Ik ben

Eric Herber
en

Spring
jaarlijks met mensen vanaf

4
tot ver boven de

50
jaar, in meer dan

200
clinics met in totaal meer dan

20.000
deelnemers in Nederland en daarbuiten.

Ik heb inmiddels

24 jaar
ervaring met betrekking tot het

Touwtje Springen
als competitieve en recreatieve atleet, en ook als docerende en
zelfstandig ondernemende man.

Ik ben geen marketeer...
Ik ben geen mediapersoon...
Ik doe de dingen graag op eigen wijze en daarmee ‘Buiten de box’...
Daarom is de kans heel groot dat u nog nooit van de

SpringBaan
heeft gehoord.
In de SpringBaan zit in slechts

8 oefeningen
alles om het gehele complete motorische ‘pakket’ van een individu te
kunnen ontwikkelen, testen, uitdagen en toetsen.
Dit wil ik niet voor mezelf houden.
Dit wil ik heel graag met

zo veel
mogelijk mensen

delen.

‘Heel iets simpels: Touwtje Springen.
Ja.
Doe dat gewoon daar!
En waarom is het niet?!?
Je kan lachen.
De één kan het wel.
De ander kan het niet.'.
En ik durf nog eens stap verder te gaan:

IEDEREEN
kan het.

En het kan

overal!
Touwtje Springen is een

niet locatie
gebonden
activiteit die al op

1,5 m²
kan worden gedaan.
Adidas heeft het in het verleden zelfs gepromoot als de ‘Kleinste
Fitness-studio ter Wereld.’; Goede Sportschoenen en een Rope.
Zowel binnen als buiten,
door jongens en meiden,
door pappa’s en mamma’s,
door werknemers en werkgevers,
door iedereen die maar enigszins de intentie heeft om te

willen bewegen.

Ik wil de

SpringBaan
het

middel
laten zijn waardoor het Touwtje Springen
niet een kortstondige en eenmalige

impuls
is om weer te gaan bewegen, maar dat het de

standaard
wordt om alleen EN met elkaar te delen dat je aan het

bewegen
middels Springen bent.

De

Pilot ‘SpringBaan’
bestaat uit de volgende fasen:
1. Aanschaf 1.000 GOEDE SpringTouwen.
2. Opzetten Digitaal Platform; website en Social.
3. Informeren/Uitnodigen van:
a. werknemers Ministerie van VWS EN Starthubs EN het Topteam
Sport.
Dit zijn immers de beste en meest logische plekken:
- Ministerie van VWS = Initiator.
- Starthubs
= Communicerend platform.
- Topteam Sport
= Beoordelen.
b. 1 buurtvereniging OF BuurtSportCoaches-team.
Dit is een plek waar veel initiatieven gestart worden EN veelal
grote behoefte is aan gratis en eenvoudig ‘Beweeg-materiaal’
EN waar dit materiaal gewaardeerd en op vele verschillende
openbare locaties ingezet wordt.
4. Aanleveren van hard- en software
5. Digitaal monitoren van het gebruik.
6. Enquête naar alle uitgenodigde werknemers en contactpersonen.
7. Verwerken van alle gegevens.
8. Conclusies & advies.

Kosten
(Indicatie)
1
2
3
4
5
6
7
8
Totaal:

€ 10.000,00 Aanschaf 1.000 GOEDE SpringTouwen.
€ 15.000,00 Opzetten Digitaal Platform; website en Social.
€ 2.500,00 Informeren/Uitnodigen potentiële deelnemers.
€ 2.500,00 Uitleveren van hard- en software.
€ 1.000,00 Digitaal monitoren van het gebruik.
€ 2.500,00 Enquête naar alle uitgenodigde werknemers.
€ 5.000,00 Verwerken van alle data.
€
- Conclusie & advies.
€ 38.500,00

Na de pilot is het volgende

gerealiseerd:
1. Significante deelname van de gevraagde doelgroep: 2 t/m 12 jaar.
2. Significante deelname van de groep 12+ die rechtstreeks in contact
staan met de doelgroep 2 t/m 12 jaar.
3. Goede ‘SpringTouwen’, SpringBaan-borjes en –stickers.
4. Basis functioneel digitaal platform
Dit geheel kan probleemloos worden

opgeschaald
en in het gehele land, en daarbuiten, worden aangeboden.
Na de pilot kan gewerkt worden aan bijvoorbeeld:
a. De verbetering/uitbreiding van het

platform:
I. Communities kunnen worden gestart.
II. Lokale evenementen en/of wedstrijden kunnen worden gestart.
III. Ervaringen kunnen worden gedeeld.
b. De

variaties
naar [2-met-1-Touw], [2-in-1-Touw], [Long Rope] en
[Double Dutch].

c. Organiseren van lokale, gemeentelijke, provinciale en landelijke

evenementen

.

Hierbij kunnen bedrijven, BuurtSportcoaches en Verenigingen een
sterke,
maar ook zelfstandige, rol in hebben/krijgen.
b. Het ontwikkelen van een

@pp
waarbij alle beschikbare informatie bij elkaar komt op een medium
dat

OVERAL
mee naar toe kan worden genomen.
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Mijn

KRACHT
ligt met name in het geven van clinics:
 Rope Skipping begint,
waar Touwtje Springen ophoudt…
 Double Unders
 YukiGassen
 Mobiele BeweegTegels
…
En het ontwikkelen en maken van nieuwe Producten:
 BeweegTegels
 Droge Sneeuwballen
 deANDEREbal
 SpringBaan
…

Bewegen
gaat vanzelf.
Je hebt alleen de

juiste middelen
nodig,
Om te worden

uitgenodigd...

