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1 Inleiding 
 
Elke coach wil zijn sporters zo goed mogelijk begeleiden. Daarvoor heeft de coach kennis en ervaring 
nodig, maar ook visuele feedback. The SportsWatch Delay software is het perfecte gereedschap om 
zwemmers te coachen tijdens trainingen. 
 
Dit hoofdstuk bevat informatie over de handleiding, het installeren van de software, het verwijderen 
van de software en het updaten ervan. 
 

1.1 Over de handleiding 
 

1.1.1 Conventies in de handleiding 

 
Wanneer tekst de opmaak vet gedrukt heeft, dan verwijst deze naar een knop of onderdeel van het 
programma. 
 
Beschrijvingen die alleen betrekking hebben op een van de varianten zoals Lite, Standard en Pro, 
worden voorzien van een label in de kantlijn. Zie hieronder voor voorbeelden. 
 

| LIT | Deze functie is alleen beschikbaar in de Lite versie. 
 

| STD | Deze functie is alleen beschikbaar in de Standard versie. 
 

| PRO | Deze functie is alleen beschikbaar in de Pro versie. 
 

| STDPRO | Deze functie is alleen beschikbaar in de Standard en de Pro versie. 
 

1.1.2 Namen van schermonderdelen 

 
Om de beschrijvingen in de handleidingen goed te kunnen begrijpen, is het belangrijk om de termen te 
kennen voor de verschillende bedieningsonderdelen. 
 

Onderdeel Naam 

 
Tekstvak 

 
Keuzelijst 

 Selectievakje 

 

Knop 

 

Tabblad 

 

Dialoogvenster 
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1.2 Installatie 
 
Deze paragraaf bevat informatie over het installeren van de software. De installatie van het totale 
pakket bestaat uit maximaal twee stappen: 
 
1. .NET FrameWork = dotnetfx.exe 
2. The SportsWatch Delay = setup.exe 
 
De software is niet gemaakt voor Mac computers, maar klanten zijn er in geslaagd om het programma 
te installeren op een Mac met een Intel processor, Windows geinstalleerd op een partitie (NTFS 
format) met de bootcamp methode. De Parallel desktop methode (de andere manier om Windows te 
draaien op een Mac) ondersteunt geen firewire verbinding. Bootcamp kan worden download vanaf 
www.apple.com. 
 

1.2.1 Installatie .NET Framework 

 
Het hoofdprogramma is geschreven in de programmeertaal VB.NET (Visual Basic dot net). Om het 
programma te kunnen gebruiken is installatie vereist van "Microsoft .Net Framework 1.1". Deze 
component wordt ook gebruikt door andere software en op de meeste computers is deze component 
dan ook al geinstalleerd. Is dit niet het geval dan zal het installatieprogramma van The SportsWatch 
Delay (zie volgende paragraaf) dat melden. 
 

 
 
Om deze component te installeren is het programma "dotnetfx.exe" benodigd. Dit bestand is te vinden 
op het internet, onder andere op de website www.sportswatch.nl. Uiteraard hoeft deze component 
maar eenmaal te worden geïnstalleerd. Start het programma "dotnetfx.exe" en volg de aanwijzingen 
op het scherm. 
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1.2.2 Installatie The SportsWatch Delay 

 
Het hoofdprogramma kan worden geïnstalleerd door het bestand "setup.exe" uit te voeren, dat kan 
worden gedownload van www.sportswatch.nl. Volg de aanwijzingen en het programma wordt 
geïnstalleerd. 
 

 
 
Nieuwe versies van het programma kunnen worden gedownload vanaf www.sportswatch.nl. Bij 
updates is alleen het bestand "SportsWatchDelay.exe" nodig. Plaats dit bestand in de programmamap 
en de update is voltooid, een nieuwe "setup" is niet nodig. 
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1.3 Het programma verwijderen 
 
Het programma kan worden verwijderd via het Configuratiescherm. Helaas is de naam van het 
onderdeel van het configuratiescherm waarmee software kan worden verwijderd verschillend per 
Windows versie. 
 

1.4 De taal van het programma instellen 

 
Het programma bevat meerdere talen en mogelijk worden nog meer talen toegevoegd in de toekomst. 
De taal kan worden aangepast bij het opstarten en in Opties. Start het programma door op het 
pictogram te dubbelklikken dat wordt getoond op het bureaublad. Bovenin het startvenster bevindt 
zich een keuzelijst, waarin de taal (indien gewenst) kan worden veranderd. De taal verandert direct. 
 

 
 

1.5 De software registreren 
 
Het maken van software is een tijdrovende klus, vandaar dat makers van software willen dat 
gebruikers ervoor betalen door de software te registreren. Echter, gebruikers willen vaak de software 
proberen voor ze die kopen. Om die reden is het mogelijk The SportsWatch Delay te testen voor 
registratie, vrij van kosten. 
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1.5.1 Programma registreren 

 
het proces van registreren en betalen bestaat uit meerdere stappen. Allereerst dient de software te 
worden gestart. Klik in het opstartscherm op de afbeelding en merk op dat een aantal tekstvakken 
zichtbaar wordt. In een van de tekstvakken wordt de hardware code getoond. Dit is de unieke code 
van de computer van de gebruiker. 
 

