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T H E PAT C H I N G Z O N E

The Patching Zone is een transdisciplinair laboratorium voor innovatie waar studenten uit de masteren doctoraalfase, postdoctoraalstudenten en professionals met verschillende achtergronden zinvolle
content creëren. In ons lab werken studenten en onderzoekers, begeleid door deskundigen, samen
aan opdrachten en maken daarbij creatief gebruik van hightech materialen, digitale media en/of
informatietechnologie.
The Patching Zone brengt mensen samen die zijn geïnteresseerd in het opbouwen van een
gezamenlijke praktijk. De deelnemers zijn afkomstig van allerlei opleidingen, zoals kunstacademies,
ontwerpacademies, de sociale wetenschappen en computerwetenschappen, technisch onderwijs en van
het bedrijfsleven.
The Patching Zone hanteert de ‘Processpatching’-aanpak – zoals die is ontwikkeld in de doctoraalscriptie
van initiatiefnemer Dr. Anne Nigten – als de voornaamste methodiek voor creatieve research en
ontwikkeling. Er wordt voortgebouwd op de kennis en expertise van het V2_Lab, de onderzoeksen ontwikkelingsafdeling van V2_ , een alom erkend centrum voor kunst en mediatechnologie in
Rotterdam. V2_ produceert, presenteert en distribueert mediakunst. The Patching Zone maakt ook
gebruik van kennis in het eigen netwerk van medewerkers en deskundigen, die afkomstig zijn uit het
veld van wetenschap en cultuur.
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G O F O R I T ! AC H T E R G R O N D

In opdracht van Pact op Zuid en in het kader van Go for IT! ontwikkelde The Patching Zone in 2009 een
stadsspel waar alle jongeren uit Zuid tussen 13 en 24 jaar aan mee kunnen doen. Er werd gestart vanuit
een globale opdracht omschrijving zoals deze overeengekomen was met Pact op Zuid;
'GO FOR IT! is een creatief samenwerkingsproject dat wordt ontwikkeld voor en met jongeren,
studenten en onderzoekers in Rotterdam. Het project wordt opgebouwd rond een reeks
creatieve technologie workshops en publieke events, waarbij gebruik wordt gemaakt van de
hedendaagse technologie zoals ‘wearables’, elektronica, e-mode, mobiele communicatie en
andere expressiemiddelen. Het verwachte eindresultaat is een interactieve Urban Game die
wordt uitgevoerd en gespeeld in de openbare ruimte van de Zuid-Rotterdamse deelgemeente
Feijenoord. Het project wordt, onder begeleiding van professionals, uitgevoerd als een
gezamenlijke inspanning van plaatselijke jongeren en een team uitstekende studenten met
verschillende achtergronden.
Go for IT! heeft een meervoudig doel: we willen ons bezighouden met diverse
maatschappelijke kwesties zoals uitwisseling en samenwerking tussen jongeren en studenten
uit binnen- en buitenland en professionals uit de creatieve sector; daarnaast willen we
een creatieve stedelijke jongerencultuur stimuleren. We gaan verbanden leggen tussen
vernieuwende concepten over Urban Games en technologie die verband houdt met de
openbare ruimte. Daarmee komen de prioriteiten van Go for IT! in beeld: hoe kunnen gameconcepten, kunst en culturele evenementen bijdragen aan de verrijking van de openbare
ruimte? Welke creatieve technologische toepassingen kunnen het gezamenlijk creëren en
samenwerking in de stedelijke openbare ruimte bevorderen?’
Eerst moest er uitgebreid kennisgemaakt worden met de locale jongeren, hun interesses, voorkeuren en
lifestyle. The Patching Zone heeft voor dit doelgroeponderzoek een informele aanpak gekozen door een
uitgebreide serie workshops te organiseren. Dit bleek een goed startpunt voor uitwisseling van kennis
tussen het Go for IT! team en de jongeren uit de buurt. Er werd veel kennis en ervaring uitgewisseld, de
studenten en jonge professionals brachten technische kennis, creatieve ervaring en een frisse
(veelal buitenlandse) kijk op de locale situatie terwijl de jongeren op Feijenoord ze wegwijs maakten in
hun belevingswereld, de jongerencultuur en wat er zoal speelt in de wijk. Deze wederzijdse uitwisseling
is steeds de rode draad in het ontwikkelingstraject gebleven. Er werden workshops georganiseerd waarin
jongeren leerden hoe ze een stadsspel met hun mobiele telefoon konden spelen en hoe je
(onderdelen van) een spel kan maken, er zijn vele tests gedaan om tot een weloverwogen technische
en conceptuele keuze te komen en er zijn in de loop van het jaar talloze samenwerkingsverbanden
aangegaan met lokale spelers.

