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Primeur interactief tennisracket tijdens 
KIVI-symposium 

 
Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) organiseert woensdag 22 januari het symposium ‘Versla 
jij Nadal en Radwanska?’. Technologie speelt een grote rol in het verbeteren van sportprestaties. KIVI 
brengt deze dag daarom ingenieurs, sporters en bewegingswetenschappers samen. Hoogtepunt is de 
presentatie van een hightech interactief tennisracket door het Franse bedrijf Babolat. 
 
Het is de ingenieurs van Babolat gelukt om geavanceerde sensortechnologie in een tennisracket – de 
Babolat PLAY – te integreren. De sensoren leveren waardevolle data voor tennissers en hun trainers. 
Behalve verbetering van het eigen spel, is het ook mogelijk om het te vergelijken met dat van 
topspelers als Nadal en Radwanska. Tijdens het symposium vertelt Arie van der Pas van Babolat over 
de ins en outs en wordt de bijbehorende app gedemonstreerd.  
 
Chen Shachar, ceo van Playsight, zal een presentatie geven over de door het Israëlische bedrijf 
ontwikkelde ‘smart courts’. Camera’s rondom de baan geven spelers voortdurend feedback op hun 
prestaties. Tijdens wedstrijd of training worden diverse metingen gedaan waardoor de 
tennisprestaties kunnen worden verbeterd. De technologie is eenvoudig in het gebruik, betaalbaar en 
inmiddels op meerdere banen wereldwijd in gebruik.  
 
De overige sprekers zijn Arno Hermans (KIVI) en Erik Driessen (voorzitter KIVI-Sports Engineering). 
Zij zullen deze middag samen met de aanwezigen een inventarisatie maken van de technologische 
behoeften van tennisspelers en trainers. Behalve ingenieurs zullen ook vertegenwoordigers van 
technische bedrijven, KNLTB, NOC*NSF, Sports & Technology, Tennis Academies en VU Amsterdam 
aanwezig zijn. 
 
Het symposium is van 14.00 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur, borrel vanaf 16.30 uur). Locatie is 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in Den Haag. De toegang voor KIVI-leden en studenten is 
gratis, overige deelnemers betalen 10 euro entree. Kijk voor meer informatie én voor deelname op 
www.kiviniria.nl/spe. 
 
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging van ingenieurs. Dit netwerk 
biedt mogelijkheden om kennis te ontwikkelen en te delen met andere professionals. Het uitdragen 
van het belang van techniek in de samenleving is ook een van de speerpunten van KIVI. 
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