 
 

 
 
Ga dan naar de website www.SwimWatch.nl en ga naar de sectie Registreren. Daar dient een 
formulier te worden ingevuld en daar dient ook de hardware code te worden ingevoerd. Na het 
bevestigen van het formulier wordt automatisch een e-mail verzonden, met gegevens waarmee de 
betaling kan worden verricht. 
 
Als NatriSoft de betaling heeft ontvangen, wordt een email verstuurd met de factuur en de 
registratiecode. Start dan opnieuw de software en klik opnieuw in het startvenster op de afbeelding. 
Vul dan de gebruikersnaam en registratiecode in en klik op de knop Registreer. Als de codes juist zijn 
ingevoerd verschijnt een melding dat de software is geregistreerd. 
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In de toekomst wordt het proces van registreren en betalen verder geautomatiseerd. Het wordt dan 
mogelijk om online te betalen en om sneller registratiecodes te ontvangen. Ook wordt het dan mogelijk 
om licenties over te dragen naar een andere computer. Tot deze nieuwe registratiemethode actief is, 
zijn de licenties niet overdraagbaar naar andere computers! 
 

1.5.2 Programma gebruiken zonder registreren 

 
Gebruikers die de software nog niet hebben geregistreerd zullen merken dat de start knoppen (Lite, 
Standard, Pro) niet gebruikt kunnen worden. Bovenin het startvenster wordt een selectievakje getoond 
met de tekst als DEMO starten. Als dit selectievakje wordt aangezet zijn de knoppen wel beschikbaar. 
Echter, het programma is dan beperkt. De maximale vertraging beperkt tot 10 seconden en tevens zal 
het programma elke minuut worden onderbroken om je te vragen om de software te registreren. 
 
Deze beperkingen kunnen enigzins irriteren, maar onthou dat het juist daardoor mogelijk is de 
software geheel gratis uit te proberen. De Demo mode moet het mogelijk maken te beoordelen hoe 
deze software kan helpen de prestaties te verbeteren. Daarnaast is de software ten opzichte van 
vergelijkbare software ook nog eens vriendelijk geprijsd, dus het uitproberen waard! 
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1.5.3 Opmerkingen en suggesties 

 
Alle opmerkingen en suggesties voor het verbeteren van de software en de handleiding zijn zeer 
welkom. De kans is groot dat suggesties resulteren in het toevoegen van functionaliteit in toekomstige 
versies. Alle feedback wordt zeer gewaardeerd, stuur een email naar: 
 
Support@natrisoft.nl 
 
Bedankt! 
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2 Gebruikersinterface 
 
Om te kunnen zien hoe het programma werkt, klik op het selectievakje Als DEMO starten en klik op de 
knop Lite. 
 
Als het programma is gestart dan zijn twee video kaders zichtbaar. Een zal het live beeld tonen, het 
andere kader zal het vertraagde beeld tonen. Eerst moeten echter de instellingen goed worden gezet. 
 

2.1 Basis instellingen kiezen 
 
Het programma heeft eigenlijk maar twee instellingen nodig om een video beeld te kunnen tonen op 
het scherm. Als eerste dient een camera te worden geselecteerd in de lijst met beschikbare camera's 
in de keuzelijst, linksboven in het scherm. Indien de lijst geen items toont, dan is de camera mogelijk 
niet goed aangesloten (zie "Wat te doen bij problemen"). 
 

 
 
Als tweede heeft het programma harddisk geheugen nodig om te werken. Selecteer op het tablad 
Algemeen een schijf met veel vrije ruimte, om te voorkomen dat het programma vastloopt door te 
weinig opslagruimte. 
 

 

Om de instellingen zichtbaar te maken, dient eerst te worden geklikt op de knop 
Instellingen linksonder in het beeld. Er verschijnt dan een pop-up venster. 
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Door gebruik te maken van de derde knop kan met behulp van een dialoogvenster een schijf of pad 
worden gekozen. 
 

 
 
Met behulp van een van de andere twee knoppen kan op snelle wijze eenzelfde pad op een andere 
schijf worden geselecteerd. Indien de schijf 'C:' is en op de tweede knop wordt geklikt, dan wordt 
gezocht naar de eerstvolgende schijf met het pad ' \Temp\' van A naar Z. De eerste knop werkt de 
andere kant op, van Z naar A. 
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Na selectie van een camera en een pad zou er een live video beeld moeten verschijnen in het kleine 
video kader. In het andere kader verschijnt pas enkele seconden later een beeld. 

