
SmartBike, HET innovatieve interactieve fietssysteem  
 
Een nieuwe ontwikkeling in fietssystemen is onze SmartBike. Een door 
Embedded Fitness ontwikkeld systeem dat met name geschikt is voor ouderen. 
Een oplossing met dezelfde basisprincipes als bestaande fietssystemen, echter 
tegen een veel lagere investering. Een ander groot voordeel van dit systeem is de 
flexibiliteit; Je hebt namelijk de mogelijkheid om eigen content toe te voegen 
(Bijvoorbeeld fietsroutes). Bovendien neemt de SmartBike oplossing veel minder 
plaats in en is veel eenvoudiger te verplaatsen dan traditionele systemen. En, je 
kunt de Smartbike heel eenvoudig met de al aanwezige hometrainers en 
minibikes gebruiken.   
 
Oneindig veel content 
Doordat wij de SmartBike aan het internet 
koppelen, bijvoorbeeld YouTube, beschik je over 
oneindig veel content en kun je zelfs eigen 
favoriete fietsroutes of andere audio / video 
fragmenten toevoegen. Super veel content dus, 
zonder dure abonnementen. 

De eenvoud 
Je koppelt de meegeleverde bewegingssensor aan het pedaal van de 
hometrainer of minibike. Daarna plaats je de tablet op de hometrainer, of houdt 
de tablet in de hand, als je bijvoorbeeld een stoel gebruikt met een minibike. 
Start de applicatie, kies het filmpje (of fietsroute) dat je wilt gebruiken en begin 
met fietsen. Als je begint te fietsen, dan start het filmpje. Stop je met fietsen, dan 
stopt ook het filmpje. 

Geen computers, kabels, extra monitoren. Zo simpel is het. En wil je toch een 
groot scherm, dan zijn er altijd mogelijkheden om vanaf de tablet naar een TV te 
streamen. (afhankelijk van het type TV). 



De prijzen 
 
€ 399,- voor de Smartbike app, sensor en een jaar updates. 
€ 765,- voor de Smartbike app, sensor, een jaar updates en WIFI tablet. 
€ 99,- updates na het eerste jaar, per jaar. 

Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en hometrainer of minibike. 

Wifi is noodzakelijk om alle filmpjes af te kunnen spelen. 

 

Waarom deze Innovatie!  
Embedded Fitness heeft in een eerder project voor bibliotheken een fiets systeem 
ontwikkeld waarbij mensen al fietsend een audiofragment kunnen luisteren. 
Dit vonden mensen erg leuk om al bewegend wegwijs in een boek gemaakt te worden. 
Wel ontstond de vraag of het ook mogelijk was videofragmenten af te spelen. Om over 
veel content te kunnen beschikken zonder dat dit opgenomen moet worden, is een 
ontwikkeling bedacht om al fietsend video filmpjes van internet te fietsen.  



Doel  
Het doel is om een app te ontwikkelen die audio en filmfragmenten van internet kan 
streamen en via een bewegingssensor die gekoppeld is aan een minibike of hometrainer 
kunnen de fragmenten worden gestart en gestopt. Deze applicatie komt op een tablet 
die op een fiets gemonteerd kan worden of in de hand zittend op een stoel met een 
minibike te gebruiken is. Om te streamen moet men wel aangesloten zijn op internet. Op 
de tablet is het mogelijk alvast wat content te zetten zodat ze ook zonder internet aan de 
slag kunnen. De tablet is ook te streamen naar een smart tv zodat het beeld groot 
geprojecteerd kan worden.  

 

Aansluiting Sportakkoord en innovatieve waarde  
Een van de ambities van het Sportakkoord is dat iedere Nederlander een leven lang 
plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is 
vanzelfsprekend. Ambitie is om belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale 
gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie weg te nemen.  
Fietsen is een toegankelijke manier om ouderen te laten bewegen. Helaas is het niet altijd 
haalbaar om naar buiten te gaan, en op een hometrainer of Motomed fietsen is een stuk 
minder leuk. Met deze eenvoudige fiets streaming wordt het voor ouderen makkelijk 
eigen favoriete routes te fietsen of een andere audio of video beleving zelf aan te sturen 
met dit systeem. 



Vergeleken met de bestaande interactieve fietssystemen wordt dit eenvoudiger te 
verplaatsen en is veel goedkoper. Er bestaat momenteel niet een dergelijk systeem. De 
huidige interactieve fietssystemen hebben hun content op een computer geplaatst en de 
video’s worden zelf opgenomen. Dit maakt de systemen duur. 
Door het aanbod op internet te streamen is er oneindige content en is bediening 
eenvoudig via een app te realiseren. Het systeem zal in aanschaf een fractie van het 
bedrag zijn in vergelijk met de bestaande interactieve systemen.  

