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DE NIEUWE DIMENSIE IN BILJART

MYWEBSPORT IS GESTART!

Info: www.mywebsport.com, info@mywebsport.com
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1	Innsbruck (AUT) – Billard Sport Arena, Biljart centrum
2	Regensburg (GER) – Landesleistungsstützpunkt BBV (BC Regensburg 1926 e.V.)
3	Wenen (AUT) – BSK Union Wien, Biljart centrum
4	Hinterbrühl (AUT) – Biljartschool Andres Efler
5	Stuttgart (GER) – BC Stuttgart 1891 e.V., Biljart centrum
6	Essen (GER) – Biljartakademie Martin Horn
7	Wenen (AUT) – Wiener Billard A
 ssoziation (WBA), Arnim Kahofer
8 Kolsassberg (AT) – Mario Prantl/Entwicklung
9	Cheongju (KOR) –William’s Biljart Acedemy
10	Wenen (AUT) – Billard Club Elite Wien, Biljart club

11 Herten (DE) – Grüner Tisch Buer 1931 e.V., Biljartcentrum
12 Berlin (DE) – B.C. billard international, Biljart centrum
13 Porcia (IT) – Green Planet Gold, Biljartcentrum
14 Bozen (IT) – Marco Zanetti
15	Zürich (CH) – B.C. Zürich, Biljart club
16	Erlangen (DE) – ATSV Erlangen, Biljart club
17 Westmalle (BE) – Biljart Acedemy Frédéric Caudron
18 Andernos (FR) – KOZOOM Centrale
19 Vlaardingen (NL) – t‘oog van Vlaerdingh,Biljarcentrum
20 München (DE) – BC München e.V., Biljartclub
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Grenzeloos biljart spelen – de MYWEBSPORT – software
De MYWEBSPORT- technologie maakt het mogelijk, met iedere speler – ongeacht waar hij zich op dat
moment op de wereld bevindt – in contact te komen en tegen hem te spelen of met hem te trainen. Na
het einde van de serie registreert de camera de positie van de ballen en stuurt ze in een fractie van een
seconde door naar het systeem, die de gegevens weer doorstuurt naar de computer van de tegenstander.
De tegenstander ( trainingspartner ) stelt met behulp van de laser de ballen op en speelt verder.

„Ik ben ervan overtuigd dat
MYWEBSPORT een nieuwe
trend in de biljartsport zal
brengen. Ik kijk uit naar het
moment dat de leerlingen
in mijn biljartvereniging
met MYWEBSPORT zullen
gaan trainen. Het zal de
training met mijn leerlingen makkelijker maken en
dramatisch verbeteren.“

William-Oh

Trainer, Billiards Instructor
of Air Force Academy,
International Director of
KBF President of KOZOOMKOREA
www.kozoom.co.kr

MYWEBSPORT – Revolutionaire nieuwe mogelijkheden.
➜ Partijen naspelen
Iedere wedstrijd – zelfs binnen de vereniging – kan worden opgenomen en opgeslagen. Zo kunnen
moeilijke ballen achteraf heel makkelijk gereconstrueerd, analyseert en opnieuw gespeeld worden.
➜ Moeilijke oplossingen bespreken
Vooral moeilijke dessins kunnen met een druk op de knop in het systeem worden geplaatst –
zo kan de hele biljartgemeenschap zich met oplossingen bezig houden.
➜ Contact leggen met spelers van wereldklasse
Het is natuurlijk ook mogelijk de crème de la crème van het biljart vragen te stellen: hoe zouden
Marco Zanetti & Co deze ballen spelen?
➜ Toernooien spelen
Toernooien zijn met MYWEBSPORT niet meer aan een plaats gebonden. Men ontmoet elkaar virtueel
op het internet en speelt dan echt biljart tegen elkaar. Ook positie toernooien zijn heel eenvoudig
mogelijk. Aangemelde MYWEBSPORT verenigingen kunnen zelf wereldwijd toernooien organiseren
en daarmee het budget van de vereniging verbeteren.
➜ Trainen
Hier opent MYWEBSPORT volledig nieuwe mogelijkheden. In de databank zijn al meer dan
1500 o
 pstellingen met korte beschrijvingen en oplossingen opgeslagen. Deze kunnen heel
makkelijk met behulp van de laser op de biljarttafel geprojecteerd worden.
➜ Spelen tegen de wereldklasse
Over MYWEBSPORT kunnen topspelers geboekt worden – zo kan men zich met de
wereldklasse meten.

“MYWEBSPORT opent
geheel nieuwe perspectieven binnen het biljart
– in dienst van de sport
en innovatieve entertainment.”

