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Bewegend leren, doelschieten, behendigheidsoefeningen. Wat is er leuker 
dan plezier te hebben en tegelijk motorische - en cognitieve vaardigheden te 
ontwikkelen.

Dat kan met de Smartwall, een interactieve projectiewand voor het 
bewegingsonderwijs, oefentherapie, zorg, leisure, events en sport.

Wat is de SmartWall?
De Smartwall is een interactieve muur projectie. Een camera registreert 
bewegingen (zoals een bal die de muur raakt). Door spellen te projecteren op 
de muur, kan de camera registreren of bepaalde objecten of vlakken in de 
projectie worden geraakt. Zo kan er gericht worden geoefend met het raken 
van de juiste vlakken of objecten.

Via een applicatie op een tablet kan je de spellen kiezen. Het voordeel is dat 
spellen doorgespeeld kunnen worden en je via het menu eenvoudig door de 
spellen kunt scrollen.

SmartWall™

Met de SmartWall leer je pas écht goed mikken!
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Spellen worden voor verschillende doelgroepen en toepassingen ontwikkeld. 
Er is nagedacht over het oefenenen van motorische vaardigheden, als 
mikken rollen, doelspelen op verschillende niveaus. Deze niveaus kenmerken 
zich door de grootte van het te raken object of door dat bewegende beelden 
langzaam of steeds sneller bewegen. 

Er zijn spellen op het gebied van:
• Sport training en oefenen met targets voor balspelen;
• Bewegend leren, educatief voor het Basisonderwijs zoals spelling en rekenen;
• Tools, als een scorebord en stopwatch, voor gebruik van de hele sportruimte;
• Leisure op het gebied van arcade, actie en braintraining. Denk hierbij aan  
  schaken, darten en pong;
• Zorggerelateerd, op een lager niveau passend bij de leeftijd van de  
  doelgroep. Speelbaar vanuit een rolstoel en of met foam stok. 

Updates
Er zal een constante ontwikkeling van spellen plaatsvinden. Ontwikkeling van 
nieuwe spellen vindt altijd plaats in samenwerking met het werkveld. Ontwerp, 
testen en validatie zijn van wezenlijk belang voor de juiste aansluiting met de 
gebruikers. Het is ook mogelijk op aanvraag een specifiek eigen spel te laten 
ontwikkelen. Voor bedrijven, leisure omgevingen en events kan branding van 
toegevoegde waarde zijn.

De spellen van SmartWall™
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Mobiele Smartwall
Voor events maar ook als u graag de smartwall op 
diverse locaties wilt inzetten is de mobiele Smartwall 
een aanrader. De box met beamer, camera, computer 
zit in een sterke metalen box verwerkt. 
De box wordt geplaatst op een windup statief. Dit 
statief heeft drie poten, is volledig inklapbaar en kan 
met behulp van een draaihendel in hoogte versteld 
worden. De maximale hoogte is 280 cm. De box 
met statief zijn eenvoudig met een personenauto te 
vervoeren.

Vaste opstelling Smartwall
Wilt u geen obstakel in de vrije ruimte hebben en 
komt de opstelling op een vaste locatie, dan is een 
bevestiging van het plafond van de ruimte ideaal. 
Doordat de opstelling dan ook vaak hoger bevestigd 
wordt dan het maximale hoogtebereik van een 
mobiele opstelling zijn er praktisch geen verstoringen 
van schaduw door in het projectiebeeld te lopen.

Mobiel of vaste opstelling
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Gymzalen
Een vaste opstelling in de gymzaal. Geen netten nodig, De hele sportruimte 
blijft bruikbaar. Met de tools zijn renspellen in de hele gymzaal nog beter 
te activeren en balsporten kunnen getraind worden door te oefenen met 
schieten en werpen.

Recreatie
Voor de leisure sector is het mogelijk de smartwall uit te rusten met een RFID 
scanner. Zo kan er een betaalsysteem worden gebruikt en het systeem per 
betaling voor een bepaalde duur worden vrijgegeven. Voor events zijn diverse 
spellen met highscore mogelijk met eigen branding van de spellen.

Zorginstellingen
Voor ouderen is de smartwall een uitstekende manier om virtueel actief te zijn 
en samen spellen te spelen. De ontmoetingsruimte kan meer sfeerbeleving 
en interactie krijgen door de projectie van een visvijver die aangeraakt 
kunnen worden of het spelen van een bingo of puzzelspel. Speelbaar met 
mantelzorgers of activiteitenbegeleiders

Bedrijven
Het belang van beweging op de werkplek is inmiddels meer dan bekend. 
Maak de pauze leuker door interactief een spelletje schaak te spelen of te 
darten. Is er meer ruimte dan is even een potje voetballen in de shootout een 
heerlijke sportieve ontspanning.

Toepassingen

SmartWall™ is een product van Embedded Fitness



Scholen
Onderzoek heeft uitgewezen dat bewegend leren een positief effect heeft 
op de leerprestaties van kinderen. De smartwall heeft zich daarom ook op 
leerspellen die gericht zijn op automatisering van begrippen.

Een vaste smartwall in bijvoorbeeld een speellokaal kan kinderen de ruimte 
bieden om al bewegend automatiseringsoefeningen te doen in rekenen en 
taal. Het aantal beschikbare spellen is gedifferentieerd naar verschillende 
onderwijsniveaus.

