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INTRODUCTIE
Met de nieuwste technologie
op voetbalgebied wil Elite Skills
Arena Benelux vooruitstrevend
en innoverend zijn met
producten als de ICON en
Precision Wall. Deze producten
behoren tot de meest moderne
sportinnovaties en zijn uniek op
de wereld. Ze zijn uitstekend
in te zetten voor onder andere
marketingcampagnes, events en
als trainingsmethode voor zowel
individuen als groepen.
Met name de ICON zorgt voor
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een snellere ontwikkeling bij
voetballers en optimale beleving
binnen voor élke leeftijd.
Met de web-interface wordt
elke training geanalyseerd
waardoor statistieken
worden weergegeven van
de ontwikkeling van een
speler. Tevens bestaat dit
uit een wereldwijd netwerk
waardoor de highscore functies
kunnen worden vergeleken
tussen zowel amateurs als
profvoetballers.
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ICON

ICON Q

De ICON arena is het vlaggenschip van ESA
Benelux. Het is wetenschappelijk bewezen dat
individuele spelers een snellere ontwikkeling
doormaken wanneer zij in de ICON trainen. Het
is de meest geavanceerde trainingsmethode
op het gebied van voetbal en voorzien van
een web-interface met diverse games en
methoden om de balcontrole, passing, balans en
uithoudingsvermogen te verbeteren. Als individu is
het zelfs mogelijk om 90 balaanrakingen te halen
binnen één minuut, wat alleen in de ICON arena
mogelijk is. Daarnaast is een ‘small group training’
ook een optie om de ontwikkeling van voetballers
te versnellen en hebben wij unieke pannagames
ontwikkeld om de ICON nog breder inzetbaar te
maken.
Met onze flexibele trainingsprogramma’s is
het mogelijk om de visie van élke coach te
combineren met de interactieve games. Zo past
het nóg beter binnen de doelstellingen en visie
van elke coach.

S P E C I F I C AT I E S
•
•
•
•
•
•
•
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De ICON Q is de kleinere variant van de ICON
en bestaat uit panelen met exact dezelfde
technologie. Met een kleiner formaat kunnen het
aantal balaanrakingen in kort tijdsbestek nóg
meer worden opgeschroefd. De ICON Q bestaat
uit een kwart van de grootte van de ICON en is
geschikt voor élk evenement. Door het formaat
is het binnen 5 minuten op- en af te bouwen en
zeer geschikt om te branden voor marketing
gerelateerde activiteiten.

S P E C I F I C AT I E S
•
•
•
•
•
•
•

Voorzien van LED lampen en trillende/
drukgevoelige technologie
Inclusief web-interface met verschillende
games t.b.v. training en entertainment
Breedte van 4m
Batterijduur van 24 uur
Geschikt voor alle vlakke ondergronden
Waterdicht
Mobiel inzetbaar

Geavanceerde ICON arena voorzien van LED
lampen en trillende/drukgevoelige technologie
Inclusief web-interface met verschillende
games t.b.v. training en entertainment
Diameter mogelijk van 4, 6 en 8m2
Batterijduur van 24 uur
Geschikt voor alle vlakke ondergronden
Waterdicht
Mobiel inzetbaar
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PRECISION WALL

Met een opvallend design is deze revolutionaire
voetbalmuur geheel uniek in de wereld.
De Precision Wall is een moderne precisiewand
en maakt met de vibratietechnologie de meest
geavanceerde prestatietrainingen mogelijk voor
zowel individuele als groepstrainingen. De muur
heeft dezelfde afmetingen als een professioneel
voetbaldoel zodat de training zo realistisch
mogelijk kan worden ervaren.
Met een web-interface is het mogelijk de
prestaties te meten en scores bij te houden van
élke speler en kun je perfect individueel of in
duo’s trainen. Evenals de ICON is de Precision
Wall naast een vaste voetbalmuur ook mobiel
inzetbaar.

S P E C I F I C AT I E S
•
•
•
•
•
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Voorzien van LED lampen en trillende/
drukgevoelige technologie
Afmeting van professioneel voetbaldoel
Geschikt voor alle vlakke ondergronden
Scores worden gemeten
Mobiel inzetbaar
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T RA I N I N G S M E T H O D E N
PASS FIND E R
PassFinder is het vlaggenschip van de
trainingsmethoden. Om de passing te verbeteren
gaan de LED lampen op willekeurige volgorde
aan. Dit gebeurd rondom de speler waarin hij
wordt uitgedaagd om er zoveel mogelijk te
raken binnen de vooraf bepaalde tijd. Binnen het
spel kan er gevarieerd worden in de tijd en het
aantal lampen en kan er met 2 spelers gespeeld
worden.