LOCATIONS FOR THE

URBAN GAME
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HET TEAM

Go for IT! is ontwikkeld door een groep internationale studenten en jonge professionals onder
begeleiding van The Patching Zone.
Afhankelijk van de aard van hun studie en hun studiejaar konden de studenten 1 of 2 semesters
meewerken. Het studenten- en jonge professionals-team bestond bij aanvang uit Andreas Haider (AT),
digital art and hardware designer, University of applied Art Vienna, Christopher Baronavski (US),
Media Design, Piet Zwart Institute, Rotterdam, Konstantin Leonenko (NL/UA) electromechanical
Engineer and Sound Design, graduate Master of Music in Sonology , Institute of Sonology, The Hague,
Pinar Temiz (NL/TK), MA Sound Design, Utrecht School of the Arts, Hilversum en Thomas Duc
(FR), Information Aesthetics, graduate MA interactive Telecommunication NYU, New York, Varvara
Guljajeva (EE) , MSc in Digital Media, ISNM and University of applied art Linz.
In het tweede semester heeft de zojuist afgestudeerde Andreas Zingerle (AU), Interface Designer,
University of Art and Industrial Design, Linz het team versterkt. Onze Nederlandse HBO stagiaires voor
Go for IT! waren: Asmidin Visser (NL), Bachelor Communication & Multimedia Design, Hogeschool
van Rotterdam en Moneba Malik (NL), Bachelor Communication & Multimedia Design,
Hogeschool van Rotterdam.
Gasten die voor een korte periode met ons team meedraaiden: Elizabeth Cairns (CA), MA School of
Interactive Art and Technology, Simon Fraser University, Vancouver, Jennifer Kanary
(NL/CA), PhD candidate Plymouth University, Department of Technology, Electronics, Computing
and Communication, Plymouth, Huangling Chen (T W), Experience Design, (graduated) Interactive
Telecommunications Program, NYU New York en Selena Savic (SB) Media Design,
Piet Zwart Institute, Rotterdam.
Begeleiders:
Anne Nigten; directie en coordinatie
Lyndsey Housden; productionele ondersteuning,
Kristina Anderson; studenten begeleiding en technisch ontwerper
Lynda Hardman; wetenschappelijk advies en netwerkactiviteiten
Dineke Keemink; administratieve ondersteuning
Sam Nemeth; communicatie en promotie
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assistentie:
Marvin Gomes; vroegtijdig schoolverlater, assistent productie werkzaamheden eind-event
Dennis Dressman: vroegtijdig schoolverlater, assistent productie techniek
Geoffrey Frimpong; werkervaringsmedewerker, productionele assistentie hardware
tech support:
Simon de Bakker; senior software ontwikkelaar
René Wassenburg; ZZP-er, freelance senior hardware ontwikkelaar
tech assistenten:
Xavi Amoros; zojuist afgestudeerd, werkervaring als soft- en hadware ontwikkelaar
Jan Trüzschler von Falkenstein; zojuist afgestudeerd, werkervaring als software ontwikkelaar
games
Asmidin Visser; (na stage) tijdelijk medewerker, werkervaring game ontwerp en workshop
begeleiding
Pinar Temiz, (na stage) werkervaring game ontwerp
Jelle v.d Ster, ZZP-er, starter software ontwikkeling
Stijn van Beek; ZZP-er:, starter freelance software ontwikkelaar
Tim Walther; ZZP-er, starter freelance technisch interface ontwikkelaar
Lenno Verhoog; ZZP-er, grafische vormgeving
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H U I SV E S T I N G S T U D E N T E N

De buitenlandse studenten en jonge professionals hebben hun intrek genomen in appartementen in de
buurt en dit droeg mede bij aan een geïntegreerde aanpak, ons team werd direct onderdeel van de locale
context. Hoewel voorzien was dat woningbouwcorporatie Vestia ons tegemoet kon komen in de kosten
bleek dit helaas niet mogelijk. Naast de directe woonlasten heeft The Patching Zone ook de energie- en
internetkosten voor haar rekening genomen.

W E R K RU I M T E

Go for IT! is ontwikkeld in onze werkruimte aan de Oranjeboomstraat, die ons ‘om niet’ beschikbaar
was gesteld door Woonstad Rotterdam (voorheen de Nieuwe Unie). De werkruimte was centraal
gelegen, maar omdat we het portaal deelden met de buren en er dus aangebeld -en opengedaan- moest
worden was het voor de jeugd wat ongemakkelijk om zomaar binnen te vallen. De omgeving was
spannend: veel jongerencentra op loopafstand en kunstenaars van de vereniging Waer in de hele straat.
Wat ons betreft een ideaal klimaat waar creativiteit en jongerencultuur bij elkaar komen. Volgens de
oorspronkelijke planning was deze werkruimte tot half september beschikbaar dit werd uiteindelijk
uitgesteld tot begin 2010. Hoewel de ruimte ons om niet beschikbaar gesteld is, was een aanzienlijke
renovatie en (vereist door de verzekering) aanleg van een alarminstallatie noodzakelijk.
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PA RT N E R S

In de ontwikkelperiode vanaf januari 2009, is intensief samengewerkt met buurtcentrum de Dam,
buurtcentrum Noordereiland, Funzone, sporthal de Persoonshal, De Nieuwe Kans, Bewonersvereniging
Feijenoord (BOF) die later onderdeel werd van Sonor en de kunstenaars uit de buurt. The Patching Zone
heeft de meeste workshops samen met deze partners georganiseerd, halverwege 2009 is Kosmopolis
Rotterdam als partner aangehaakt voor enkele workshops. De wijkregisseurs, deelgemeente Feijenoord
en gemeentewerken hebben ons enorm geholpen bij de installatie van de spelvelden in de buitenruimte.
Voor het eindevent is ook Thuis op Straat te hulp gekomen en gedurende het gehele traject heeft de
cultuurscout Roelof Kok ons met raad en daad bijgestaan.
Ook het bedrijfsleven is diverse vormen van samenwerking met The Patching Zone aangegaan voor
specifieke onderdelen van het Go for IT! spel. Enkele bedrijven willen we met name noemen: de firma
Candelled BV met wie we samen de interactieve tegels ontwikkeld hebben, Wavecrest BV die hebben
bijgedragen in telefonie- en datakosten en AC de Groot die ons een fikse korting gegeven heeft voor
het bestraten met de interactieve tegels van de locaties. Unilever heeft ons om niet voorzien van een
elektrische installatie op het dak van haar gebouw zodat we daar een antenne voor het spel kunnen
plaatsen, dit is ook door Woonstad Rotterdam en verschillende andere non-commerciële partners op
hun gebouw gerealiseerd. De kortingen en sponsoring gelden worden geschat op ± 30.000,- euro, de
precieze bedragen hangen af van o.a. de telefoniekosten in de komende periode.
In de laatste fase heeft het Virtueel Platform, sectorinstituut voor de nieuwe media, ons de mogelijkheid
geboden tot doorontwikkeling van de praktische kennis over de aanpak van het Go for IT! spel als
buitenlands exportproduct, over dit onderwerp gaan we volgend jaar workshops geven in
het buitenland.
De belangrijkste financiers / subsidieverleners van Go for IT! en The Patching Zone zijn het Ministerie
van Economische Zaken, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Pact op Zuid
Rotterdam (dS+V).
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WO R K S H O P S

