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Aan alle spelers, 
 
Heb je weleens gedroomd dat je stoelendans speelde in een openbaar 
park of dat je een echte DJ in de buitenlucht was? Had je ooit verwacht 
dat voetbalgoals konden terugtrappen of dat je met je oma een 
natuurkundequiz kon spelen op een speeltoestel? 
  
Bij Yalp geloven we dat we alle mogelijkheden om te spelen moeten 
benutten. Natuurlijk spelen, traditioneel spelen, en zolang de technologie 
bijdraagt aan de speelwaarde: interactief spelen! Door moderne 
technologie zijn er talloze nieuwe en spannende mogelijkheden. Wij zien 
interactief spel als het raakvlak tussen de digitale en de echte wereld. 
‘Gamen in het echt.’  
 
De gamewereld biedt verbeelding, leren, plezier, afwisseling, de 
opwinding van het bereiken van het volgende niveau en de mogelijkheid 
om niveaus aan te passen aan een individuele speler. De fysieke 
wereld biedt lichaamsbeweging, sociale interactie, betrokkenheid van 
de gemeenschap en het lonende gevoel van buiten zijn. Door beide te 
combineren brengen we onze ontwikkeling naar een hoger niveau. We 
beschouwen interactief spel als het ‘beste van twee werelden’.

Écht interactief spelen is veel meer dan het simpelweg toevoegen 
van licht of geluid. Actie, reactie, inhoudelijke, leerzame spellen en 
bijbehorende apps maken de interactieve speeltoestellen van Yalp uniek 
en zorgen voor een toegevoegde waarde. Juist de groep die niet uit 
zichzelf beweegt, wordt verleid om toch in beweging te komen. 
 
Veel plezier met het lezen van deze inleidende brochure. We hopen dat 
je iets nieuws leert en misschien zelfs anders over spelen gaat denken! 
Vergeet niet een kijkje te nemen op onze website www.yalp.nl, of nog 
beter, bel ons. We horen graag van je! 

Team Yalp
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De naam YALP is het omgedraaide van PLAY. Wij creëren met 
passie, plezier en overtuiging speel- en sportomgevingen die net 
even anders zijn en die iedereen uitnodigt tot sport, spel, plezier 
en sociaal contact. Inspirerende omgevingen die jongeren én 
ouderen uitdagen om te bewegen, maar waarbij het vooral draait 
om plezier maken. Bij Yalp willen we spelen, bewegen, sporten en 
ontmoeten de wereld inbrengen, omdat het ons leven verrijkt met 
een positieve bijdrage aan onze fysieke, geestelijke en sociale 
fitheid.

Het zit in onze DNA om in te spelen op de veranderende 
behoeften en maatschappelijke thema‘s. Dat doen wij onder 
andere door het aanbieden van unieke high-tech interactieve 
concepten en concepten die inspelen op hedendaagse trends 
zoals freerunning/parkour, calisthenics en bootcamp maar ook 
serious gaming. 

Onze interactieve speeltoestellen
Yalp lanceerde in 2007, met groot succes, ‘s werelds eerste 
interactieve speeltoestel: de interactieve dans- en beweegboog 
Yalp Sona. Kort daarop gevolgd door de interactieve balmuur 
Yalp Sutu, het interactieve sportveld Yalp Toro, de interactieve 
DJ-tafel Yalp Fono en de interactieve spelzone Yalp Memo. 
Yalp heeft met trots deze inclusieve en intuïtieve interactieve 
producten ontwikkeld inclusief een groene stroomoplossing
Yalp Solar die je eenvoudig kunt integreren in vrijwel elke 
(bestaande) locatie.

Bij Yalp zien we interactief spelen als het raakvlak tussen de 
digitale en de echte wereld. ‘Gamen in het echt.’ De gamewereld 
biedt verbeelding, leren, plezier, afwisseling, de opwinding van het 
bereiken van het volgende niveau en de mogelijkheid om niveaus 
aan te passen aan een individuele speler. De fysieke wereld biedt 
lichaamsbeweging, sociale interactie, betrokkenheid van de 
gemeenschap en het lonende gevoel van buiten zijn.

Onze visie is dat iedereen, ongeacht nationaliteit, taal, voorkeur, 
gebruikersbehoeften, leeftijd, geslacht of vaardigheid, dezelfde 
mogelijkheden moet hebben om te ontdekken en te presteren.

A new way to play

Wij zijn Yalp
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Écht interactief spelen is veel meer dan het simpelweg toevoegen van licht of geluid. Actie, reactie, 
inhoudelijke, leerzame spellen en bijbehorende apps maken de interactieve speeltoestellen van Yalp uniek 
en zorgen voor een toegevoegde waarde. Juist de groep die niet uit zichzelf beweegt, wordt verleid om 
toch in beweging te komen. 