De spellen voldoen aan de educatieve richtlijnen van de overheid/ het 
onderwijs. Dit door afstemming met professionals (pedagogisch/didactisch) 
binnen het onderwijs.

Toepassing op scholen
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Specificaties:

SmartWall™ (vaste opstelling)

Product Afmetingen 580 x 300 x 660 mm
Behuizing wit gecoat
Plafond montage

Installatie Gymzaal 5 meter hoogte
Gymzaal / sporthal 7 meter is optioneel
(extra voorzieningen zijn noodzakelijk)

Bediening Samsung Galaxy A10.1” tablet

Visueel Projectievlak 4 x 3 meter
Beamer 5500 lumen

Audio 12 inch actieve speaker set 1200W

Gebruik Gebruikstemperatuur 0 - 40°C

Aansluitingen IEC C20 Netspanning 230V/50-60hz
RJ45 Internet
USB (voor service doeleinden)
Wireless HDMI

Spellen Kijk op www.embeddedfitness.nl/smartwall 
voor de lijst met actieve spellen

Voor meer informatie zie:  embeddedfitness.nl
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De SmartWall op een statief, verplaatsbaar en in hoogte verstelbaar. Het 
statief is inklapbaar en is samen met de behuizing makkelijk te vervoeren. 

Specificaties:

SmartWall™ (mobiele opstelling)

Voor meer informatie zie:  embeddedfitness.nl
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Product Afmetingen 580 x 300 x 660 mm
Behuizing wit gecoat
Plafond montage

Bediening Samsung Galaxy A10.1” tablet

Visueel Projectie vlak max. 3.3 x 2.5 meter
Beamer 6000 lumen

Audio Bose Solo 5 soundbar

Gebruik Gebruikstemperatuur 0 - 40°C

Aansluitingen IEC C20 Netspanning 230V/50-60hz
HDMI inprikpunt
USB (voor service doeleinden)

Spellen Kijk op www.embeddedfitness.nl/smartwall 
voor de lijst met actieve spellen



Castle Attack

Welk team lost als eerste de rekensom op en kroont zich 
tot koning van het rijk? Wordt het team rood of team 
blauw? We gaan het zien in het spel: Castle Attack! 

Leeftijd:  4 tot 12 jaar  
Aantal spelers:   1 tot 2 spelers/groepen 
Highscore:        Multiplayer 
Speelduur:        Geen tijdslimiet 
Vaardigheden:   Rekenen, mikken, werpen en vangen 
Categorie:       Onderwijs 

Enkele voorbeelden van spellen
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Darts - ONE HUNDRED AND EIGHTY! 

 Heb jij altijd al 180 willen gooien op een mega groot 
dartbord? Daag je vrienden uit een laat zien dat jij net zo 
goed bent als Raymond van Barneveld of Michael van 
Gerwen! 

Leeftijd:  12 tot 18 jaar  
Aantal spelers:   1 tot 2 spelers 
Highscore:        Singleplayer 
Speelduur:        Geen tijdslimiet 
Vaardigheden:   Mikken, werpen en vangen
Categorie:       Sport 



Falling Blocks

Probeer alle blokken in het speelveld af te gooien en 
laat zien dat jij de Tetris koning bent!  Hoe lang kun jij de 
spanning aan?

Leeftijd:  10 tot 85 jaar  
Aantal spelers:   1 tot 5 spelers 
Highscore:        Singleplayer 
Speelduur:        Geen tijdslimiet 
Vaardigheden:   Mikken, werpen en vangen 
Categorie:       Leisure 

Enkele voorbeelden van spellen
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Breakout 

Houdt het balletje zo lang mogelijk in het spel met behulp 
van de balk. Scoor punten door de blokken in het spel 
te raken. Trommel je vrienden op voor een onderlinge 
competitie. Ben jij de echte ‘Breakout champion’?

Leeftijd:  12 tot 75 jaar  
Aantal spelers:   1 
Highscore:        Singleplayer 
Speelduur:        Geen tijdslimiet 
Vaardigheden:   Reactie, mikken, werpen en vangen 
Categorie:       Leisure 



Shoot-out, Clear Goal

Hoe vliegensvlug ben jij? Zorg dat je alle vlakken in het spel  
zo snel mogelijk weg speelt en ga er met de highscore 
vandoor! 

Leeftijd:  9 tot 75 jaar  
Aantal spelers:   1 speler 
Highscore:        Singleplayer 
Speelduur:        Aanpasbaar, 30 seconden tot 2 minuten
Vaardigheden:   Mikken, werpen en vangen en/of schoppen
Categorie:       Leisure 

Enkele voorbeelden van spellen
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Targets 

Altijd al willen spelen in de ruimte? Oefen jouw 
vaardigheden op het gebied van mikken, werpen en 
vangen volgens de leerlijnen van het bewegingsonderwijs! 
Kies met behulp van de tablet de moeilijkheidsgraad en 
behaal zoveel mogelijk punten.

Leeftijd:  4 tot 12 jaar  
Aantal spelers:   1 tot 4 spelers/groepen 
Highscore:        Multiplayer 
Speelduur:        Aanpasbaar, 30 seconden tot 2 minuten 
Vaardigheden:   Mikken, werpen en vangen 
Categorie:       Onderwijs 


