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Infostrada Sports lanceert World Sport Index voor wereldwijd objectief inzicht in en analyse van sportprestaties
Infostrada Sports lanceert de World Sport Index. Deze index biedt gebruikers een compleet informatieoverzicht, waarin
zij alle sportprestaties wereldwijd kunnen vergelijken in één gebruiksvriendelijke oplossing. Deze informatie wordt
beschikbaar gemaakt met de Business Intelligence (BI) oplossing QlikView.
Uit analyse van de Nederlandse sportprestaties blijkt dat de ambitie van het NOC*NSF om wereldwijd minimaal in de
top tien van best presterende sportlanden te staan bijna gehaald is. Uit de overall score, gemeten over alle sporten,
blijkt dat Nederland momenteel de elfde plaats bekleedt. De Nederlandse sporters presteren het best bij het lange
baan schaatsen, waar zij wereldwijd op de eerste plaats staan. Bij paardrijden bekleedt Nederland de tweede plaats en
zitten we de nummer één Duitsland op de hielen. Ook op het gebied van hockey speelt Nederland internationaal een
belangrijke rol en bekleden we momenteel de derde positie.
De top 10 van de Infostrada Sports World Index is als volgt:
1. Verenigde Staten
2. Duitsland
3. Rusland
4. Australië
5. China
6. Frankrijk
7. Italië
8. Canada
9. Spanje
10. Engeland
De World Sport Index bevat informatie over 75 sporten en disciplines over meer dan 10.000 sportevenementen.
QlikView combineert alle relevante sportdata van Infostrada Sports in één gebruiksvriendelijke online applicatie. Vooral
sportfederaties en Nationale Olympische Comités hebben objectief inzicht nodig om sportprestaties te vergelijken met
die van andere landen, om doelen te stellen en om te controleren of deze zijn behaald. Met de World Sport Index
kunnen zij de huidige positie in een bepaalde sport meten gebaseerd op bijvoorbeeld populatie of Bruto Nationaal
Product. Vervolgens kunnen zij meten of gedane investeringen hebben geresulteerd in betere prestaties. Hiernaast
kunnen subrankings worden gemaakt over onder andere zomer-, winter-, bal-, water- en teamsporten. Gebruikers
kunnen ook individuele resultaten achterhalen, specifieke rankings en rapporten maken.
Volgen van investeringen
De World Sport Index maakt het voor beleidmakers mogelijk om investeringen te objectiveren en te volgen. “De
prestaties van een atleet illustreren het succes van deze investeringen en de gedane inspanning voor deze atleet”, stelt
Philip Hennemann, oprichter en directeur van Infostrada Sports. “Naast het meten van prestaties in specifieke sporten
is het ook belangrijk om vergelijkingen te maken met andere atleten, sportdisciplines en landen en om andere
variabelen zoals het Bruto Nationaal Product, de populatie, het aantal deelnemers in die specifieke sport, de
populariteit van de sport of het beschikbare geld voor die sport mee te nemen. Het volgen van alle sporten is
essentieel, omdat anders het risico bestaat dat belangrijke resultaten over het hoofd worden gezien. Een inzichtelijk
beeld van al deze factoren betekent een grote stap vooruit in sportanalyse.”
De applicatie is ontwikkeld met de BI-oplossing QlikView. Deze oplossing combineert de afzonderlijke data van
Infostrada Sports, waardoor deze data professionals meer toegevoegde waarde biedt en analyses mogelijk maakt.
Hiermee verkrijgen zij meer inzicht in de sportprestaties van ieder land en in individuele sporten of atleten.
Philip Hennemann zegt: “We hebben voor QlikView gekozen, omdat het de best beschikbare BI-oplossing op de markt
is. QlikView biedt een veelvoud aan analyse- en zoekmogelijkheden gecombineerd met eenvoud en gebruiksgemak,
waardoor iedereen - van beleidsmakers tot atleten - zelf analyses kan maken. Dit helpt hen om het feitelijk inzicht te
krijgen waarop toekomstige beslissingen gebaseerd worden.”
De World Sport Index wordt gelanceerd tijdens Sport Accord in Dubai van 25 tot en met 30 april.
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