Marco Zanetti
tweevoudig
wereldkampioen

➜ Trainer boeken
Vele topspelers zijn ook trainer en kunnen heel eenvoudig via MYWEBSPORT geboekt worden.
Speler en trainer hoeven niet meer op dezelfde plaats te zijn. Reiskosten en spanningen worden
geëlimineerd. Trainers en spelers kunnen vanuit huis lesgeven en hebben zo de mogelijkheid
om voor een aanvullend inkomen te zorgen.
➜ Gelijktijdige training
Topspelers of trainers houden regelmatig gelijktijdige trainingen. Diverse posities en oplossingen
worden hierbij uitgelegd en gedemonstreerd – ingelogde MYWEBSPORT leden kunnen
de training bserveren en gelijk naspelen.
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Grenzeloos biljart spelen – de MYWEBSPORT – hardware
Het complete MYWEBSPORT – systeem bestaat uit een roestvrijstalen doos, waarin zich een speciale camera en laserprecisie bevinden.
Het hele systeem wordt bediend via de meegeleverde computer, die gemakkelijk kan worden bediend via touchcreen en multifunctionele
afstandsbediening. Een webcam, headset met microfoon, grote flat tv en beugels zijn ook bij de levering inbegrepen.

MYWEBSPORT – Componenten
➜ Roestvrijstalen behuizing
In de compacte roestvrijstalen behuizing, die
direct boven de tafel wordt gemonteerd, bevind
zich de speciale camera met hoge resolutie
en de precisielaser. Deze worden aangestuurd
door de computer en de positie van de ballen
worden op de millimeter nauwkeurig op
de biljarttafel overgedragen.
➜ Terminal
Computer en beeldscherm
bevinden zich ook in een zeer
hoogwaardige roestvrijstalen
behuizing. Alle wfuncties
worden heel eenvoudig via een
touchscreen bestuurd.
➜ Afstandsbediening
De multifunctionele afstandbediening is
het hart van de MYWEBSPORT – technologie.
Hiermee kunnen alle stappen
uitgevoerd worden: camera instellen,
laser activeren, overdragen aan de
computer, touchscreen navigeren...
Ook het opstellen van de ballen is
met de afstandsbediening op de
millimeter nauwkeurig mogelijk. De
geïntegreerde template laat zich
makkelijk door de laser-cross richten.
➜ Webcam en flat tv
Webcam, grote flat tv en internet maken
wederzijdse observering in real time
mogelijk. De spelers staan (bijna) oog
in oog tegenover elkaar.
➜ Headset
Over de draadloze headset kunnen e spelers
met elkaar of met de trainer communiceren.
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MYWEBSPORT: Koop of huurkoop
Het MYWEBSPORT systeem is per direct beschikbaar, iedere aangemelde speler kan het systeem
gebruiken. Met zijn MYWEBSPORT gebruiksnaam en zijn paswoord krijgt hij toegang tot het
systeem. De registratie loopt over www.mywebsport.com. Iedere MYWEBSPORT deelnemer is
ook automatisch lid van MYWEBSPORT WORLD ASSOCIATION (MWA).

Voor verenigingen , die MYWEBSPORT verworven en geïnstalleerd hebben, wordt 50 euro per
maand aan onderhoudskosten in rekening gebracht - daarin zijn alle updates en ondersteuning
inbegrepen. De enige voorwaarde voor MYWEBSPORT verenigingen is een internetverbinding.
“Sinds ik met
MYWEBSPORT train kan
ik veel gerichter de strijd
aangaan tegen zwakke
punten in mijn spel.
De training wordt vele
malen efficiënter. Het
systeem geeft me ook de
mogelijkheid spelers over
de hele wereld les te geven,
zonder tijd of geld aan
reizen te spenderen.”

Andreas Efler

Team – Vicewereldkampioen,
MYWEBSPORT trainer en
boek auteur

Voor verenigingen bestaat de mogelijkheid MYWEBSPORT te kopen of langdurig over een
huurkoop te financieren.

Contactgegevens
De actuele prijslijst, de voorwaarde voor een huurkoop
en alle andere informatie vindt u op www.mywebsport.com

MYWEBSPORT
Jimmy Riml
Schlerngasse 1b
6020 Innsbruck, Austria

www.mywebsport.com
info@mywebsport.com
0043 / (0)664 / 3454157

wwww.efler-billard.com
Stand: 12/2015

“MYWEBSPORT heeft mijn kunst 
om biljart te oefenen fundamenteel
verandert. Ik kan wezenlijk
doelgerichter, efficiënter en praktisch
mijn spel verbeteren. De talrijke
functies creëren nieuwe routes en
mogelijkheden het spel verder te
ontwikkelen. Ieder die zich serieus
biljart speelt, kan ik MYWEBSPORT
hartelijk aanbevelen.”

Arnim Kahofer

Tweevoudig europees kampioen,
54-keer Oostenrijks nationaal
kampioen en MYWEBSPORT trainer
www.arnim-kahofer.com

“Gedetailleerde wedstrijd
en spelanalyse ken ik tot nu
toe alleen van voetbal op de
televisie. MYWEBSPORT
maakt het ook bij biljart
mogelijk! De revolutionaire
methode, mijn spel
constant te verbeteren – ik
ben gefascineerd!!”

Martin Horn

Meervoudig wereld en europees
kampioen, World cup winnaar
en Duits kampioen evenals
MYWEBSPORT trainer
www.martin-horn.com