✔ 100% Nederlands design en productie
✔ Vandalismebestendig
✔ NEN-1176 gekeurd | norm speeltoestellen
✔ NEN-EN 15312 gekeurd | norm sporttoestellen
✔ Geschikt voor indoor en outdoor
✔ Beheer en statistieken via internet

We zijn trots op de vele projecten met interactieve toestellen die we ondertussen hebben gerealiseerd. 
Op onze interactieve kaart kun je live alle geïnstalleerde Yalp interactieve toestellen vinden en bekijken, 
inclusief welk spel er op dat moment gespeeld wordt.
 
Bekijk de interactieve kaart > 

Onze interactieve sport- en speeltoestellen

SPELEN EN LEREN

SOLARMUZIEK

YALP TORO

YALP FONO YALP SOLAR

✔ Energiek teamspel
✔ Hoge intensiteit
✔ Kleine voetafdruk,
    grote capaciteit
✔ Dynamische ervaring

YALP SUTU

✔ Competitief
✔ Alleen of met een groep
✔ Hoge intensiteit
✔ Tactiek en vaardigheden
✔ Inclusief spelen

✔ Inclusief spelen
✔ Trefpunt 
✔ Muziek
✔ Socializen
✔ Creatieve expressie

✔ Groene energie
✔ Zelfvoorzienend
✔ Laagspanning
✔ Eenvoudige installatie
✔ Online batterijbeheer

FitnessVerbeelding Reactie MuziekHersenen FitnessTaal WiskundeCreativiteitHersenen

Fitness PrecisieTactiekCreativiteit Reactie Fitness SamenspelTactiekCreativiteit Reactie

SPORT

Dance Rock HouseR&B Hiphop Sona FonoSutuMemo Toro

YALP SONA

✔ Inclusief spelen
✔ Plezier voor het hele gezin
✔ Iconisch herkenningspunt
✔ Intuïtief en vrij spelen
✔ Fantasierijk spelen

YALP MEMO

✔ Leren èn bewegen
✔ Onthouden 
✔ Training
✔ Samenwerking
✔ Verkenning

8 9



Waarom interactief?

Bron: The Guardian, vrijdag 25 maart 2016.Bron: 
Center for Disease Control, 25 januari 2017

74%

Thomas Hartong & Rob Tuitert
Product ontwerpers

Onderscheidingen en prijzen

• Pleisureworld Noviteiten Award 2006 - Yalp Sona
• Leisure & Sport Totaal Award 2009 - Yalp Sutu
• Pleisureworld Noviteiten Award 2009 - Yalp Sutu
• Pleisureworld Noviteiten Award 2012 - Yalp Fono
• Building Holland Award 2012 - Yalp Sutu
• EU Profit Innovation Award 2013 - Yalp Memo
• Red Dot Design Award 2014 - Yalp Fono
• World Trade Center Export Award 2016
• Oranje Trade Mission Fund Award 2016

De unieke speeloplossingen van Yalp worden internationaal 
erkend. Yalp heeft in de loop der jaren verschillende nationale 
en internationale prijzen gewonnen. Eén daarvan is de 
prestigieuze Red Dot Design Award in 2014.

We leven in een snel veranderende wereld met toenemende digitalisering. Interactief spelen is de schakel 
tussen de digitale en de echte wereld. De gamewereld biedt uitdagingen, heeft afwisseling en innovatie en 
de echte wereld zorgt onder andere voor lichaamsbeweging buitenshuis en omgang met anderen. Met onze 
interactieve producten komen we tegemoet aan de eisen van deze nieuwe realiteit en de nieuwe generatie, 
terwijl we de voordelen van buiten spelen waarborgen.

Interactief spelen combineert de amusementswaarde van gamen met de voordelen van gezond buiten 
spelen. Onze interactieve producten bieden een oplossing voor de uitdagingen van nu. Laten we eerlijk zijn: 
een schommel of glijbaan is gewoon niet altijd genoeg om de generatie van nu uit te dagen.

Traditionele speeltuinen en sportvelden dienen nog steeds een prachtig en belangrijk doel, en dat moet zo 
blijven. Maar de groep kinderen die niet uit zichzelf beweegt of buiten speelt, kan hiertoe verleid worden door 
interactieve speeltoestellen. Niet alleen bewegen maar actief bewegen leidt uiteindelijk tot de gewenste 
voordelen en minder gezondheidsproblemen. Ervoor zorgen dat kinderen vaker buiten spelen is een tastbare 
en effectieve manier. Daarnaast kan een gezonde maatschappij kan leiden tot lagere kosten voor de 
gezondheidszorg, zowel op korte als op lange termijn.