Note! 
Voor het openbaar vertonen van films dmv Dvd, Blu-ray, download of stream, dient de 
organisatie die het systeem af wil nemen in het bezit te zijn van een vertoning licentie. 
Met deze licentie is de organisatie gevrijwaard tegen auteursrechtelijke aanspraken. 
Embedded Fitness aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Vaak is reeds een licentie 
bij Filmservice afgenomen. Dit is, indien niet of moeilijk te achterhalen, op te vragen bij 
Filmservice.nl. Een film mag zonder verdere verplichtingen thuis, in familiekring worden 
bekeken.  



Content, inhoud van de filmpjes  
We hebben een verzameling van diverse filmpjes waaronder de volgende categorieën 
- Fietsroutes 
- Polygoonjournaals 
- Muziek  
- Verhaaltjes en luisterboeken - tekenfilms  
Enkele voorbeelden, maar je hebt al keuze uit meer dan 100 filmpjes 

Fietsroutes in beeld: Nederlands YouTube kanaal met fietsroutes rond de 6 minuten 
liggen (hierbij wordt er in de video om de +/- 15 seconden vooruit geskipt naar een nieuw 
stuk). Voornamelijk in de natuur. 
Er zijn ook video’s van andere kanalen die door steden gaan. Het is niet allemaal dat je zelf 
over de weg fietst. Soms vertelt iemand over de route en zie je ook meer van de 
omgeving. 
Er zijn ook een aantal stevige moutainbikeroutefilmpjes geplaatst. Durf jij deze te fietsen?  

Polygoonjournaals  
Het Polygoonjournaal is een verzamelnaam voor twee Nederlandse bioscoopjournaals, te 
weten Neerlands Nieuws en Polygoon Wereldnieuws, die tot 1987 werden geproduceerd 
door de firma Polygoon-Profilti. 
Voor ouderen zijn dit zeer herkenbare video’s en leidt tot herkenning en gesprek terwijl ze 
fietsen.  
Deze filmpjes zijn op de tablet gezet, want zijn thans rechtenvrij weer te geven. Dat 
betekent dat je geen wifi verbinding (of datakaartje) nodig hebt om de filmpjes te zien.  

Muziek  
Een hele reeks muziekfragmenten uit de oude doos. Lekker meezingen en stop je met 
fietsen dan zal je het lied zelf af moeten zingen. 
Veilig achterop de fiets, paul van vliet https://www.youtube.com/watch?v=eRfFy_JIYkE ik 
ben zo vaak opnieuw begonnen, paul van vliet https://www.youtube.com/watch?
v=KLe2n6K3Rqs  
kleine cafe aan de haven, vader abraham  
https://www.youtube.com/watch?v=QMIBQRrbnV8  
Tulpen uit amsterdam, herman emmink  
https://www.youtube.com/watch?v=bUlTB8POOaU  
meer te vinden op muziek voor ouderen  
https://www.youtube.com/watch?v=7CALjX-wQzo  

verhaaltjes en cabaret  
Majoor Kees, Paul van Vliet https://www.youtube.com/watch?v=2lHwv8okYMM De boer, 
paul van vliet https://www.youtube.com/watch?v=-s8Z71ImJOU  
De wolf en de zeven geitjes, sprookjes en vertellingen  
https://www.youtube.com/watch?v=gdYdUXI679U  
Hans en grietje, sprookjes en vertellingen  
https://www.youtube.com/watch?v=QKWsxDpb_a0  
          



Tekenfilms  
Tom en Jerry, muizenjacht, Boomerang  
https://www.youtube.com/watch?v=13GzvU24LOc  
Taffy, beveiligingssysteem, boomerang  
https://www.youtube.com/watch?v=Y0j4lWoUxWE  

Je eigen playlist  
Het is mogelijk je eigen playlist te maken. Zo maak je je favoriete fiets-lijst en hoef je niet 
steeds te stoppen om iets nieuws te kiezen  

Je eigen youtube films kiezen  
Staan jouw filmpjes er niet bij? En heb je zelf een favoriet kanaal of thema, dan kan je je 
youtube filmpje opzoeken en in een eigen map erbij zetten. Zo wordt het fietsen 
helemaal op jouw persoonlijke voorkeuren aangepast.  

Updates  
Er zal steeds een uitbreiding van filmpjes komen die aantrekkelijk zijn voor de doelgroep. 
Ook kan men binnenkort eigen filmpjes slepen van computer naar de tablet, zodat 
persoonlijke content afgespeeld kan worden die niet op youtube te vinden is  
Ter verbetering van de software en gebruiksgemak verschijnen er regelmatig updates.  

Fietssystemen  
De sensor kan eenvoudig aan een minibike of hometrainer worden bevestigd. 
Voorbeelden zijn.  

     

  
  
  
  


