B&S exclusief installateur slim camerasysteem voor sportcubs

Op training bij FC Barcelona!

Bij FC Barcelona en Real Madrid kunnen ze elke bal volgen op de trainingen en tijdens de wedstrijden.
Dit dankzij het vernuftige camerasysteem van Automatic TV, dat binnenkort door Breedveld & Schröder
voor het eerst in Nederland wordt geïnstalleerd. Patrick Lensen en Alfredo Tagayun gingen op training
bij FC Barcelona!
Automatic TV is een Spaans bedrijf, dat op sportgebied qua grootheid te vergelijken is met Endemol. Zij hebben een camerasysteem ontwikkeld, waarmee veel sporten volledig automatisch live gevolgd kunnen worden. ,,Maximaal vijf camera’s kunnen
wedstrijden zowel binnen als buiten zelf volgen door het gebruik van slimme software’’, vertelt Patrick Lensen. ,,Het systeem is
momenteel al ontwikkeld voor voetbal, zaalvoetbal, basketbal, handbal, volleybal en rolhockey. Binnenkort volgen nog andere
sporten. Automatic TV volgt automatisch de bal, kan live streamen en tevens tijdens en na de training of wedstrijd allerlei zaken analyseren. Als het systeem is geïnstalleerd en ingeregeld werkt het volledig automatisch zonder menselijke handelingen.’’

Automatic TV is sinds 2 jaar actief op de markt in Spanje en in samenwerking met FC Barcelona het product aan het optimaliseren. Nu zal het ook geïnstalleerd gaan worden bij Real Madrid en in Portugal op de markt komen. Nederland is na het Iberisch
schiereiland het eerste Europese land waar Automatic TV wordt aangeboden. ,,Het Almeerse bedrijf Datawiresport heeft het
systeem naar ons land gehaald en heeft patent op het product voor de Nederlandse markt. Breedveld & Schröder heeft na enkele gesprekken een overeenkomst met Datawiresport gesloten om exclusief Automatic TV te mogen installeren en onderhouden in ons land’’, aldus Patrick.
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In december reisde servicecoördinator Patrick Lensen samen met SOS-monteur Alfedo Tagayun namens Breedveld & Schröder
af naar Barcelona om daar een kijkje in de keuken te nemen. ,,We hebben daar een producttraining gekregen van Automatic
TV. Het was een bijzondere ervaring en heel interessant. We hebben in een indoorsporthal een live-opstelling en een productie
gemaakt. Ook zijn we op het trainingscomplex van de voetballers en basketballers geweest om het systeem live te zien draaien
en te zien hoe het daar is aangelegd’’, vertelt Patrick, die met zijn collega’s meteen aan de slag kan in Nederland, want binnenkort start de eerste pilot van Automatic TV in Nederland bij Almere City FC. ,,En ik ga ervan uit dat er daarna nog vele installaties zullen volgen!’’.
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