De 5 ontwerpprincipes 

Plezier
‘Mag ik nog een keer?’ Grote kans dat je een kind dat hoort vragen
aan zijn ouder in de speeltuin. We horen dat graag van iedereen die met 
onze producten speelt, want het betekent dat iemand plezier heeft. We 
houden ervan om het ‘nog een keer-effect’ in al onze ontwerpen op te 
nemen. Plezier is een topprioriteit, want als het niet leuk is, zal niemand 
spelen en kun je de andere vier principes wel vergeten.FUN

CREATE THE ONE-MORE TIME EFFECT

Actief
Wij willen dat onze producten mensen van de bank af krijgen en in 
beweging brengen! We brengen te veel van onze tijd zittend door, ook 
wel bekend als de ‘zitziekte’. Uit onderzoek is gebleken dat 3 van de 4 
kinderen in het Verenigd Koninkrijk minder tijd buiten doorbrengen dan 
gevangenen. Wij ontwerpen onze producten om mensen actief te krijgen 
op een speelse manier die goed is voor hun lichaam en geest.ACTIVE

IT’S A HEALTHY EXERCISE

Slim
We combineren game-elementen en buiten spelen tot een nieuwe 
manier van spelen. We gebruiken innovatieve technologie om de 
speeltuin te verbeteren en magische speelomgevingen te creëren.
We gebruiken de gegevens van onze speeltoestellen om al onze locaties 
voortdurend te verbeteren. We uploaden nieuwe functies en games 
naar de speeltoestellen die de gebruikers kunnen ontdekken. Het spel 
past zich dynamisch aan de gebruiker aan, en de software kan worden 
aangepast aan de spelers. 

SMART
LEVEL-UP THE PLAYGROUND

Buiten
Wij geloven in de kracht van gezond, avontuurlijk buiten spelen. 
Buiten in de regen dansen met je vrienden of voetballen op een zonnige 
dag. Daarom ontwerpen we interactieve producten die buiten kunnen 
blijven, bestand tegen weer en vandalisme. Hoewel we buiten spelen 
aanmoedigen, kunnen al onze interactieve producten ook binnen worden 
geplaatst.OUTDOOR

BUILT TO LAST

Creatief
We creëren niet het spel maar de mogelijkheden om te spelen. Als we het 
goed doen, bieden we de spelers ‘1001 manieren om te spelen’ en zichzelf 
te ontdekken. Onze ervaring is dat de enige mensen die vragen ‘hoe het 
spel gespeeld moet worden’, volwassenen zijn. We vertellen de spelers 
niet hoe ze moeten spelen, maar geven ze enkele hints plus de vrijheid 
om hun eigen regels en ideeën te verzinnen om echte magie te creëren.CREATIVE

1001 WAYS TO PLAY

van de kinderen 
tussen 5 en 12 jaar 
spelen minder dan 
een uur per dag 
buiten.

3 op de 5 
schoolkinderen in de 
US heeft overgewicht, 
waarvan er tenminste 
1 met zwaar 
overgewicht kampt.
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Yalp Sona
Interactieve dans- en beweegboog
De interactieve dans- en beweegboog Yalp Sona is 
een interactieve boog die de spelers steeds opnieuw 
uitdaagt. De Sona is ontwikkeld voor binnen- en 
buitengebruik. En er worden voortdurend nieuwe spellen 
ontwikkeld, zodat het toestel interessant blijft. Het 
werkt intuïtief: als je onder de boog doorloopt, vraagt 
hij meteen of je een spelletje wilt spelen! Met een 
druk op de knop kunnen verschillende spellen worden 
geselecteerd. Boven in de boog zit een bewegingssensor 
die precies reageert op de bewegingen van de spelers 
op de dansvloer. Er zitten dus geen sensoren in de 
dansvloer van 4,5 m x 4,5 m. Yalp Interactive toestellen 
zijn zo ontworpen dat ze jarenlang meegaan in de 
openbare buitenruimte. Alle elektronica is veilig verwerkt 
in het stalen frame van de Sona.

Opvallende boog (verschillende 
kleuren beschikbaar)

Bewegingsdetectiecamera en 
lichtmodule

Inwendige stalen constructie 

Luidspreker

Knop (druk en speel!) 

Speeloppervlak (aanpasbaar)

Internet verbinding  voor service, 
nieuwe spellen en updates

De Sona-vloer is vrij toegankelijk (ook met een 
rolstoel), en er kunnen meerdere spelers tegelijk 
op spelen in een groep. Elk spel bestaat uit steeds 
moeilijkere niveaus, wat ervoor zorgt dat de spellen 
uitdagend blijven. Er zijn continu nieuwe spellen 
beschikbaar, en spelers kunnen zelfs hun eigen 
regels verzinnen. Nieuwe spellen worden via een 
internetverbinding automatisch naar het toestel 
gedownload. De Sona is leuk voor het hele gezin. We 
zien regelmatig vaders, moeders en opa’s en oma’s 
met hun kinderen en kleinkinderen spelen.

Bekijk alle spellen op: 
https://store.yalp.com

Dans en sta stil als de muziek stopt. 
Breakdance, doe de robot of schud 
met je heupen tijdens de muziek. 
Een frisse kijk op de stoelendans.

Freeze!

Kun jij de maan verkennen zonder 
gepakt te worden door het 
maanmonster? Of is dit monster 
gewoon een sprookje... Een leuke 
combinatie van fantasierijk en 
fysiek spel.