De workshops zijn ontwikkeld als
1 . test cases; doelgroeponderzoek en gebruikerstests, denk hierbij aan allerlei tests die inzicht in
de interesses van de jongeren opleveren en relevante informatie over hun kennis en gebruik van
nieuwe technologie, het soort telefoons en welke applicaties of software ze gebruiken. In deze
categorie vallen ook de gebruikerstests die menigmaal uitgevoerd zijn om de conceptuele keuzen of
veronderstellingen van ons team te verifiëren.
2. informele training van creatieve mediavaardigheden, door steeds meer creatief en hands-on gebruik
van de media die ons omringen bereiden we de deelnemers voor op een actieve rol als maker en
verleggen we de focus van consument naar (beginnend) producent.
Zoals u verderop in dit verslag kan lezen, in de beschrijving van de workshops, varieert, afhankelijk van
het onderwerp, het zwaartepunt tussen a) en b) per workshop.
In onderstaand schema is de samenwerking en uitwisseling met de jongeren globaal samengevat; per
onderdeel van het productieproces is er een andere rol voor de jongeren gedefinieerd, zo werden gidsen
en testers, mede-ontwerpers en mede-makers. De creatief technische vaardigheden kwamen aan bod
vanaf het tweede kwartaal, toen het Go for IT! team van The Patching Zone hun plek had gevonden
in Rotterdam Zuid. We hebben in veel gevallen onze events gekoppeld aan events van de partners in
de wijk en vaak werkte dit goed, alleen bij de events waar veel jonge kinderen aanwezig waren bleek
de mix tussen oudere jongeren en de kleintjes niet succesvol, de activiteiten kregen snel het stempel
kinderachtig, zodra de jeugd onder de 12 ook actief mee deed. Wat weer gevolgen had voor de deelname
van de wat oudere kinderen.

Rol jongeren (stakeholders)
Trendwatchers

Testpanel

Co-designers

Usability testers

Mede-Makers

Mede-eigenaar

meedenkers
Productiecyclus
Research

Concept

Testing

Prototype

Realisatie

Presentatie

Activiteiten
kennismaking
- Jongeren als
gids
- Introductie
workshop

testing

workshops

testing

aanpassen

- workshops

- werkervaring

- stages

- workshops

- training

- stages

- werkervaring

- training

- stages

- werkervaring
- stages
- samenwerking

communicatie, verankering, documentatie, uitwisseling

spelen,
optreden
- workshops
- training
- stages
- presentaties
eind-event
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BLAUWTAND WORKSHOP
Bluetooth zit op de meeste mobiele telefoons en computers, is gratis en je kunt er foto's, filmpjes,
eigenlijk elk digitaal bestand draadloos mee versturen. Maar je kunt er meer mee. Je kunt er een spel mee
maken en dat spelen in de stad. Tijdens deze workshop maakten jongeren met ons in twee dagen zo'n
stadsspel en konden het meteen spelen.
Datum: 25 & 26 februari 2009, 13:00 uur tot 17 :00 uur
Locatie: Het Poortgebouw
Aantal deelnemers: 8

ELECTRONICA EN MUZIEK WORKSHOPS
Rondom Koninginnedag organiseerde The Patching Zone drie workshops voor jongeren uit Rotterdam
Zuid, in Feijenoord en op het Noordereiland.

Ω ELECTRONICA EN MUZIEK MET NIC COLLINS
Bijna alle muziek die je op de radio hoort is elektronisch. Maar hoe wordt die muziek eigenlijk gemaakt?
Waar komt het geluid vandaan?
In deze workshop maken jongeren zelf onder leiding van de New Yorkse muziek-technoloog Nic Collins
een elektronisch circuit dat geluid maakt, en leren ze wat ze met een spoel kunnen doen of hoe een
eenvoudige microfoon werkt.
Datum: 27 april 2009, 14:00 – 16:00
Locatie: Buurtcentrum De Dam Rotterdam
Aantal deelnemers: 35

Ω LED WORKSHOP
Workshop over LED-techniek: de kleine ultra-zuinige lampjes die in vrijwel ieder apparaat zitten.
Hoe werken ze en wat kan je ermee doen? Wie aan de eerste electronica en geluids-workshop heeft
meegedaan kan zijn geluidsapparatuur aan de LED techniek koppelen. Jong en oud maakte kennis met
LED-techniek en hoe je het kan gebruiken om er je persoonlijke sieraden mee te maken.
Tijdens deze workshop werd er met LED’s gewerkt in Buurthuis Noordereiland. Er werd
geëxperimenteerd met wearables (een draagbaar stukje electronica) met LED-lampjes. De jongeren van
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het Noordereiland maakten verschillende speeltjes, en werden daarbij geholpen door het team van The
Patching Zone, dat het buurthuis voor de gelegenheid volstouwde met weerstanden, LED-lampjes,
geleidend naaigaren en kleine batterijen. Er waren evenveel jongens als meisjes, waarmee maar weer
eens bewezen wordt dat werken met electronica niet iets alleen voor jongens is, integendeel..
4 mei 2009, 16.00 - 19.00 uur
Locatie: Buurtcentrum ‘t Eiland, Noordereiland Rotterdam
Aantal deelnemers: 17

Ω GROTE GAME TEST
Sporten is nog nooit zo leuk geweest. In de Persoonshal testte het Go for IT! Team een aantal nieuwe
spellen en experimentele spelgenres uit waarbij sport, spel en gaming in elkaar overlopen. Veruit
favoriet was het boter/kaas/eieren spel met de speciale interactieve Patching Zone dozen.
10 mei 2009, 13.00 – 18.00 uur
locatie: Sporthal Nieuwe Persoonshal
Persoonsdam 139, 3071EE, Rotterdam
Aantal deelnemers: ± 65
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WORKSHOPS TIJDENS DE SUMMERTIME EVENTS
Speciaal voor jongeren op Zuid, die houden van mode, gaming,
muziek en dans, organiseerde The Patching Zone samen met
Kosmopolis, SWF, Sonor en Sport en Recreatie een serie
Summertime events waar jongeren kondenn gamen, dansen en
muziekmaken, alles tegelijk !
Het zomerprogramma:
15 juli, 19.00 u.: games, beweging en dans
Locatie: buurthuis de Dam
Aantal deelnemers: 25
22 juli, 19.00 u.: games en QR codes -verstopte barcodes die met de
meeste moderne mobieltjes kunnen worden ingescand-,
Locatie: Rosepark,
aantal deelnemers: 40
29 juli, 19.00 u.: games, technologie en muziek
Locatie: de Koepels
aantal deelnemers: 20
22 augustus: games en mode
Locatie: het Gemaal
aantal deelnemers: 18
Enkele van de summertime events activiteiten worden hieronder toegelicht:

