
Tracking	  &	  Tracing	  (T&T)	  
	  
Welk	  type	  smartphone	  kan	  ik	  gebruiken	  voor	  T&T?	  
Alleen	  toestellen	  met	  een	  Android	  besturingssysteem	  kunnen	  gebruikt	  worden	  voor	  tracking.	  
Geadviseerd	  wordt	  om	  de	  meest	  recente	  versie	  te	  gebruiken.	  
	  
Waar	  kan	  ik	  de	  app	  voor	  T&T	  vinden?	  
De	  app	  kun	  je	  vinden	  in	  de	  ‘Play	  Store’	  	  en	  heet	  ESRM	  tracker.	  
	  	  
Waar	  vind	  ik	  informatie	  over	  T&T	  te	  gebruiken	  tijdens	  de	  Elfsteden	  Roeimarathon?	  
Alle	  informatie	  kun	  je	  HIER	  vinden.	  
	  	  	  
Wat	  heb	  ik	  nodig	  voor	  T&T?	  
Je	  brengt	  zelf	  een	  (Android)	  smartphone	  met	  data	  waar	  je	  de	  app	  op	  hebt	  geïnstalleerd	  en	  een	  
usb-‐kabeltje	  mee.	  	  
	  
Kan	  ik	  een	  accu	  krijgen?	  
Er	  zijn	  48	  accu’s	  beschikbaar	  die	  in	  bruikleen	  en	  tegen	  een	  vergoeding	  worden	  uitgegeven.	  
Ploegen	  in	  de	  Open	  categorie	  zijn	  verplicht	  om	  T&T	  te	  hebben.	  Voor	  de	  overige	  categorieën	  is	  
dat	  vrijwillig.	  De	  overgebleven	  accu’s	  worden	  beschikbaar	  gesteld	  op	  volgorde	  van	  categorie	  en	  
vervolgens	  op	  binnenkomst	  van	  aanmelding.	  
	  
	  Waarom	  heb	  ik	  een	  accu	  nodig?	  
Geen	  enkele	  smartphone	  heeft	  een	  batterij	  die	  het	  24	  uur	  volhoudt.	  Daarom	  is	  extra	  
stroomvoorziening	  in	  de	  vorm	  van	  een	  externe	  accu	  nodig.	  
	  
Wat	  krijg	  ik	  naast	  de	  accu	  nog	  meer	  mee?	  
De	  accu	  zit	  in	  een	  plastic	  trommel.	  Naast	  de	  trommel	  krijg	  je	  een	  houten	  plankje	  en	  twee	  
sjorbanden	  mee.	  
	  
	  Ik	  neem	  zelf	  een	  accu	  mee.	  Zijn	  er	  dan	  nog	  kosten	  verbonden	  aan	  T&T?	  
Ja.	  Er	  wordt	  een	  vergoeding	  in	  rekening	  gebracht	  voor	  gebruik	  van	  T&T	  app.	  	  
	  
Waar	  moet	  een	  eigen	  accu	  aan	  voldoen?	  
Een	  accu	  of	  power	  bank	  moet	  in	  staat	  zijn	  om	  minimaal	  20.000	  mAh	  te	  leveren.	  
	  
Waar	  kan	  ik	  de	  trommel	  met	  de	  smartphone	  en	  accu	  het	  beste	  plaatsen?	  
Het	  beste	  is	  om	  een	  en	  ander	  zo	  hoog	  mogelijk	  in	  /	  op	  de	  boot	  te	  plaatsen.	  Zorg	  er	  in	  ieder	  geval	  
voor	  dat	  de	  trommel	  niet	  bedekt	  is	  en	  ook	  niet	  afgeplakt	  is	  met	  tape;	  dit	  kan	  het	  signaal	  ernstig	  
verzwakken.	  
	  
Wat	  doe	  ik	  als	  ik	  mijn	  T&T	  het	  niet	  meer	  doet?	  
Mocht	  de	  T&T	  uitvallen	  dan	  vindt	  er	  een	  automatische	  herstart	  plaats.	  Zelf	  hoef	  je	  daar	  niets	  aan	  
te	  doen.	  
	  
Mogen	  er	  ook	  meerdere	  smartphones	  voor	  T&T	  worden	  geïnstalleerd?	  
In	  principe	  mag	  je	  meerdere	  smartphones	  koppelen	  (in	  de	  boot).	  
	  
Wat	  gebeurt	  er	  in	  gebieden	  met	  slechte	  dekking?	  
In	  gebieden	  met	  slechte	  dekking	  zal	  de	  tracker	  tijdelijk	  geen	  signaal	  afgeven	  en	  zal	  je	  positie	  niet	  
worden	  doorgegeven.	  Zodra	  de	  dekking	  weer	  beter	  	  is,	  zal	  de	  tracker	  weer	  posities	  doorgeven.	  Je	  
hoeft	  daar	  zelf	  niets	  aan	  te	  doen.	  Volledige	  garanties	  kunnen	  we	  echter	  niet	  geven.	  
	  	  
Hoe	  groot	  moet	  m’n	  databundel	  zijn	  (MB’s)	  voor	  T&T?	  



De	  minimale	  databundel	  is	  20	  MB,	  geldig	  voor	  meerdere	  dagen.	  
	  
Wanneer	  en	  hoe	  kan	  ik	  de	  werking	  van	  m’n	  app	  controleren?	  
Zodra	  de	  loting	  is	  geweest	  kan	  je	  de	  app	  installeren	  en	  op	  z’n	  werking	  controleren.	  	  
	  
	  