Maanmonster

Ontwerp je eigen hindernisbaan en 
gebruik de Sona als een enorme 
stopwatch. Start onder de boog, 
wacht op het signaal en ren zo 
snel mogelijk je eigen gemaakte 
parcours.

Runtime

Voer de perfecte bankoverval uit. 
Onthoud de nummervolgorde en 
kraak de code door in de juiste 
volgorde naar de nummers op de 
vloer te lopen.

Codekraker

Laat je reflexen zien. Race naar de 
nummers en haal de hoogste score 
van de dag.

Reactie Race

Specificaties Yalp Sona en startpakket spellen

1

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

Scan en ontdek

Interactieve dans- en beweegboog Yalp Sona
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De interactieve dans- en speelboog Yalp Sona gaat verder dan de 
richtlijnen voor toegankelijkheid. Spelers van alle niveaus spelen 
echt naast elkaar. De Sona is echt inclusief.
We hebben veel kinderen met een mentale of fysieke beperking 
gezien die helemaal opfleuren tijdens het spelen met de Sona. Een 
mooi voorbeeld is een kind met autisme dat normaal gesproken 
niet reageert in alledaagse situaties, maar dat helemaal opfleurde 
tijdens het spelen, haar armen bewoog, danste en lachte terwijl ze 
onder de Sona speelde.

Bovendien bevordert de Sona het generatiespelen als 
volwassenen en kinderen samen dansen. De Sona is ook in 
zorginnovatiecentra voor senioren geplaatst. In deze centra 
kunnen senioren en dementerenden bewegen op muziekgestuurde 
programma’s die hun gezondheid en welzijn ondersteunen, wat 
bijdraagt aan het welzijn van senioren en mensen met dementie. 
Muziek blijft verankerd in de hersenen, zelfs tot ver in de latere 
stadia van dementie. De Sona helpt mensen met Alzheimer om 
mentaal alerter te worden.

Nog een groot voordeel van de Sona in een bejaardencomplex 
is dat kinderen en kleinkinderen gezellig samen met hun 
grootouder(s) kunnen dansen en spelen. Er zijn unieke spelbundels 
met spellen en content op maat voor deze doelgroep.

Inclusief spelen met 
Yalp Sona
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VIDEO : “How does it work?”

www.yalpinteractive.com/Memo

Yalp Memo
Interactieve spelzone
De interactieve spelpilaren van de Yalp Memo zijn 
pedagogisch waardevolle speeltoestellen die kinderen
en jongeren uitdagen. Het interactieve speeltoestel voor 
binnen en buiten past zich aan de moderne tijd en blijft 
daardoor interessant. De Memo bestaat uit zeven pilaren 
die zijn uitgerust met een 360° LED-aanraakscherm.
De nadruk ligt op puur speelplezier, hoewel veel spellen 
ook een educatief aspect hebben. Kinderen werken 
bijvoorbeeld aan sociale vaardigheden zoals teamwork, 
leren, rekenen of oefenen het alfabet. Hoe vaker ze 
oefenen, hoe hoger het niveau dat ze bereiken. Zo 
combineren de Memo-spelzone de sociale, fysieke en 
gezondheidsvoordelen.

Kies een spel bij de hoofdzuil
(druk en speel!)

Gepoedercoate roestvrijstalen 
constructie (hout ook mogelijk)

Zeven speelzuilen in een cirkel met 
een diameter van acht meter

360° LED aanraakscherm

Speeloppervlak (aanpasbaar en 
optioneel)

Internet verbinding voor service, 
nieuwe spellen en updates

Kinderen benaderen alles meestal met een open 
geest en beginnen gewoon te spelen! Als aanvulling 
op het klassieke klassikale onderwijs biedt de 
Memo een innovatieve motivatie om te leren. 
Rekenspelletjes bevorderen de rekenvaardigheid 
van kinderen en spellingspelletjes zijn nog nooit 
zo leuk geweest als met de Memo. Door de 
bewegingsintensieve manier van spelen is de Memo 
educatief waardevol en bevordert het gezond 
bewegen.

Leer en oefen het alfabet in 
hoofdletters. Raak de letters zo snel 
als je kunt aan in de juiste volgorde 
zonder een fout te maken.

ABC - Hoofdletters

Zes spelers strijden om de meeste 
pilaren van hun eigen kleur aan te 
tikken. Met elke tik heb je steeds 
minder tijd om de volgende pilaar 
aan te tikken.

Tag

Werk samen om meerdere 
wiskunde-uitdagingen op te 
lossen in zes verschillende 
moeilijkheidsgraden.

Wiskunde: Optellen

Specificaties Yalp Memo Startpakket spellen

Bekijk alle spellen op: 
https://store.yalp.com

Het klassieke memoryspel vertaald 
naar de Memo. Werk samen of ga 
alleen aan de slag om de paren te 
vinden. 

Memory

Twee teams of spelers racen tegen 
elkaar om twee volledige rondjes 
om de Memo af te leggen.

