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Inleiding  

Bekende voorbeelden van Urban Sports zijn freerunnen, skateboarden en BMX 

Freestyle. Sporten met een echte community die vaak op straat worden beoefend 

(Verdijk & Speck, 2020). In 2020 zouden zowel BMX freestyle als skateboarden voor 

het eerst onderdeel zijn van de Olympische Spelen. Deze ontwikkeling biedt een 

enorme kans op het gebied van topsport en evenementen (Giebels, Schoonen & 

Hulshof, 2018). Het verrijken van  trainings- en evenementenlocaties voor de Urban 

Sport met technologie, kan de professionaliteit van de sporten een boost geven. Een 

voorbeeld hiervan is de Sports Motion Capture (SMC). Met dit sensorsysteem krijgt 

men inzicht in een aantal relevante bewegingsparameters van de rijder. In combinatie 

met videobeelden wordt hiermee geavanceerde bewegingsanalyse mogelijk gemaakt 

(Giebels et al., 2018). Daarnaast is het een spectator engagement tool voor 

evenementen, waarmee baangebruik, maar ook aspecten als snelheid en hoogte, voor 

de kijker in beeld worden gebracht (USPC, 2018).  

Doelstelling  

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van de SMC, een technologisch 

product dat de Urban Sports op het vlak van bewegingsanalyses, evenementen en 

jurering gaat veranderen. Het proces rondom de ontwikkeling van deze tool brengt 

vele uitdagingen met zich mee, zoals het verbeteren van de hard- en software, maar 

ook het professionaliseren van een sport die volop in ontwikkeling is. 
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Methode  

De afgelopen twee jaar was het onderzoek vooral gericht op de nauwkeurigheid en 

consistentie van het systeem. Deze informatie werd verzameld middels kwantitatief en 

kwalitatief onderzoek. Beide onderzoeksmethoden zijn uitgevoerd met en door het 

Nederlands Team BMX Freestyle. Het kwantitatieve onderzoek omvatte 

dataverzameling van een BMX-fiets in stilstand, op lage en hoge snelheid. Ook werd 

gevarieerd in het bewegen over de grond, op een ramp, op een helling of het doen van 

tricks. Door het uitvoeren van dezelfde testen op verschillende momenten in het 

proces maakten we inzichtelijk wat veranderingen in hard- en software voor effect 

hebben op de nauwkeurigheid van de data. Middels kwalitatief onderzoek in de vorm 

van interviews en feedback-gesprekken is de trainingstool steeds verder aangepast.  

Resultaten  

Kwantitatief onderzoek en verbeteringen in de hard- en software hebben geleid tot 

driedimensionale locatiebepaling tot 27 cm nauwkeurig. De data biedt op dit moment 

onvoldoende inzicht in de haalbaarheid voor trickherkenning. Wel is het met de huidige 

software mogelijk de hoogte en snelheid beeld-in-beeld te plaatsen bij een video van 

de rijder (figuur 1a). Op een manier zodat de informatie de rijder volgt. Daarnaast kan 

een park in de trainingstool worden ingeladen waarop het baangebruik van de rijder 

wordt weergegeven (figuur 1b). Vooralsnog wordt deze data non-real-time 

weergegeven. Beide toepassingen zijn ontwikkeld met en worden positief ontvangen 

door het Nederlands team en evenementorganisatoren.  

Figuur 1. Mogelijkheden voor datavisualisatie in de SMC. (a) Beeld-in-beeldvisualisatie 

van hoogte en snelheid tijdens de run; (b) driedimensionale weergave van het 

baangebruik.  
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Conclusie & Implicaties  

Doel van dit traject is het realiseren van een technologisch product dat de Urban 

Sports op het vlak van bewegingsanalyses, evenementen en jurering gaat veranderen. 

Uit de resultaten blijkt dat de SMC als tool geschikt is om beweging te analyseren en 

datavisualisatie voor evenementen te realiseren. De data geeft nog geen uitsluitsel 

over de haalbaarheid voor trickherkenning, maar een combinatie van plaatsbepaling 

met versnellings- en gyroscoopdata zou hier op termijn meer duidelijkheid over 

kunnen geven. Voor jurering is de hoogtemeter, op dit moment, te onnauwkeurig. 

Ontwikkeling van de technologie kan dit mogelijk oplossen voor de toekomst. De next-

steps zullen zich richten op trickdetectie en real-time visualisatie van de data tijdens 

een run.  
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