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Camera- en videosysteem
voor analyse van training
De Zeil Coach Cockpit combineert videobeelden van de zeiler
met gegevens over de boot (positie, hellingshoek, snelheid,
koers) en met informatie over de omstandigheden (golven, wind,
stroming).
De informatie is (deels) toegankelijk voor de coach in de
coachboot en ook live beschikbaar in een bespreekkamer in
het NTC Zeilen. Via een dashboard kunnen de belangrijkste
momenten van de training direct na afloop besproken worden
met de zeiler.
De Zeil Coach Cockpit wordt gebruikt door talenten en topzeilers
van de kernploeg in het NTC Zeilen in Scheveningen, en (op
huurbasis) door andere topteams.

Zeilwedstrijd van de Toekomst
Toegankelijk gepresenteerde gegevens over het parkoers, de boot en de
omstandigheden in combinatie met livestream videobeelden aan boord
geven beter zicht op het verloop van de wedstrijd en de beleving in de
boot. Zie bijvoorbeeld het Formule-1 racen. Met een combinatie van
camera- en videosystemen, tracking en tracing apparatuur en meetboeien
werkt het Sailing Innovation Centre stap voor stap aan de Zeilwedstrijd van
de Toekomst. Om zo de zeilsport inzichtelijker en spannender te maken
voor toeschouwers op de wal en thuis. Een eerste doel is de zomer van 2018,
met Scheveningen als finishplaats van de Volvo Ocean Race en thuishaven
van het WK Zeezeilen.

Simulator om hangen (hiking)
in een Laser te trainen

The Hague

Een goede hangtechniek zorgt er voor dat
de boot meer snelheid heeft. Voor diverse
boottypen zijn hangbanken commercieel
verkrijgbaar.
Speciaal voor talenten en topzeilers van de
kernploeg en talentenploegen in het NTC
Zeilen in Scheveningen heeft het Sailing
Innovation Centre een interactieve versie
gebouwd voor het hangen in een Laser.
Sensoren en laserlampjes geven informatie
over de krachten en de houding tijdens het
hangen. Topzeilers kunnen zo hun techniek
en uithoudingsvermogen
beter trainen.
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WK Zeezeilen 2018
Wereldwijd zijn er ongeveer 15.000 actieve zeezeilende wedstrijdteams,
op diverse jachten variërend in lengte van 9 tot 16 meter. Een vernuftig
high tech rekenmodel, dat met kennis van de TU Delft voortdurend wordt
verfijnd, bepaalt voor iedere boot een handicap om de onderlinge strijd
eerlijk te maken.
In 2018 wordt het zelfs nog spannender, want voor het eerst bundelen de
twee meest geavanceerde handicapsystemen (ORC en IRC) de krachten
in één WK, en zullen de beste 150 zeezeilende teams met elkaar de strijd
aanbinden.

Ontwerp tijdens de Hiswa zelf de snelste offshore racer en ervaar hoe de
rekenmodellen werken. Vaar vervolgens virtueel naar Engeland en zie of
jij de snelste boot van de dag ontworpen hebt.

Top-zeillocatie in
Noordwest-Europa
Naast Inno-port wil Scheveningen
tevens uitgroeien tot een van de
top-zeillocaties in Noordwest-Europa.
Direct aan de haven zijn bedrijven
zoals Nacra Sailing International
en Performance Sails gevestigd
en staat het nieuwe Nationale
Topzeil Centrum (NTC Zeilen), het
opleiding- en trainingscentrum
voor de Nederlandse kernploeg
en talentenploegen. In dit gebouw
huizen ook de Jachthaven
Scheveningen en het Sailing
Innovation Centre (SIC). Behalve de
jaarlijkse North Sea Regatta vindt in
Scheveningen in 2017 het Eredivisie
Zeilen plaats. In 2018 is Scheveningen
finishlocatie voor de Volvo Ocean
Race en thuishaven van het WK
Zeezeilen.
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Sailing Innovation Centre
Het Sailing Innovation Centre helpt bij het versnellen van innovaties in de
zeilsport. Daarmee ondersteunt het centrum de sportieve ambities van
Nederland in de zeilsport, bevordert de belangstelling voor het zeilen en
draagt bij aan economische groei door het ondersteunen van bedrijven bij
het realiseren van nieuwe en betere producten en diensten. Kortom: meer
medailles, meer mensen de zeilsport laten beleven, én meer business. Op de
Hiswa 2017 laat het SIC drie voorbeelden van haar werkzaamheden zien.

Internationaal centrum van
maritieme innovatie

Met de vestiging van steeds meer innovatieve bedrijven en organisaties
ontwikkelt Scheveningen Haven zich tot een Inno-port, een
internationaal centrum van maritieme innovatie.
Zo experimenteert The Ocean Cleanup in Scheveningen met een
installatie om plastic afval in oceanen op te ruimen en doet de
Noordzeeboerderij proeven met de teelt van zeewier, onderzoekt
SlowMill de mogelijkheden om energie op te wekken uit golven en
verzamelt Wave Droid data over golven met boeien op zee.
Verder is TU Delft de ‘proeftuin kust- en waterbeheer
Scheveningen’ gestart.
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