Runner

1

1

2

3

4

5

3

2

4

5

Scan en ontdek

Interactieve spelzone Yalp Memo
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In 2014 werd het speeltoestel Yalp Memo door Pleisureworld 
genomineerd voor het meest innovatieve product in de 
vrijetijdssector. Yalp Memo kreeg de meerderheid van de 
stemmen en werd zeer positief beoordeeld. 
De officiële jury meldde het volgende: ‘Yalp heeft al meerdere 
malen de Pleisureworld Innovative Award ontvangen voor hun 
interactieve concepten, waaronder de interactieve dans- en 
beweegboog Yalp Sona, de interactieve balmuur Yalp Sutu en de 
interactieve DJ-tafel Yalp Fono. De jury was zeer positief over de 
gebruiksvriendelijkheid en vormgeving van de Memo. Het
is zeer solide en het online platform My Yalp maakt het spel 
speelbaar zonder toezicht.’ De zuilen en vloer kunnen op de 
specificaties van de klant worden afgestemd.

Met de introductie van de Memo blijft Yalp zich profileren als 
toonaangevende trendsetter op het gebied van interactieve 
speeltoestellen. Yalp maakt in zijn producten altijd gebruik van 
de nieuwste technologieën en methodieken. Door nieuwe spellen 
te ontwikkelen voor bestaande producten, blijft Yalp gebruikers 
nieuwe uitdagingen bieden. De Memo maakt gebruik van een 
grote speelruimte waar kinderen alleen of in groepjes kunnen 
spelen. Door de verschillende soorten spellen is de Memo voor 
alle leeftijden even vermakelijk. Het vlakke oppervlak maakt de 
Memo ook volledig toegankelijk voor mensen die afhankelijk zijn 
van een rollator of rolstoel. Al deze factoren maken de Memo tot 
een inclusief speeltoestel. Ouders die met hun kinderen spelen 
worden ook fysiek uitgedaagd en hebben veel plezier met de 
Memo. De Memo biedt activiteit voor meerdere generaties en 
vermaakt het hele gezin.

Yalp Memo
Pleisureworld
Noviteiten Award

18 19



Yalp Sutu
Interactieve balmuur
Buiten spelen heeft veel voordelen: lichaamsbeweging, 
omgang met anderen en frisse lucht kunnen wonderen 
doen. Maar het is moeilijk om de amusementswaarde 
van videospelletjes of televisie te overtreffen. Met Yalp 
Sutu is een oplossing bedacht om spelers weer aan te 
moedigen naar buiten te gaan. De interactieve balmuur 
Yalp Sutu brengt mensen samen en moedigt ze aan 
om deel te nemen aan een actieve competitie met 
vrienden. De spellen hebben verschillende niveaus en zijn 
uitdagend voor alle spelers, van beginner tot gevorderde. 
De Sutu bevat 16 verlichte LED panelen die balcontact 
registreren met behulp van trilsensoren. Daarom is Sutu 
niet beperkt tot voetbal alleen en bruikbaar voor sporten 
als tennis of basketbal.

Luidsprekers voor spelfeedback in 
meerdere richtingen

Kies een spel (druk en speel!)

Vandalismebestendige LED panelen

Gepoedercoate stalen constructie 
(verschillende kleuren mogelijk)

Internet verbinding voor service, 
nieuwe spellen en updates

De interactieve speeltoestellen zijn uitgerust met zeer 
geavanceerde technologie, maar zijn toch intuïtief en 
gemakkelijk te begrijpen. De spellen zijn ontworpen 
om leuk, uitdagend en eenvoudig te zijn, en om aan te 
sluiten bij de altijd veranderende wereld van kinderen. 
De Sutu is het perfecte speeltoestel voor openbare 
ruimtes of commerciële locaties. Toch kan het ook 
worden gebruikt als een geweldig trainingsmiddel 
voor professionele voetbalteams op hoog niveau. 
Met de Sutu kun je vaardigheden als behendigheid, 
snelheid en nauwkeurigheid verbeteren.

Schiet zo hard mogelijk. Raak de 
muur zo hard als je kunt. Het is het 
meest verslavende spel ooit!

Speed

Raak de vorm op de muur. Het 
perfecte spel voor een tactische 
speler.

Vormen

Jij, de bal en het publiek. Raak zo 
veel mogelijk doelen binnen een 
bepaalde tijd.

Fox

Specificaties Yalp Sutu                             Startpakket spellen

Bekijk alle spellen op: 
https://store.yalp.com

Gebruik bonussen om de doelen 
te raken en de hoogste score te 
behalen!

Spot

Vul de hele muur! Raak elk paneel 
zonder fouten of je moet opnieuw 
beginnen.

