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App waarschuwt schaatsers voor gevaarlijk ijs
SchaatsApp.nl waarschuwt schaatsers op basis van actuele plaatselijke ijscondities.
Utrecht, 18-01-2013 - SchaatsApp.nl, de meest complete app speciaal voor schaatsers op natuurijs,
introduceert een nieuwe functie die schaatsers waarschuwt voor gevaarlijk ijs. Wanneer er meldingen van
slecht ijs in de buurt van de schaatser zijn gegeven, krijgt de gebruiker een waarschuwing om extra goed
op te letten op zijn/haar telefoon te zien.
Real-time updates
De waarschuwingen worden real-time gegenereerd op basis van de
bevindingen van de gebruikers van de SchaatsApp.nl over de actuele
plaatselijke ijscondities. Uiteindelijk blijft het aan de schaatser om te
bepalen hoe veilig het natuurijs daadwerkelijk is en of het
verantwoord is om te gaan schaatsen.
“Waar kan ik nu schaatsen?”
Zowel de app als de website van SchaatsApp.nl toont een actueel
overzicht van alle locaties waar geschaatst wordt. De kaart toont niet
alleen schaatsroutes maar bevat ook actuele informatie over de
kwaliteit van het ijs. Groene, oranje en rode stippen geven aan hoe
goed het ijs daar is volgens de gebruikers van SchaatsApp.nl.
Meet en deel je schaatsroutes
De SchaatsApp.nl-app maakt het voor schaatsers eenvoudig om
tochten op natuurijs met hun smartphone op te meten en daarna via
Twitter en Facebook met vrienden te delen. Uniek is de
Nederlandstalige audiocoach die elke kilometer of minuut een update
geeft met de actuele snelheid en vorderingen van de rit tot nog toe. De
live-tracking optie kan gebruikt worden om vrienden en familie op
afstand real-time mee te laten kijken met een schaatstocht.
Toeschouwers kunnen hiermee de schaatser via de website, Facebook
en Twitter aanmoedigen.
Beschikbaar als gratis app
De waarschuwingen zijn per direct zichtbaar in de Android app. De Windows Phone en iPhone versies worden
begin volgende week automatisch geupdate met deze functionaliteit.
Download de app gratis via http://www.SchaatsApp.nl/
Over MeetMijnTijd
MeetMijnTijd ontwikkelt en beheert sportplatforms en sport apps om sporters te motiveren in hun sport.
Voorbeelden zijn Looptijden.nl, Fietstijden.nl en SchaatsApp.nl. Momenteel zijn er meer dan 250.000
Nederlanders actief op de platformen van MeetMijnTijd en dit aantal groeit snel. Looptijden.nl is afgelopen april
door SportNext uitgeroepen tot sport app van het jaar.

Noot voor de redactie:
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u bovenstaand persbericht onder de aandacht van uw
lezers/bezoekers brengt. Aanvullende informatie en screenshots van de apps zijn te vinden op
http://www.SchaatsApp.nl
Voor meer informatie of een interview kunt u contact opnemen met:
Koen Muilwijk, koen@meetmijntijd.nl, +31(0)6-18173929

