
De toekomst van de koers op tv ?







- Vaak lang en met een te verwachten finale.

- Manier van in beeld brengen nauwelijks geëvolueerd.  

- Interactie ? Personalisatie (wat deed ‘The Wolfpack’ vandaag) ?                                            

Koers op TV is te veel eenheidsworst



Koppeling met het digitale, interactiviteit

Kortere wedstrijden, kleinere teams                                 Meer fan engagement (flanders classics/proximus, stubru, …)

On board / on bike camera’s, rennerdata (~sensors)



ONDERZOEK UGent-imec IDLab

DATA-GEDREVEN SAMENVATTINGEN &
SLIMME KOPPELING MET LIVE BEELDEN

SENSOR DATA (InTheRace, VELON, GRACENOTE) > ENGAGEMENT SCORING

VIDEO DATA (TEAM/RENNERHERKENNING) > TEAM STORIES

START  -----> 
UITZENDING

PARCOURS DATA + EXTERNE GELINKTE DATA (vb. KOERS STORIES, TOERISTISCHE DATA, ...)

UAE
QUICKSTEP
LOTTO JUMBO

‘Data die nu op de schermen wordt gegooid, slimmer achter de schermen gaan gebruiken’



WATTS GOING ON?
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SENSOR DATA (STRAVA FLYBY DEMO)

LOCATIE/TIJDSINFO van ‘events’ detecteren
Kristoff attacks @ BANEBERG/KEMMELBERG

Interessante events LEREN op basis van DATA
Engagement scoring - is dit interessant? voor wie?

SENSOR - VIDEO MATCHING is ook belangrijk
Zien we op TV wat de data ons vertelt?
Hebben we voldoende beeld om het event in kaart te brengen?

WIE, WAT, WAAR, WANNEER?



VIDEO-SENSOR MATCHING op basis van TEAM-/RENNERHERKENNING

+ eventueel ook locatieherkenning/matching: 
de locatie kan ons ook linken aan wie/wat we zien (door koppeling met de data)

Op deze wijze kunnen we ook extra info geven over wie/wat in beeld is ... 

Combinatie van shotdetectie / objectdetectie / positieherkenning / truiherkenning / nummerherkenning



AUTOMATISCH MAPPEN VAN EXTERNE GELINKTE DATA OP HET PARCOURS 
(zoals KOERS STORIES, TOERISTISCHE INFO, …) 

GESYNCHRONISEERD MET LIVE UITZENDINGEN !

DEMO: https://users.ugent.be/~jcdbock/koers/preview/

https://users.ugent.be/~jcdbock/koers/preview/










Volgende etappes

- Test 2: Grand Départ 6 juli 2019

• dynamischer platform (collectie 360°, externe collecties)

• interactie: koppeling sociale media, personalisatie (bv. enkel foto’s),

(gamificatie, podcasts…)

• …

- Lancering tijdens WK 2021 in Vlaanderen
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