Zwaaiende iPhones?
Pas op: Straatgolfers in actie!
Ziet u op straat mensen met hun iPhone zwaaien alsof ze een bal slaan en daarna vrolijk verder
wandelen? Grote kans dat zij een spelletje 'StraatGolf' spelen. Tv- journalist Max Westerman, zelf
ook golfer, heeft tijdens het Games for Health Europe Event in Amsterdam de eerste afslag
verzorgd.
POI Creatives heeft deze app ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
(NISB). De iPhone applicatie Straatgolf is bedoeld voor mensen die graag actief willen zijn, alleen geen
golfvaardigheidsbewijs of geen tijd of geld voor het echte spel hebben. Maar natuurlijk ook voor de 362.000
Nederlandse golfers die ook buiten de golfbaan het spelletje niet los kunnen laten Ongemerkt worden zo heel
wat meters gelopen en daar is het natuurlijk ook om te doen bij NISB: zo kom je met plezier aan je dagelijkse
dosis van dertig minuten bewegen.
Hoe werkt het? Waar je je ook bevindt: maak een swingbeweging met de telefoon en de app zorgt voor een
levensechte vertaling naar een slag met een golfclub. De telefoon registreert de mate van versnelling en slaat
vervolgens de bal verder of minder ver. Door middel van GPS en de bewegingssensoren van de iPhone kan de
speler een aantal holes lopen. Dat kan alleen, maar ook samen met anderen. De enige voorbereiding is het
gratis downloaden van de app uit de Apple Appstore.
Bram Buiting van NISB over Straatgolf: Technologische ontwikkelingen als applicaties op je mobiel zijn een
mooie kans om mensen te laten bewegen. NISB speelt met Straatgolf in op deze ontwikkelingen en brengt op
een laagdrempelige en ludieke manier beweging in het leven van mensen . Als alle werknemers in Nederland
een kwart meer zouden gaan bewegen, zou de BV Nederland 380 miljoen verdienen in de vorm van minder
ziekteverzuim en zorgkosten. De ludieke app Straatgolf draagt ook een steentje bij aan beweging op de
werkvloer. Als het aan NISB ligt, zal de lunchpauze dus nooit meer hetzelfde zijn voor werkenden met een
iPhone
Zelf ook Straatgolfen? Bekijk het inspiratiefilmpje op: http://vimeo.com/30841298
Of download de applicatie meteen via . http://bit.ly/nswLyj

Voor meer informatie neem contact op met: POI Creatives: 010 2121 068