Ω QR SPY GAME
Wat is een QR Code?:
Een ‘QR Code’ is een tweedimensionale visuele code (vergelijkbaar
met streepjescode) die met speciale software op je mobiele telefoon
vertaald kan worden. Door een foto te nemen van de code kan deze
worden vertaald naar informatie als tekst, afbeeldingen, sms, een link
van een website, businesscard, etc.
Als je een QR Code plaatst wordt dit ‘ TAGGING’ genoemd. Of
het nu het achterlaten van een geheim bericht is, een link naar je
hyvesprofiel of een berichtje samen met een telefoonnummer,
alles is mogelijk. Een QR Code is eenvoudig te maken. Je kunt hem
weer uitprinten en ergens plaatsen en zo kunnen anderen met hun
mobiele telefoon en de software de TAG te vertalen en toegang
krijgen tot de informatie.
Het Spel:
In onze ‘Spy Game’ kunnen we onderscheid maken tussen
“ TAGgers” en “deTAGtives”. Als TAGger maak je de QR Codes en plaats je deze in het Rosepark, zodat
de deTAGtives deze geheime boodschappen kunnen zoeken. Als deTAGtive ga je met je
mobiele telefoon opzoek naar de QR Codes geplaatst door de TAGgers om zo het geheim van Feijenoord
te ontrafelen.
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STOP-MOTION ANIMATIE WORKSHOP
Tijdens het Op z'n Kop festival in september is er een stop motion animatie film opgenomen, beeldje
voor beeldje is het scenario ten uitvoer gebracht, jongeren uit de buurt hebben met engelengeduld
als acteurs opgetreden terwijl ons team de opnamen maakte. Daarna heeft het voltallige team keihard
gewerkt om de animatie klaar te krijgen voor de open dag van Kijk op Zuid in Rotterdam Zuid...
Datum: September 2009
Locatie: Spoorwegpark
Aantal bezoekers: 360
Aantal deelnemers: ± 20
DIGITAL DREAMS
The Patching Zone werkte dit jaar mee aan Digital Dreams, een festival met Rotterdamse jongeren in de
hoofdrol: Kosmopolis Rotterdam organiseerde medio 2009 het grootste mediafestival waarin jongeren
in korte video’s laten zien wat zij denken. Wie zij zijn. Wat zij dromen. Maar vooral hoe zij hun stad,
de wereld en de toekomst zien. Voor jongeren wordt audiovisuele zelfexpressie steeds populairder als
manier om hun stem en meningen te laten horen aan een breed en verspreid publiek. Digital Dreams
laat ze ervaren wat je kunt met video. Op het afsluitend event van het festival werden alle video’s
vertoond en prijzen uitgereikt. De jongeren konden hun stem uitbrengen voor de mooiste video met
hun mobiele telefoon die aangesloten was op het Go for IT! software systeem. Het festival werd zo een
inspirerende ontmoetingsplek voor jonge filmmakers, videokunstenaars en artiesten. Maar ook voor
beleidsmakers, politici en alle andere Rotterdammers die graag willen weten hoe jongeren over de
toekomst van hun stad denken.
Datum: November 2009
Locatie: Your World
Aantal deelnemers: 191
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B E D R I J F S S TAG E S

LED BEDRIJFSINTRODUCTIE STAGE NIEUWE KANS
De workshop in samenwerking met De Nieuwe Kans ging over LED techniek. In deze workshop
leerden de Nieuwe Kans jongeren, jongeren met verschillende problemen en achtergronden die samen
werken aan hun toekomst, hoe LED’s werken en wat je ermee kan doen. De workshop was ingericht als
een introductie-bedrijfsstage. We testten het eerste interactieve LED-scherm dat door Muk en Kostja
van The Patching Zone gemaakt was en het Run Rabit Run spel waar Pinar aan werkte voor Go for IT!
Deelnemers hebben deze versie grondig uitgeprobeerd en feedback voor spelverbeteringen gegeven,
vervolgens zijn ze zelf aan de slag gegaan met een nieuwe versie, hierbij doorliepen de deelnemers
het gehele proces: van ontwerpen, solderen, bouwen en schilderen. Deze volgende versie is later
permanent in de Koepels komt te staan.
Datum: 4 juni, vervolgsessies op 11 en 18 juni 2009
Lokatie: werkplaats Go for IT!
Aantal deelnemers: 14 plus begeleiders

BEDRIJFSINTRODUCTIE STAGE ALBEDA COLLEGE
In september organiseerden en begeleidden we een praktijkopdracht voor studenten van het Albeda
Collega; ‘Hoe werkt veldonderzoek in de praktijk? ‘ De studenten gingen, met audiovisuele apparatuur,
de wijk in voor informatieverzameling over de Go for IT! Doelgroep.
Datum: 22 september 2009
Opleiding: ( SCW) de branche (Onderwijs en Welzijn) Albeda College
Aantal deelnemers: 24