Totaal

1

2
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4
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4

Scan en ontdek

Interactieve balmuur Yalp Sutu
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Yalp Toro
Interactief sportveld

Het interactieve sportveld Yalp Toro is een kleurrijke 
multifunctionele speelplek. In het compacte sportveld 
bewegen de spelers continu en hebben veel balcontact. 
Omdat het spel zich afspeelt in een kleine ruimte, 
wordt elke speler bij het spel betrokken. De schuine 
hoeken en de vier goals aan elke kant van het sportveld 
houden het spel gaande en elke speler in beweging. 
Het Toro-speelveld daagt spelers uit om rond te rennen 
en tactisch te spelen. De Yalp Toro is ontwikkeld met 
als doel sporters en spelers op een leuke manier uit te 
dagen en bij te dragen aan een intensieve training. Door 
het gebruik van interactieve goals is een totaal andere 
trainingsomgeving ontstaan. Spelers leren zich snel aan 
te passen aan nieuwe situaties.

Kies een spel bij de hoofdgoal
(druk en speel!)

Omheiningssysteem (aanpasbaar)

Barrièrevrije ingang (optioneel) 

Vandalisme bestendige LED panelen

Sterke betonnen basis rond de
goals

Aangepaste hoeken om de bal in het 
spel te houden voor een actiever spel

Internetverbinding voor service, 
nieuwe spellen en updates

Bij de Toro draait het om de interactieve goals. Elke 
goal heeft sensoren die aanraking registreren en daar 
actief op reageren door middel van ledlicht en geluid. 
Een set van vier goals kan op elk sportveld worden 
geïnstalleerd. Zo ontstaat al snel een interactief 
multifunctioneel sportveld, zelfs in een kleine ruimte.

De doelen veranderen willekeurig 
van kleur. Probeer het doel te raken 
dat de kleur heeft die je hebt 
uitgekozen.

Shifter

Schakel je tegenstanders uit. Blijf zo 
lang mogelijk in het veld.

Goal Switch

Heers over het veld. Verander alle 
doelen in je eigen kleur.

Rood tegen groen

Specificaties Yalp Toro Startpakket spellen

Bekijk alle spellen op:
https://store.yalp.com

Leeg de doelen van je tegenstanders.
Raak een doel om het langzaam leeg 
te laten lopen. Degene die als laatste 
overblijft wint.

Flessenvoetbal

Jouw regels, jouw spel. Gebruik de
vier doelen om te spelen zoals jij wilt.

4Play
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Scan en ontdek

Interactief sportveld Yalp Toro
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Het interactieve sportveld Yalp Toro daagt een breed publiek uit, 
vooral als de Toro wordt gebruikt voor sportactiviteiten zoals 
voetbal- of hockeytraining. De Toro komt voort uit de ideeën 
van voormalig hockeyer en hockeycoach Marc Lammers. Hij 
kwam tot de conclusie dat kinderen de mogelijkheid moeten 
hebben om meer dingen gewoon uit te proberen en spelenderwijs 
vaardigheden op te doen. Bovendien staan de vier goals van de 
Toro garant voor een actiever spel dan een veld met twee goals.

Marc Lammers: “Toen mijn zoon zeven jaar was, wilde hij niet 
meer meedoen aan hockey. Hij vond het saai en niet uitdagend 
genoeg. Dat is de realiteit voor veel kinderen die sporten. De 
gevolgen zijn ernstiger dan gedacht: kinderen verliezen hun 
interesse in sport. De Toro is een sportveld dat de huidige 
generatie kinderen aanspreekt en zorgt voor plezier voor 
iedereen.”

Gewone sportvelden en traditionele speelplekken zijn in de 
meeste parken de norm geworden. Je kunt bijna niet meer 
zonder. Daarom heeft 5-sterren vakantiepark‘t Rheezerwold 
een van haar tennisbanen vervangen door een kleurrijk nieuw 
Toro-sportveld. Dat geeft een heel nieuwe dimensie aan sporten 
als hockey en voetbal. “Na het avondeten is dit centrale plein 
bomvol en levendig. Grote groepen kinderen en tieners spelen 
tegelijkertijd, vaak zelfs samen met hun ouders,” aldus Chiel 
Palstring, algemeen directeur bij vakantiepark ‘t Rheezerwold.

Yalp Toro
Professioneel èn recreatief

Uitleg Goal Switch: Voor je het weet, 
is je te verdedigen goal gewisseld naar 
een andere plek. Vier teams met elk 
hun eigen kleur zijn aan het spelen. Elk 
team heeft twee punten. Als een goal 
wordt geraakt, verliest dat team een 
punt, en de andere drie goals wisselen 
automatisch van plaats. Als je goal twee 
keer wordt geraakt, wissel je met een 
ander (wachtend) team.
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Yalp Fono
Interactieve DJ-tafel

Nederland staat bekend om zijn uiterst professionele 
DJ’s. Nu kan iedereen zijn of haar muzikale talent 
ontdekken met de interactieve DJ-tafel Yalp Fono!
De Fono is ontworpen om iets positiefs te creëren voor 
tieners en iedereen die jong van hart is. Muziek is altijd 
al een zinvolle manier geweest om je identiteit uit te 
drukken en dat zal ook altijd zo blijven. Met de Fono 
kunnen toekomstige DJ’s hun creativiteit verkennen.
De Fono is eenvoudig en intuïtief: je legt je smartphone 
op de DJ-tafel en de muziek die wordt afgespeeld wordt 
doorgestuurd naar de Fono. 

