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Hack4Sports daagt meer dan 100 studenten en professionals uit om te 

innoveren in sport 

Op donderdag 20 oktober vond het kick-off event voor Hack4Sports plaats in Kantien, aan de watersportbaan in 

Gent. 

Microsoft Innovation Center Vlaanderen, Sports.Tech, Victoris en imec willen met Hack4Sports innovatie in sport 

stimuleren en ondernemerschap activeren.   

Het kick-off event lokte 130 studenten en professionals, met een gemeenschappelijke passie voor sport en 
technologie, naar Gent. Ze kwamen er samen om zich te laten inspireren en informeren door sporters en experten in 

business en technologie. Deze kick-off was de ideale opwarming en voorbereiding voor de hackathon die plaats vindt 

van 18 tot 20 november bij imec in Leuven. 

“Met Hack4Sports willen we mensen uitdagen en aanmoedigen om met technologie sportprestaties te verbeteren en 

sportbeleving te vergroten”, vertelt Tine Van Lommel, Innovation Manager KU Leuven Research & Development. 

“Vanavond hebben we vier challenges vanuit de sport- en ondernemerswereld toegelicht”, voegt Tom Braekeleirs, 

directeur van MIC Vlaanderen, toe. “Telenet Sports is op zoek naar een manier om fanbeleving te vergroten en 

Stefaan Engels, de marathonman, daagt de deelnemers uit om sportblessures te voorkomen. Sport.Vlaanderen wil 

topsportprestaties verhogen en Cédric Van Branteghem van EnergyLab daagt je uit om mensen te laten bewegen. 

Wij hebben ideeën aangereikt en nu is het aan de deelnemers om hiermee aan de slag te gaan tijdens de hackathon. 

Oplossingen ontwikkelen, schaalbaar maken en de wereld veroveren. Je hoeft als Vlaming niet onder de kerktoren te 

blijven.”   

“Bij imec maken we technologie en algoritmes voor de volgende generatie wearables. We willen nagaan hoe ze 

samen met andere technologie ingezet kunnen worden voor sporttoepassingen. We willen goeie ideeën 

ondersteunen om zo tot nieuwe startups in Vlaanderen te komen”, zegt Jan Potemans, Innovation Program Manager 

Flanders bij imec. 

“Het hoeft niet hoogtechnologisch te zijn. Soms kan je met kleine innovatieve oplossingen een groot verschil maken 

voor de sporter of de sportfan. Een hackathon gaat vooral over doen, netwerken en fun beleven”, zegt Kristof De 

Mey, sports technology en business developer bij UGent - Victoris. 

Hackathon, van idee tot prototype tijdens een weekend 

Van 18 tot 20 november vindt de Hack4Sports hackathon plaats bij imec in Leuven. Een 10-tal multidisciplinaire 

groepen van ongeveer 7 personen ontwikkelen er een heel weekend nieuwe applicaties en stellen een businessplan 

op onder begeleiding van experten. Zondagavond wordt het resultaat voorgesteld aan een professionele jury. Voor de 

winnaars zijn er mooie prijzen en de coaching loopt ook na de hackathon nog verder. “Onze ambitie is altijd om na 

een hackathon één startup te creëren en een handvol prototypes te ontwikkelen die concrete noden aanpakken”, 

besluit Tom. 

Hack4Sports kwam tot stand met de hulp van Telenet Kickstart, Provincie Vlaams Brabant, Flanders Smart Hub, 

Energy Lab, Cronos Groep en met ondersteuning van KU Leuven en Universiteit Gent. 

Website: hack4sports.be  |  Facebook: facebook.com/hack4sports  |  Twitter: #hack4sports 

 

http://www.hack4sports.be
http://www.hack4sports.be/
https://www.facebook.com/hack4sports/
https://twitter.com/search?q=%23hack4sports&src=typd


Over Sports.Tech 

Sports.Tech is een netwerkplatform dat de muren tussen bedrijven, sportclubs, onderzoeksinstellingen en het beleid 
sloopt. We slaan de brug tussen sport en technologie en faciliteren de samenwerking tussen alle actoren om sneller, 
meer en betere innovatieve producten en diensten uit te werken.  
Door te zorgen voor een betere kruisbestuiving optimaliseren we het potentieel en innovatievermogen die de 
prestaties van onze sporters naar een hoger niveau tillen.  

Contact: Tine Van Lommel / +32 498 31 36 66 / tine.vanlommel@kuleuven.be / flanderssportstech.be 

Over KU Leuven Research & Development 

KU Leuven Research & Development (LRD) is de dienst voor kennis- en technologietransfer (Technology Transfer 
Office - TTO) van de Associatie KU Leuven. LRD heeft een solide ervaring op het vlak van onderzoekssamenwerking, 
het beheer van octrooien en licenties, de oprichting van spin-off bedrijven en kennisgedreven regionale ontwikkeling. 
De tech transfer dienst van KU Leuven bevordert de impact van onderzoeksresultaten op het leven van mensen 
wereldwijd. www.kuleuven.be/lrd 

Over imec 

Imec* is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiecentrum op het vlak van nano-elektronica en digitale 
technologie. De combinatie van onze voortrekkersrol in microchiptechnologie en onze software- en ICT-expertise 
maakt ons uniek. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van 
partners in diverse sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals 
gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0 en energie. Imec is een vertrouwde partner 
van bedrijven, start-ups en universiteiten, en brengt bijna 3,500 topwetenschappers uit meer dan 70 landen samen. 
Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in 
Nederland, Taiwan, de VS, China, en kantoren in India en Japan. In 2015 bedroeg de bedrijfsopbrengsten van imec 
415 miljoen euro en van iMinds (sedert 21 september 2016 geïntegreerd in imec) 52 miljoen euro. Meer informatie 
op www.imec.be. 
 

* Imec is a registered trademark for the activities of IMEC International (a legal entity set up under Belgian law as a "stichting van 

openbaar nut”), imec Belgium (IMEC vzw supported by the Flemish Government), imec the Netherlands (Stichting IMEC Nederland, 

part of Holst Centre which is supported by the Dutch Government), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.) and imec China (IMEC 

Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.) and imec India (Imec India Private Limited), imec Florida (IMEC USA nanoelectronics design 

center). 

Contact: Hanne Degans, Press officer / +32 486 06 51 75 / hanne.degans@imec.be / imec.be 

Over MIC Vlaanderen 

MIC Vlaanderen is een publiek-private samenwerking.  MIC Vlaanderen begeleidt startende technologiebedrijven die 
innovatieve toepassingen ontwikkelen en commercialiseren voor ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen en 
andere zorgverleners. 

Contact: Ilse Robberechts / +32 478 33 86 81 / ilse.robberechts@micvlaanderen.be / micvlaanderen.be 

Over Victoris – Universiteit Gent 

Victoris is het ‘single point of contact’ voor sportinnovatie aan de Universiteit Gent. Het bundelt expertise van 20 
onderzoeksgroepen in diverse domeinen van de sport- en bewegingswetenschap, alsook de technologische 
disciplines. Het doel van het consortium is om evidence based producten en diensten te creëren ten behoeve van de 
sport, en dit door samenwerking tussen diverse actoren (bedrijven, start-ups, clubs, onderzoekers, etc.) te faciliteren 
met projecten, dienstverlening en events. 

Contact: Kristof De Mey / +32 486 14 57 37 / kristof.demey@ugent.be / victoris.be 
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