INHOUDELIJK VERSL AG GO FOR IT! JAARVERSL AG 2009

PAGIN A 1 6

P R E S E N TAT I E G O F O R I T !
http://www.go-for-it-game.nl

Op 12 december is het Go for IT! Stadsspel in een feestelijke setting; met acts, optredens en in
aanwezigheid van wethouder Schrijer en portefeuillehouder Kronenberg officieel gelanceerd.
Aantal bezoekers: ± 250
Go-for-IT! is een stadspel dat bestaat uit 4 verschillende speelvelden in Rotterdam Zuid. De velden
bestaan uit gewone stoeptegels die zijn voorzien van sensors en LED’s zodat je met je voeten, zoals op
een dansmat, spelletjes kunt spelen.
Je start het spel op door een speciaal nummer te bellen. De telefoonkosten betalen wij: het kost geen
beltegoed. Het geluid -uitleg en muziek- bij het spel komt uit je telefoon, dus dat is maar goed ook. In de
stoeptegels zitten behalve LED-lampjes, sensoren. Daarmee kunnen vier verschillende spellen gespeeld
worden. Met het spel kunnen de deelnemers punten verdienen. De scores worden bijgehouden via
Hyves. Via deze site is het voor spelers ook mogelijk om met elkaar in contact te komen en een tijdstip af
te spreken om tegen elkaar te strijden.
De spellen vragen vier verschillende vaardigheden:
 focus
 groove
 reflex
 stamina
ofwel, concentratie, ritme, snelheid en uithoudingsvermogen.
Hieronder wordt ieder spel kort toegelicht. Je kan het spel samen of alleen spelen.
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Dit is een geheugenspel, waarbij je concentratie en reactie getest worden. Welke lichtpatronen kan je
ontdekken? De geluidstrack, die je op je mobiele telefoon ontvangt, bepaalt de speelduur (± 2 minuten)
per ronde.

Hier test je je uithoudingsvermogen, welke speler kan snelle en intensieve actie aan en tegelijkertijd
alert blijven? Je ‘trekt’ zo veel mogelijk lichtjes van een bepaalde kleur naar jouw speelveld.

Hier gaat het om je reactiesnelheid; je moet bepaalde kleuren lichtjes vangen, de duur van een ronde
wordt aangegeven door de geluidstrack die je op je telefoon ontvangt.

Beweeg op de muziek en het ritme van de lichtjes, spring op de veranderende lichtjes en zorg dat je
perfect in het ritme blijft.

INHOUDELIJK VERSL AG GO FOR IT! JAARVERSL AG 2009

PAGIN A 1 8

VERVOLG WERKZAAMHEDEN
Eind 2009 is de vorst ingevallen waardoor de resterende werkzaamheden voor Go for IT!
niet voor het einde van het jaar uitgevoerd konden worden. Begin 2010 worden deze hervat
en voeren onze hardware en software ontwikkelaars de laatste tests uit met daarbij horende
de-bugging. De kosten die wij voorzien voor het gebruik van het spel, zoals internet- en
telefoniekosten zijn als reservering opgenomen in de eindafrekening van het Go for iT! project.
Dit betreft een reële schatting, hoewel de kosten van telefonie- en dataverkeer uiteraard
afhangen van de populariteit van het spel in 2010, omdat de telefoniekosten etc. niet op het
telefoontegoed van de jongeren mogen drukken. Bij groot enthousiasme zullen de kosten
immers hoger uitvallen dan wanneer het spel weinig gespeeld wordt.
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TECHNISCHE COMPONENTEN

Voor het Go for IT! stadsspel is voornamelijk bestaande technologie gebruikt, dat wil zeggen dat er zijn
geen speciale nieuwe hard- of software is ontwikkeld. Het innovatieve van Go for IT! is dat er:
a.

vanuit het eindgebruikers perspectief ontwikkeld is (toegankelijk, gratis, standaard
mobiele telefoon)
b. bestaande protocollen en techniek gekoppeld zijn en met elkaar communiceren
(hardware, software en communicatie technologie)
c. een andersoortig gebruik dan wel aangepast gebruik van bestaande technologie voor Go
for IT! specifieke doeleinde is gerealiseerd. (in het vakjargon noemt men dit Appropriate
technology)1

SOFTWARE
Beschouwd vanuit een software technisch perspectief is het Go-for-IT! spel een complex systeem
opgebouwd uit verschillende bouwstenen. Deze verschillende bouwstenen, negen in het totaal, moeten
met elkaar kunnen communiceren. Op enkele uitzonderingen na zijn de verschillende bouwstenen niet
alleen functioneel maar ook fysiek van elkaar gescheiden. Om deze reden is de communicatie voor het
grootste gedeelte gebaseerd op het TCP/IP netwerk protocol. Het communicatie protocol dat er voor
zorgt dat de verschillende bouwstenen elkaar ook daadwerkelijk kunnen verstaan kan gezien worden als
de 10e bouwsteen.
De negen bouwstenen kunnen als volgt worden benoemd (zie ook figuur 1): 1 . Asterisk PBX 2. Asterisk
Gateway Interface (AGI) scripts 3. Brainproxy 4. Brein 5. ZigBeegateway 6. Spelsoftware 7. ZigBee
bootloader 8. PZ Libcommunication library 9. Hyves widget 10.SMS gateway

1 Appropriate technology (AT) is technology that is designed with special consideration to
the environmental, ethical, cultural, social, political, and economical aspects of the community it is
intended for. With these goals in mind, http://en.wikipedia.org/wiki/Appropriate_technology
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Ω 1 . ASTERISK PBX
De Asterisk PBX is sinds 1999 ontwikkeld door Mark Spencer bij Digium. Om het Go-for- IT! spel te
starten wordt de speler gevraagd het spel te bellen naar een 0800 (gratis)
nummer. De speler wordt via een menu naar het spel geleid en vervolgens teruggebeld. Het aannemen
van het gesprek, de spraak menus en het terugbellen worden door de Asterisk PBX uitgevoerd.

Ω 2. ASTERISK GATEWAY INTERFACE (AGI) SCRIPTS
De Asterisk PBX kan bovengenoemde taken niet uit zichzelf uitvoeren. Om deze taken in goede banen
te lijden en de spraak menus te genereren zijn door het Go-for-IT! team een aantal scripts geschreven
die de Asterisk PBX aansturen.

Ω 3. BREIN P ROXY
Voor de communicatie tussen het Brein (bouwsteen 4) en de AGI scripts moet een vertaalslag
plaatsvinden. Per gesprek wordt een apart script uitgevoerd waar het Brein niets van weet. De Brein
proxy leidt de communicatie van het Brein naar het juiste AGI script (gesprek).