Hoogwaardige betonnen basis

Chillstangen om rond te hangen met 
vrienden

Luidsprekers, bedekt met een rooster 
van roestvrij staal

DJ-mengpaneel met echte 
draaischijven

Internetverbinding voor service, 
nieuwe spellen en updates

Die muziek kan worden gemixt en bewerkt met 
indrukwekkende effecten — net als een echte DJ! De 
Fono blijft up-to-date omdat jongeren hun muziek 
altijd bij zich hebben op hun smartphone. Als je je 
mobiele telefoon vergeet, hoef je je geen zorgen te 
maken; op de Fono staat ook voorgeïnstalleerde 
muziek om te ontdekken.

Geweldige danceloopsamples. 
Royaltyvrij en speciaal ontwikkeld 
voor de Fono.

Dancefloor Synths

Ga ondergronds met deze set van 
trapmuzieksamples.

Kings

Waan je op een zonnig strand 
terwijl je geniet van deze tropische 
housemuzieksamples.

Palmtree Beats

Reis naar het jaar 2100 en luister 
naar een set future house-
muzieksamples.

The Future

Funky hiphoploopsamples. 
Royaltyvrij en speciaal ontwikkeld 
voor de Fono.

Hiphop

Specificaties Yalp Fono Startpakket spellen

Elke set bestaat uit 20 unieke en 
verschillende audiosamples! Ontdek 
de muziek via onderstaande link: 
https://store.yalp.com

LoopDelay ScratchCrossfaderPitch
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Scan en ontdek

Interactieve DJ-tafel Yalp Fono
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Goed ingerichte openbare ruimtes bevorderen en 
stimuleren sociale cohesie. In samenwerking met stads- en 
parkmeubilairproducent Grijsen heeft Yalp de ‘Design-editie’ van 
de interactieve DJ-tafel Yalp Fono ontwikkeld. Massief houten 
straatmeubilair is door middel van stalen frames en betonnen 
sokkels verbonden met de outdoor DJ-tafel.

De combinatie van hout, beton en staal geeft deze designversie 
een stoere, solide maar toch verfijnde uitstraling. De Fono-
design-editie is verkrijgbaar in verschillende voorgecombineerde 
modellen en losse aanpasbare elementen. Zo kun je ‘je eigen’ 
interactieve DJ-tafel Yalp Fono’s bouwen.

De betonnen DJ-tafel is de basis waaraan een of meerdere 
banken, chillstangen, tafels en zelfs een dansvloer kunnen worden 
toegevoegd. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Yalp Fono
Design-editie
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1

MAX. 6m

Afstand tot het
interactieve toestel

Knop

De voordelen op een rij
Netwerkonafhankelijke oplossing
voor je interactieve sport- en 
speeltoestel
 
Het is gratis! Na installatie zijn de 
stroomkosten dankzij de zon nihil

Online batterijbeheer via het My 
Yalp-platform

Het is veilig! Er wordt alleen 
laagspanning gebruikt

Turnkey: geen vragen over wie de 
nodige elektriciteit regelt

Eenvoudige installatie: minder graven 
en minder kabels

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Yalp Solar
Voor zonne-energie

De interactieve zonnepaal Yalp Solar is speciaal 
ontwikkeld om de interactieve speeltoestellen van Yalp 
van groene stroom te voorzien, zonder de noodzaak om 
een netstroomkabel te installeren. Een nieuwe manier 
van stroomvoorziening. De Yalp Solar is ontworpen om 
typische Nederlandse winters te doorstaan en biedt 
minstens twee uur speelplezier.

Volledig zwart zonnepaneel

Yalp Y-vorm 90º verstelbaar

Roestvrij staal, kleur passend bij de 
interactieve speeltoestellen

Batterijvoet. Biedt stabiliteit aan de 
paal en is gemakkelijk toegankelijk 
voor onderhoud

Om meer energie te besparen en in de winter langer 
te kunnen spelen, kunnen onze interactieve Yalp-
toestellen in de (energiebesparende) ecomodus 
worden gezet. In de ecomodus wordt het interactieve 
toestel tijdens de stand-bymodus uitgeschakeld en 
weer ingeschakeld als op de knop wordt gedrukt.

Specificaties Yalp Solar
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Scan en ontdek

Interactieve zonnepaal Yalp Solar
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Als je een Yalp interactief toestel hebt aangeschaft krijg je toegang tot My Yalp. My Yalp is een online tool/
platform waar je zelf je interactieve toestel kunt beheren en de nieuwste spellen kunt vinden en downloaden. 
Daarnaast kun je hier alle data inzien over het gebruik van jouw toestel door de bezoekers. En heb je een 
vraag of probleem met je interactieve speeltoestel? Dan kun je gebruik maken van de helpdesk via het My 
Yalp platform voor online service en assistentie.