2.2 De vertraging instellen 

 
Als er live videobeeld wordt getoond, kan de vertraging worden ingesteld onder het label Vertraging in 
seconden  met behulp van de muis of gebruik de pijltjestoetsen omhoog en/of omlaag. Voor registratie 
is het maximum 10 seconden, na registratie is het maximum 10 minuten (600 seconden). 
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3 Toepassingen 
 
Nadat de instellingen juist zijn bepaald, is het gebruik van de software heel eenvoudig. Hieronder 
wordt het verloop van een start bij het zwemmen weergegeven. Merk op dat het grote beeld 'achter' 
loopt op het kleine beeld. De zwemmer kan uit het water klimmen en zijn eigen start bekijken, met of 
zonder commentaar van de trainer, zonder iets te hoeven doen met de camera of de computer. 
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In de volgende paragrafen volgen enkele suggesties voor het gebruik bij wedstrijdzwemmen. 
 

3.1 Oefenen van starts 
 
Formeer een groep van 2 tot 10 zwemmers en laat ze van het startblok duiken met 10 tot 20 
seconden tussenruimte. Selecteer 20 tot 30 seconden vertraging en de zwemmers kunnen hun eigen 
start zien, als ze uit het water zijn gekomen. De coach kan aanwijzingen geven bij elke start, zonder 
dat opnames steeds moeten worden gestart, gestopt en gespeeld. Het resultaat is dat zwemmers in 
dezelfde tijd meer starts maken en elke start zelf kunnen terugzien! 
 

3.2 Oefenen van keerpunten en aantikken 

 
Net zoals starts kunnen ook de keerpunten en kan het aantikken worden getoond. Voor keerpunten is 
het aan te raden een 10m lange firewire kabel te gebruiken (om op te kunnen nemen bij de muur en 
de video te tonen op ongeveer 10m afstand). In dat geval hoeven zwemmers het water niet uit te 
komen. De vertraging kan worden ingesteld op 10 seconden. 
 

3.3 Het optimaliseren van de zwemtechniek 
 
Plaats de camera op het startblok om frontale opnamen te maken van zwemmers die naar de muur 
zwemmen. Na het aantikken kan de zwemmer het laatste stukje terugzien vanuit het standpunt van de 
coach. Het is aan te bevelen een transparante plastic hoes over de laptop te doen (laat wel een zijde 
open om te voorkomen dat de laptop te warm wordt). 
 
Bovengenoemde voorbeelden kunnen natuurlijk ook uitgevoerd worden met het gebruik van een 
onderwatercamera. Zo kan de zwemmer nog betere feedback krijgen. 
 
Natuurlijk kan deze software worden gebruikt in andere sporten en bijvoorbeeld in het onderwijs of in 
zakelijke omgevingen. Wees creatief en bedenk zelf toepassingen voor deze software! 
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4 Wat te doen bij problemen 
 
Hoewel het program heel eenvoudig en intuïtief werkt, zijn er een hoop technische componenten aan 
het werk op verschillende niveaus in de computer en daarbuiten. Dit betekent dat er ook heel veel 
dingen voor problemen kunnen zorgen. Sommige dingen zijn voorspelbaar en logisch, andere minder 
logisch. Soms ligt de fout in de hardware, soms in de software. 
 
Voordat de schuld in de schoenen van de SportsWatch software wordt geduwd, is het goed om de 
volgende dingen te controleren. Mogelijk blijkt de software dan alsnog goed te werken: 

 Controleer of de batterij van de camera volledig is opgeladen 

 Controleer of de camera in de juiste mode staat (niet op VCR mode of in photo mode) 

 Controleer of het lenskapje er af is gehaald 

 Controleer of de camera display een live videobeeld toont 

 Controleer of de camera correct is aangesloten op de computer 

 Controleer of de camera is gedetecteerd in Windows, zo niet:  

 Ontkoppel de camera en sluit deze opnieuw aan op de computer 

 Zet de camera uit en na enkele seconden weer aan 

 Druk op F5 en/of selecteer de camera opnieuw in de keuzelijst Device 

 Kijk of het opnieuw starten van Windows enige verandering geeft 

 Kijk of het opnieuw starten van het programma een verandering geeft 

 Kijk of er wel video beeld is in andere video software op de computer 

 Indien beschikbaar, probeer dan of een andere firewire kabel wel werkt 

 Indien de firewire aansluiting van de camera en/of laptop wat ruimte geeft, kijk dan of er contact is 
als de camera er met de hand beter of schuin in wordt geduwd. 

 
Mensen die over meerdere camera's en/of meerdere computers kunnen beschikken en af en toe 
problemen kennen, is het aan te raden om steeds dezelfde combinatie van camera en computer te 
gebruiken. De ervaring leert dat het vervangen van camera's het besturingssysteem zodanig in 
verwarring kan brengen dat de nieuwe camera niet goed wordt gedetecteerd. Start indien nodig het 
programma opnieuw. 
 