Ω 4. BREIN
Het Brein is de centrale plek waar alle communicatie samenkomt. Hier wordt bijgehouden welke speler
zich waar begint. Ook worden hier de verschillende scores bijgehouden. Het Brein bepaalt tevens
wanneer een SMS (bouwsteen 10) gestuurd wordt en of een spel gespeeld kan worden.

Ω 5. ZIGBEE GATEWAY
De speler locaties bevinden zich buiten op verschillende locaties. Een spel moet kunnen communiceren
met het Brein om bijvoorbeeld de huidige score door te geven, of aan te geven dat een speler niet meer
actief is. Om in deze communicatie te kunnen voorzien is een draadloos netwerk aangelegd gebaseerd
op het ZigBee protocol. Dit is een gesloten netwerk. De ZigBee gateway zorgt ervoor dat er een pad is
van het ZigBee netwerk (de spellocaties) en het Brein.

Ω 6. SPEL SOFT WARE
De spel interactie is geprogrammeerd op een microcrontroller die ook de sensoren en LEDs in de tegels
aanstuurt. Dit is het daadwerkelijke spel dat op de locatie gespeeld kan worden.

Ω 7. ZIGBEE BOOTLOADER
Om nieuwe spellen op de locatie te kunnen spelen moeten ze op de microcontroller geprogrammeerd
kunnen worden. Helaas zit deze microcontroller diep ingegraven en is niet gemakkelijk bereikbaar. Om
toch nieuwe spellen te kunnen uploaden is een bootloader geschreven die nieuwe software draadloos
op de microcontroller kan plaatsen.

Ω 8. PZLIB COMMUNICATIE BIBLIOTHEEK
Een groot deel van de bouwstenen moet met elkaar kunnen communiceren. Om dit zo gemakkelijk
en soepel mogelijk te laten verlopen is besloten zoveel mogelijk gebruik te maken van de dezelfde
taal. Deze taal is vastgelegd in de Pzlib communicatie bibliotheek die de verschillende software
componenten kunnen gebruiken. Hierdoor hoeven dezelfde regels niet voor elke component opnieuw
te worden geschreven.
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Ω 9. HYVES WIDGET
Elke speler moet in een online omgeving haar score en die van haar vrienden kunnen zien. Er is gekozen
om dit te doen binnen het Hyves sociaal netwerk. De speler kan de Hyves widget in zijn profiel
activeren en de meest recente score van zichzelf en vrienden bekijken.

Ω 10. SMS GATEWAY
Voor het versturen van de score en eventuele andere SMS berichten wordt gebruik gemaakt van een SMS
gateway. Deze gateway wordt als dienst geleverd door 1601sms.nl.
HARDWARE

De hardware die voor het Go-for-it! spel ontwikkeld is bestaat uit verschillende modules.
Kort samengevat zijn dit:
- voeding
- zigbee module
- microprocessor board
- sensor interface board
- LED driver board
- interactieve LED tegels

Ω VOEDING
De voeding van een spellocatie is aangesloten op 230V, gemonteerd en van stroom voorzien in een
lantaarnpaal, vlakbij het spel. De uitgangsspanning van deze voeding bedraagt 12VDC (gelijkspanning).
Deze uitgangsspanning wordt middels een grondkabel aangeboden aan de electronica die zich onder de
grond bevindt.

Ω ZIGBEE MODULE
De Zigbee module is een draadloze zender/ontvanger waarmee de communicatie tussen het spel en het
draadloze netwerk wordt geregeld.
De module is aangesloten op het microprocessor board voor data uitwisseling.
Deze module is, net als de overige hardware, onder de grond geplaatst.

Ω M ICROPROCESSOR BOARD
De ‘broncode’ van het spel is opgeslagen in een microprocessor. Deze processor bevat dus de
‘intelligentie’ van het spel en stuurt alle omliggende hardware aan of leest deze uit. Voor het go-for-it!
spel is gekozen voor de zg Arduino. Dit is een relatief eenvoudig programmeerbare bouwsteen, voorzien
van geheugen en periferie om aan de overige hardware aangesloten te kunnen worden.
Ook deze module is onder de grond geplaatst.
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Ω SENSOR INTERFACE BOARD
Het sensor interface board -ook onder de grond geplaatst- heeft aansluitingen voor de sensoren die
in de tegels verwerkt zijn. De aansturing en uitlezing van dit stuk elektronica wordt verzorgd door de
mircoprocessor. Per sensor board zijn 8 sensor ingangen voorzien. Voor het go-for-it! spel zijn 6 van dit
soort boards per lokatie nodig, om de uitlezing van 48 sensoren te kunnen bewerkstelligen.

Ω LED DRIVER BOARD
Het -ondergrondse- LED driveboard heeft alle aansluitingen voor de powerLEDs die in de tegels zitten.
Dit stuk elektronica heeft de benodigde circuits aan boord om op zo efficient mogelijke wijze de LEDs
aan te sturen.
Het LED driver board wordt aangestuurd door de microprocessor, zodat de LEDs in totaal zo’n 16
miljoen kleuren kunnen aannemen. De LEDs kunnen hierbij ook nog gedimd worden.