    Aan/uit-tijdinstellingen
    Volume-instellingen
    Spel selectie
    Gebruiksstatistieken
    Taalinstellingen
    Meerdere gebruikers toewijzen

Yalp+ is een online web app dat spelers verbindt met de interactieve sport- en speeltoestellen. De app 
zorgt voor nog meer speelplezier en functionaliteiten. Vind de dichtstbijzijnde toestellen in de buurt, bekijk 
de beschikbare spellen en lees de spelregels. De app houdt de scores automatisch bij. Daarnaast is het 
mogelijk om deel te nemen aan lokale en wereldwijde competities. Met de Yalp+ app vergroot je op een 
gebruiksvriendelijk en eenvoudige manier de speel ervaring.   
    
    Gratis voor iedereen
    Geschikt voor Sona, Memo, Sutu, Toro en Fono
    Vind interactieve toestellen in jouw buurt 
    Ontdek welke spellen je kunt spelen 
    Doe mee aan competities 
    Maak een account aan en verbeter je eigen high score 

Bekijk de mogelijikheden op Yalp+

Altijd inbegrepen

    Twee jaar garantie – twee jaar garantie op de
    elektronische onderdelen*
    
    Spellen bundel – standaard met onze vijf beste        
    spellen
    
    Internet toegang – data verbinding met   
    wereldwijde dekking
    
    My Yalp – levenslang My Yalp toegang
    
    Ticket Support – levenslang online ticket support  
    voor alle vragen
    
    Updates – levenslang firmware & software  
    updates
    
    Yalp Service – levenslang vakkundig advies,  
    training & service

Optioneel

    Alles uit het Standaard Pakket

    Extra drie jaar garantie – uitgebreid tot vijf jaar  
    op de elektronische onderdelen*

    3000 Yalp credits – je kunt credits gebruiken
    voor games, idles, muziekpakketten of spellen
    op maat

    Contentmanager – wij zorgen voor de installatie   
    van nieuwe spellen en houden zowel jullie als het  
    toestel up-to-date

My Yalp voor beheerders 

✔

✔✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

Yalp+ app voor spelers

Yalp ARYalp - apps
Beleef de Yalp interactieve toestellen nog beter door gebruik te maken van de Augmented Reality functie. 
Deze functie biedt een interactieve ervaring waarbij je jouw favoriete toestel overal in de echte wereld 
kunt plaatsen. In een speeltuin, in de stad of in je achtertuin. Gewoon met je telefoon!

Zo kun je meteen zien of een interactief sport- of speeltoestel past bij jouw 
projectwensen. Ga naar de website, scan de QR-code en probeer het zelf!

Per 1 januari 2021 worden alle Yalp interactieve speeltoestellen geleverd met een Standaard Service 
Pakket. Maar je kunt ook kiezen voor het Carefree Pakket, dit biedt echt een zorgeloze ervaring.

Service pakketten

*Niet-elektronische onderdelen worden beschreven in het garantiedocument, vraag dit document aan 
voor meer informatie. De algemene voorwaarden van Yalp zijn van toepassing op alle Yalp-producten

Standaard Pakket Carefree Pakket
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Thematisering
Het thematiseren van je interactieve speeltoestel brengt bij het spelen een heel nieuw niveau van verbeelding 
met zich mee. We hebben al veel voorbeelden, bijvoorbeeld de Angry Birds Parken of Willow’s Activity 
Farm met een Peter Rabbit thema. Je kunt het toestel tot je specifieke thema of faciliteit aanpassen, van 
verschillende kleuren tot volledig op maat gemaakte spellen. Een aangepast Yalp interactief speeltoestel 
geeft bezoekers net dat beetje extra waardoor ze graag terugkomen.

Maatwerk spellen
De inhoud van de interactieve toestellen kunnen worden aangepast, om bijvoorbeeld de educatieve 
programma’s te ondersteunen. Ook is het mogelijk je eigen spel te laten ontwikkelen. 

Ontwerpteam
Het succes van de Yalp interactieve speeltoestellen hangt sterk af van een goed ontwerp. Heb je een 
duidelijke visie op wat je wilt, maar heb je niet de middelen om jouw ideeën op papier te krijgen? Onze 
ontwerpers kunnen je helpen de speelplek van jouw dromen te creëren! Ons ontwerpteam maakt voorstellen 
op maat die de gewenste speelwaarde bevatten voor jouw locatie. Laat je wensen werkelijkheid worden!

Ontwerpservices

3534



V01 

Volg ons op

Yalp Netherlands 
Nieuwenkampsmaten 12

7472 DE Goor
+31 (0)547 289 410

 www.yalp.nl

Bij Yalp willen we spelen, bewegen, sporten en ontmoeten de wereld inbrengen, 

omdat het ons leven verrijkt met een positieve bijdrage aan onze fysieke, 

geestelijke en sociale fitheid. Wij creëren inspirerende omgevingen die 

jongeren én ouderen uitdagen om te bewegen, maar waarbij het vooral draait 

om plezier maken.

A Lappset Group Company