L ET ’S P LAY PANNA!
Er staan 2 spelers in het veld voor een potje
1vs1 panna. Er worden 3 minuten gespeeld
waarbij iedere speler zijn eigen lampje
verdedigd, in de kleur blauw of groen. Wanneer
een speler het paneel van de tegenstander raakt
krijgt hij of zij 1 punt, bij panna is het Game Over!
Hierbij is een variatie met switchende lampjes
mogelijk om de reflex van spelers te verbeteren.

CATALY S T
Het beslissingsspel dat spelers niet alleen
stimuleert om zich op de eerste pas te richten,
maar ook op het ontvangen en het direct
doorspelen van de bal. De ICON arena geeft één
willekeurig blauw licht die binnen 3 seconden
geraakt moet worden voor 3 punten. Lukt dit niet,
dan kan er direct daarna met het oranje licht 1
punt behaald worden. Ook hier is het doel om
zoveel mogelijk punten te behalen.

M A E S TRO
Bij Maestro draait alles om nauwkeurigheid. Er
zijn 2 groene lichten, die zijn 3 punten waard.
Overige lichten zijn oranje en rood en 1 punt
waard. Het doel is om zoveel mogelijk punten te
halen, wanneer je mist heb je dus minder punten.
Maestro daagt je uit om voor de moeilijkere optie
te kiezen door steeds voor groen te gaan.

A R C HITE CT
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Met korte en scherpe passjes is deze methode
een perfect alternatief voor de PassFinder. Tijdens
dit spel zijn er steeds twee aangrenzende lichten
weergegeven die je beide moet raken voordat het
weer elder tevoorschijn komt. Het stimuleert de
nauwkeurige eerste pass en verbeterd de controle.
Tevens kan er een aanpassing worden gedaan
door alleen het ‘verkeerde’ been te gebruiken.
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KNOCK-OUT
Knock-out is een extreem snelle manier om
de passing te trainen. Het kan daarnaast ook
uitstekend gebruikt worden als warming-up. Bij de
start zijn alle lichten van de ICON aan, met maar
één doel: in een zo kort mogelijke tijd alle lampen
weer uitkrijgen.

KIN G O F THE RING
Dit is een multiplayerspel voor 2-4 spelers. er
wordt gespeeld in twee teams met als doel de
2 lampjes van de tegenstander uit te krijgen.
Wanneer dit is gelukt is het spel gelijk over. King
of the Ring is zeer geschikt om de overgang van
aanval naar verdedigen te oefenen in een kleine
ruimte.

S TA N D YOUR GROUN D
Deze game start met 4 spelers met elk een
eigen paneel/lampje. Wanneer de bal tegen je
paneel aankomt krijg je een punt, degene met de
minste punten heeft gewonnen. Ook hier bestaan
diverse varianten, zo is het ook mogelijk dat je
direct het veld moet verlaten wanneer je paneel
is geraakt en kunnen lampjes van plek wisselen
gedurende het spel.

LIF TBALL
Liftball is een moderne combinatie van squash
en voettennis. Het is een zeer explosieve sport
waarbij er meer calorien worden verband dan
een gebruikelijke cardiosessie. Hierbij wordt het
technisch vermogen en het eerste balcontact van
een speler op de proef gesteld. Het cirkelvormig
ontwerp zorgt voor tempo in het spel en verbeterd
de behendigheid, acceleratie en mobiliteit van
een speler.

V IS ION
Vision is een trainingsmodus met twee
doeleinden. Er volgt steeds hetzelfde lichtpatroon,
waardoor je gemakkelijk scores kunt meten
met helden of andere profs. Het lichtpatroon
bestaat uit een blauwe en oranje kleur. Het doel
is om éérst voor de blauwe te gaan, waarbij de
oranje alvast aangeeft waar je de volgende kunt
verwachten. Deze oranje lamp wordt dus blauw
nadat de vorige is geraakt. Je reactie, en met
name het ‘over je schouder kijken’ wordt hierbij
getraind.
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HEAD OFFICE

USA

16A Banks Road,
Sandbanks, Poole,
Dorset BH13 7QB

MIDDLE EAST

SOCAL SOCCER
E kiel@socalsoccerpdc.com

ASSEMBLY
25A Ringwood Road
Poole, Dorset BH14 0RF

ESA USA

United Kingdom

611 Commerce Dr W,
Largo, FL 33770,
United States
www.eliteskillsarenausa.com

T 661 878 6039

SPAIN

8551 Canoga Ave,
Canoga Park, CA 91304

BIOMEDSALUD

YOUR SPORT YOUR WORLD

E info@biomedsalud.com

E Info@sport-sa.com
T 00 966 500556644

T 640 589 219
Pol. Industrial Noain Esquiroz
Calle H2, Edificio 1
P2-oficina15. 191 Galar
Navarra, Spain

esa has supplied training aids to
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