Ω INTERACTIEVE LED TEGELS
Het zichtbare stuk van het go-for-it! spel zijn 46 tegels, individueel voorzien van een full-color
powerLED en een piezo sensor. De piezo sensor stuurt een signaal uit, zodra iemand op de tegels
springt. Dit signaal wordt via het sensor-interface board naar de processor geleid, alwaar het signaal
verwerkt wordt en dus invloed op het spel heeft.
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Wenen e-MobilArt bijeenkomst, lezing Anne Nigten, februari 2009
Wenen, University of applied Art, lezing Processpatching door Anne Nigten, april 2009
Hoghe Schule fur gestalt, media art dept. Offenbach, (DE) lezing The ephemeral as ‘the
artist’s material’, collisions between the real and the virtual ? Anne Nigten april 2009
Maastricht en de creatieve economie, georganiseerd door Universiteit Maastricht en
Bonnefante Museum, Samenwerking Co-creatie,Uitwisseling, Dynamiek een Innovatief
klimaat voor kunst, ontwerp en technologie lezing Anne Nigten, mei 2009
ICT-Delta-congres, Utrecht, stand met demo’s en lezing Anne Nigten, mei 2009
ISEA 2009, Dublin (UK), lezing en publicatie artikel in conference proceedings, augustus
2009
Eindhoven High Tech campus presentatie tijdens Design Week, Anne Nigten, juni 2009
Eindhoven TU/e, faculteit Industrieel Ontwerpen Lezing over methodiek Go for IT! door
Anne Nigten, november 2009
Novay presentatie door Kristina Andersen, juli 2009
TU Delft presentatie Kristina Andersen, september 2009
Publicatie en moderatie Move festival, Halle, Duitsland door Anne Nigten, oktober 2009
Hanzenhogeschool, Frank More instituut lezing voor Master opleiding over
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Zitting in jury en beoordelingscommissies: ISEA 2010 (Duitsland), TEI 2010 Explorations
Conference (America)
Advies en coordinatie werk Anne Nigten: IIP_ Create, Utrecht Strat Lab (opstart nieuw
stedelijk media lab)
Bestuurlijke taken bij derden: stichting Impakt festival en stichting Noordkaap
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PUBLICITEIT ALGEMEEN
De publiciteit van The Patching Zone en het Go for IT!-spel heeft twee, zeer verschillende prioriteiten:
allereerst is het van belang dat de doelgroepen van onze projecten op een op maat gesneden manier
geïnformeerd worden over onze activiteiten. Daarnaast moet ons internationale netwerk en ‘het veld’
op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken van onze projecten, maar ook van onze andere
initiatieven.
Deze twee pijlers staan wat toon en inhoud betreft tamelijk los van elkaar: de manier waarop de buurt
geïnformeerd wordt over een workshop is wezenlijk anders dan de manier waarop dezelfde workshop
wordt besproken dan wel aangekondigd op een mailinglijst voor media wetenschappers.
Ook de kanalen die gebruikt worden verschillen: de al genoemde mailinglijst voldoet voor een groot
deel om mensen uit het vak te bereiken, het communiceren met de buurt en vooral het motiveren tot
een een bezoek aan The Patching Zone vergt een aantal, wisselende strategieën.
publiciteit in de praktijk
Publiciteitsmedewerker Sam Nemeth stapte een maand na aanvang van Go-for-IT! in het project en
bleef zo veel mogelijk ter plekke aanwezig om enerzijds op de hoogte te blijven van de voortgang van
het project maar anderzijds ook voeling te krijgen met de doelgroep van het project, je jongeren van
Rotterdam Zuid.
In samenwerking met het team werden flyers, websites en andere publiciteitsmiddelen bedacht en
ontworpen. Ook het testteam van jongeren uit de buurt gaf feedback aan met name de vormgever die
promotiemateriaal ontwierp. Op deze manier ontstond het handschrift van het Go for IT! project dat
aansloot bij de doelgroep maar tegelijkertijd ook dermate ‘anders’ was zodat het de nieuwsgierigheid
van de jongeren uit de buurt wekte.
eindevent
De communicatie van het eindevent is in ruime mate tot stand gekomen ism organisaties uit
Rotterdam Zuid en het Go For IT! team. Aan het eind van het project waren de contacten met de buurt
inmiddels dermate ‘warm’ dat er geput kon worden uit databases van grote party-organisaties en in de
communicatie kon worden meegelift met de promotie van andere events.
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communicatieplan
Het communicatieplan van Go for IT! is stapsgewijs opgebouwd en voorziet in informatie voorziening
voor verschillende doelgroepen; (creatieve) professionals, partners en jongeren. Voor iedere doelgroep
segment is een passend communicatie kanaal gehanteerd.
algemene website – http://patchingzone.net
patchingzone in business website - http://business.patchingzone.net/
digitale nieuwsbrief (2.756 abonnementen)
persberichten via een speciale pers database waarop we geabonneerd zijn
flyers voor aankondiging van events
hyves, sociale media omgeving voor Nederlandse en locale jongeren voor spel informatie en score
facebook, sociale media omgeving voor professionele creatieven
linked-in, sociale media omgeving voor professionals uit het bedrijfsleven en wetenschap en voor
patching zone in business
Ter bevordering van de zichtbaarheid van the Patching Zone in het internationale veld is er in
September 2009 een excursie gemaakt naar Ars Electronica in Linz (Oostenrijk) het grootste
internationale media en technologie festival. Hierbij is door alle teamleden veel genetwerkt en is er
kennis en ervaring uitgewisseld met andere creatieve professionals.
Uiteraard is hier ook inspiratie opgedaan en zijn de Go for IT! werkzaamheden tegen ontwikkelingen in
het internationale veld gehouden.
The Patching Zone wilde in 2009 een boek publiceren over haar werkzaamheden en methodologie,
helaas is dit niet gelukt. Het boek wordt in de eerste helft van 2010 geproduceerd en zal medio 2010
gepresenteerd worden.
In het najaar van 2009 heeft Anne Nigten haar proefschrift; Processpatching, Defining New Methods in
aRt&D, in boekvorm gepubliceerd bij Lulu, verkrijgbaar bij o.a. Amazon.com, ISBN 1409299260
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Defining New Methods in aRt&D
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PAT C H I N G Z O N E I N BU S I N E S S
http://business.patchingzone.net/

Weleens een omvangrijk software-project gemanaged? Betrokken geweest bij besluitvorming in
stadsontwikkeling? In het bestuur van een grote instelling gezeten? Grote kans dat u het idee had dat er
effectiever kon worden samengewerkt. Maar dat u niet wist hóe.
Vanuit dit statement is er, in de zomer van 2009, een start gemaakt met acquisitie voor kleine
opdrachten, workshops en trainingen voor het bedrijfsleven ter verzilvering van onze kennis en
ervaring. Voor deze activiteit is er samengewerkt met consultant en trainer Ronald Koster. We
werden echter in de herfst geconfronteerd met de directe gevolgen van de economische recessie;
veel bedrijfscontacten toonde belangstelling, maar zagen op korte termijn geen mogelijkheid tot het
verstrekken van een opdracht. In de komende periode wordt er vooral gewerkt aan samenwerking en
langlopende opdrachten voor de verdere opbouw van onze portfolio.
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R A A D VA N T O E Z I C H T

De raad van toezicht van the Patching Zone bestaat uit:
Dr. Annejet Meijler (voorzitter)
Drs. Bob Fooy (secretaris)
Ir. Carol Hol (penningmeester)
Dr. Matthew Fuller
Mr. Bert van Meggelen
De Raad van Toezicht is in 2009 drie maal bijeengekomen.

