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1. Algemeen

De Coollang sensor detecteert bewegingen die met het racket worden gemaakt en geeft naar 
aanleiding hiervan de volgende informatie:

• de snelheid van de geslagen bal

• het soort effect van de geslagen bal: geen / topspin / slice

• de soort slag: forehand / backhand / service / smash / volley

De Coollang sensor is geschikt voor elk racket en wordt bevestigd aan het begin van het handvat 
van het racket door middel van een plakstrip of een houder welke een beetje over het handvat kan 
worden geplaatst. De plakstrip heeft als voordeel dat je niet voelt dat er een sensor aan het handvat 
zit maar als nadeel dat de sensor dan niet tijdelijk los gekoppeld kan worden (bijvoorbeeld omdat er 
een snaar is gebroken en een ander racket gebruikt wordt). De rubber houder heeft als voordeel dat 
de sensor gemakkelijk en snel op elk racket kan worden geplaatst maar heeft als nadeel dat je de 
houder mogelijk voelt bij het vasthouden van het racket en ook een beetje kan schuiven. Dit kan 
voorkomen worden door bijvoorbeeld de sensorhouder over de basisgirp te plaatsen en vervolgens 
een overgrip op het handvat te plaatsen. 

De sensor kan worden opgeladen d.m.v. een usb kabeltje via de computer, in de houder voor het 
tennisracket zit een opening waar de kabel-connector in past. Bij correcte plaatsing van de sensor 
aan het racket, zit de usb aansluiting van de sensor, aan de langste kant van de 8-kantige racket 
handvat. Als het racketblad dan naar het net wijst (voor forehand of backhand), wijst de aansluiting 
van de sensor naar het net (forehand of backhand maakt geen verschil). 

De sensor zet zichzelf automatisch aan als er enkele ballen worden geslagen en zet zichzelf uit na 
10 minuten niet bewogen te hebben. 

De doos van de Coollang sensor bestaat uit:

• de sensor

• een Engelstalige handleiding

• 3 plakstrips

• een rubber houder voor de sensor

• een kabeltje voor opladen van sensor

• een reset connector, hiermee kan de sensor firmware teruggebracht worden in fabriekssetting

De sensor wordt gekoppeld met een app op de mobiele telefoon “Smart Tennis” welke beschikbaar 
is voor Androïd en Apple mobiele telefoons. De app leest de data van de sensor uit op het moment 
dat de verbinding hiermee wordt gemaakt. Het is niet nodig om de mobiele telefoon mee te nemen 
of te koppelen tijdens het tennissen. De sensor verzamelt zelf data, welke later kan worden 
uitgelezen door de app. 



2. Eerste gebruik

De sensor moet eerst opgeladen worden voordat deze gebruikt wordt. De bijbehorende usb-kabel 
wordt aan de sensor en een usb aansluiting van een computer of mobiele telefoon oplader, 
gekoppeld. De 3 lampjes draaien knipperend rechtsom rond. Als de sensor helemaal is opgeladen, 
branden de 3 lampjes continu. Een volledig opgeladen sensor moet ongeveer 6 uur kunnen werken. 
Het opladen kost maximaal 90 minuten.

De app moet gedownload worden via de app store op de mobiele telefoon. In “Google Play” kan de 
app worden gevonden door te zoeken op “smart tennis sensor”. Ook kan de vierkante barcode van 
de Engelstalige handleiding gescand worden met de mobiele telefoon. Daarna moet deze 
geïnstalleerd worden. Voor de app moet een usercode/wachtwoord aangemaakt worden en bluetooth
moet aan staan op de mobiele telefoon. Zie hiervoor hoofdstuk “App gebruik”. 



3. App gebruik

In de app zijn 4 menukeuzes:

- Statistics
Hierin zijn alle gemeten waarden van de sensor te vinden met allerlei details over de slagen, 
ingedeeld per speeldag. De informatie mbt de “swing speed” (snelheid van de racket 
beweging) wordt hier getoond en hieruit worden allerlei nieuwe informaties gegeven zoals de
reeele actieve speeltijd, aantal geslagen ballen per minuut en verbrandde calorieën. Ook 
wordt een analyse gemaakt van het soort ballen die geslagen zijn (service, smash, volley, 
slice, topspin en vlakke ballen). De forehand, backhand en service worden getoond met een 
gemiddelde snelheid en maximum snelheid en het percentage forehand/backhand.



- Training

Training Mode, Recording Mode en Video Teaching. 

Video Teaching bevat enkele voorbeeld videos van bekende spelers voor training maar dit 
staat los van de sensor, vergelijkbaar met Youtube video’s. 

Recording Mode biedt de mogelijkheid om video’s te maken met de mobiele telefoon. De 
sensor informatie wordt vervolgens in de video toegevoegd zodat bij elke geslagen bal in de 
video, precies te zien is met hoeveel snelheid, hoeveel kracht en onder welke hoek de bal is 
geslagen. De video’s worden opgeslagen en kunnen later teruggekeken worden.

In “Training Mode” worden de slagen bijgehouden (snelheid, kracht en hoek) en kan de 
snelheid van de slagen live getoond/uitgesproken worden door de app. Een trainer kan van de
speler deze informatie gebruiken voor correcties of de speler kan zelf (via oortje) de 
informatie gebruiken om de techniek te corrigeren. Ook kan een “target” snelheid opgegeven 
worden voor forehand en backhand. Elke slag wordt in een “timeline” bijgehouden met in 
kleur aangegeven of het een forehand/backhand (rood/groen) was en of de target snelheid 
gehaald werd (grijs=niet gehaald).

- Ranking

Na elke training wordt contact gezocht met de Coollang website en wordt de prestatie van de 
speler vergeleken met “de rest van de wereld” van spelers met een Coollang sensor.

- Me

Hier kan informatie over jezelf ingevuld worden. Ook wordt hier globaal bijgehouden 
hoeveel slagen en tijd er is gespeeld per jaar. De icon linksboven bevat informatie over versie
van de software, login id, persoonlijke gegevens, etc.
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