
 
 

 

Real Madrid, Mobilab en wackitball 

Internationaal congres over sportinnovatie in Turnhout, België 

Wat hebben Real Madrid, Mobilab en wackitball gemeen? Ontdek het op 8 maart op de 

Turnhoutse campus van de Thomas More-hogeschool, op het eerste internationale congres over 

sportinnovatie, georganiseerd door Thomas More-hogeschool en Jakajima, Matchmaker for 

Innovators. 

De sportindustrie is een gigantische economische sector. Niet alleen in de topsport maar ook in 

toepassingen voor de vrijetijdssport ontwikkelt de spitstechnologie zich razendsnel: 

superwetenschappelijke trainingsmethodes, ultralichte fietsen, fitness-apps, wearables, 

sportdranken en voedingssupplementen … Maar sport is ook een perfect middel voor sociale 

innovatie. Sport tast niet alleen de grenzen van het menselijke lichaam af, maar ook die van het 

menselijk vernuft. Sport krijgt nieuwe economische en sociale dimensies door het gebruik van ‘big 

data’, sociale media, crowdfunding enz. in de sportmarketing en in aanverwante sectoren zoals het 

sportief toerisme. 

De campus vande Thomas More in Turnhout is een uitgelezen decor voor dit congres want de 

hogeschool  startte dit jaar met Sport en Bewegen, een opleiding tot bewegingsdeskundige, die een 

voor Vlaanderen volledig nieuw beroepsprofiel op de kaart zet. Gezond bewegen is immers het 

nieuwe alfa en omega.  

Een van de hoofdsprekers is Wim Lagae, professor sportmarketing aan de KU Leuven, een man die 

het succes van de Rode duivels-campagne precies kan duiden. Steve Fox van Microsoft Services 

brengt het verhaal van het hypergesofisticeerde trainingscentrum van Real Madrid. En ook Alberto 

Bichi, directeur van EPSI (European Platform for Sports Innovation) en Martin Hedal van het Deens 

Instituut voor Sportstudies zijn sprekers van formaat. 

Na de middag is er keuze uit interessante workshops: over startups in de sport, over Mobilab, het 

expertisecentrum van Thomas More, over sensor based running solutions (SensoRun),  videoanalyse 

van sportwedstrijden (Videobserver), 3D-geprinte steunzolen (Phits Insoles), bewegingstrackers 

(Johan Sports), wackitball, … Er komt iemand van SAP over het gebruik van big data in de sport, er is 

een workshop over speciale LED-verlichting voor sportwedstrijden, de Vlaamse voetbalbond deelt 

haar ervaringen op het gebied van sociale innovatie met voetbal voor achterstandswijken enz.  

Het volledige programma en meer informatie vind je op: http://www.spinnoc.eu.  

International Sports Innovation Conference; dinsdag 8 maart 2016 (9:30 – 18:00), Thomas More 

Turnhout, Campus Blairon, 800 – 2300 Turnhout Belgium 
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Over Jakajima 
Jakajima is dé matchmaker voor innovators in de high tech industrie, variërend van 3D printing tot 
Internet of Things, van Drones tot Health Tech. Jakajima organiseert activiteiten en conferenties die 
innovators vanuit verschillende waardeketens en professies samenbrengen, met als doel het streven 
naar innovaties en het creëren van nieuwe partnerschappen, producten en/of diensten. 
www.jakajima.eu    
 
Over Thomas More 
Thomas More is een unie van hogescholen binnen de Associatie KU Leuven. Zij biedt studenten 
innovatief professioneel hoger onderwijs in nauwe samenwerking met het werkveld. Door haar 
toonaangevend onderwijs, toepassingsgericht onderzoek en dienstverlening vormt zij een motor van 
regionale ontwikkeling. www.thomasmore.be   
=================================== 

 
Mocht u als pers het congres willen bezoeken, meld u dan aan via http://www.spinnoc.eu/press/ 
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