik gemaakt wordt van de trackers, verzoeken wij om buiten de palen
plaats te nemen gedurende de wedstrijd/training.
De bal

Gedurende een wedstrijd/training wordt er gebruik gemaakt van een speciale bal met
technologie waarmee data verzameld wordt. Het systeem meet één bal die binnen de
antennes valt. Mochten er reserve ballen langs de lijn liggen is het van belang dat deze buiten
de antennes te houden. Indien een bal het gekalibreerde speelveld verlaat dan kan een
nieuwe bal moeiteloos ingepast worden.
Afhandeling trackers
Na afloop van de wedstrijd/training is de trainer/leider verantwoordelijk voor het
verzamelen en overhandigen van de trackers. De spelers wordt verzocht de trackers in te
leveren bij de trainer/leider. De data agents controleren vervolgens het aantal ingeleverde
trackers zodat er geen verloren gaan.
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