AMBASSADEURS
The Patching Zone heeft een netwerk van ambassadeurs die als adviseur optreden voor
verschillende activiteiten. We organiseren jaarlijks een ambassadeursdag, waar de
ambassadeurs een kijkje in de keuken van lopende projecten beboden wordt, voor deze dag
worden ook onze partners en opdrachtgevers uitgenodigd. De ambassadeurs van The Patching
Zone zijn:
Hugo Bongers (Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur), Drs. Harry Kotey (Alares),
Alex Adriaansens (V2_) Sher Doruff (Hogeschool Amsterdam) , Dick Kamphuis
(HP international), Dick Rijken (Lector Haagse Hogeschool) , Floor van Spaendonck (Virtueel
Platform), Mettina Veenstra (Novay), Nick v.d. Berg (OBR), Ranti Tjan (Museum GoudA).
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GO FOR IT! IN DE MEDIA

|
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Trendy
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Over de
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krant

AD Rotterdam

De Couturekrant, online magazine die zich
bezig houd met de Nederlandse couture.

Werkdorp Motorstraat - Jongeren en
buitenruimte
Een onderzoek naar het gebruik van
buitenruimte door jongeren. De doelgroep
en deskundigen komen aan het woord.
Documentaire 25 minuten met veel Go for IT!
fragmenten en interviews met ons team.
http://www.youtube.com/
watch?v=OJCaSYd9kxI

Bright Magazine

Creativity Starts Here; website voor
creatief Rotterdam gestart door het
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

DutchCowboys; online magazine met
actueel nieuws over Social Media, Web 2.0,
Search, Viral, RSS, Weblogs, Podcasten,
E-mail, Mobile, Marketing etc.
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De Echo, Rotterdam Feijenoord, 18 dec. 2009

Website ‘gek op Rotterdam zuid’ van Pact op
Zuid e.a.

BuitenSpelen
Artikel over Go for IT! in magazine
BuitenSpelen, dit blad informeert
overheden, speeltuinverenigingen, scholen,
recreatiebedrijven over beleid, ontwerp,
inrichting en beheer van speelvoorzieningen.
Met ook achtergrondartikelen over thema’s
als natuurlijk spelen, aanbesteden, veiligheid
en normen. (moet nog uitkomen)

Overig:


interview Radio FunX, 12 dec. tijdens
presentatie



interview T VRijnmond, 12 dec. live
tijdens presentatie



vermelding als aankondigingen en in
kalenders op div. websites en in sociale
media
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O P B R E N G S T E N VA N H E T P R O J E C T

Ω 1 . OUTPUT (RESULTATEN)
Training en economische resultaten
v 286 deelnemers aan instructie en trainingsworkshops in de wijk voor jongeren uit de
deelgemeente en omgeving
v 38 deelnemers aan bedrijfsintroductie stages voor studenten en gemotiveerde VSV’s uit de
deelgemeente (kennis en ervaring)
v 9 Studenten en jonge professionals uit Rotterdam, Nederland en buitenland die uitstekend
opgeleid zijn voor interdisciplinaire praktijk in de creatieve industrie sector. (MBO, HBO en
universiteiten, stagiaires)
v 7 tijdelijke arbeidsplaatsen voor jongeren en V TSV-ers
v 3 x ondersteuning van startende ondernemers
v participatie bedrijven: 3
v 3 x deelname aan (internationale) conferenties en door derden georganiseerde business-events
(ISEA, IE, ICT_Delta, NL, Maatstricht, NL, Move, DE)
v 3 x publicatie in (populair) wetenschappelijke of ‘creative industry’ journals (ISEA proceedings,
Move Catalogus, Buitenspelen)
Sociale en culturele resultaten
v Kunst en cultuur events: 11
v Bezoekers groot-schalige kunst en cultuur activiteiten: 801
v Deelnemers kleinschalige events / workshops: 286
Promotionele opbrengsten
v Promotie van de wijk
v Promotie van creatieve jongeren cultuur in Feijenoord, Rotterdam en Nederland
v Aansluiting via Digital Dreams bij Your World
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Ω 2. OUTCOME (EFFECTEN)
Educatieve (training) en economische effecten
v Instroom van kennis, onderzoekers en creatieve ondernemers in de wijk, Rotterdam en
Nederland
v Impuls voor Feijenoord en Nederland in het algemeen als vestigingsplaats voor jonge
ondernemers
v Tot bloei komen van creatieve economie in Feijnoord en Nederland
v Toename van scholingskansen voor VSV’s en jongeren op Zuid
Sociale en culturele opbrengsten
v Synergie tussen jongeren met uiteenlopende culturele achtergronden
v Kennisuitwisseling tussen jongerenwerkers en (inter)nationale experts
v Uitwisseling tussen studenten, VSV’s en jongeren uit de wijk en creatieven
Promotionele effecten
v Positieve promotie van activiteiten in deelgemeente Feijenoord
v Promotie van Feijenoord en Nederland als vestigingsplaats voor creatieve industrie
Deelname aan conferenties en extern evenementen voor ± 1000 bezoekers
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F I N A N C I Ë L E PA R AG R A A F

The Patching Zone heeft in 2009 het project Go for IT! gerealiseerd. De voorbereiding van dit project
startte in het 4e kwartaal van 2008, het project duurde van 1 januari tm 31 december 2009. Onze
belangrijkste financiers waren het Creative Challenge Call Programma (een samenwerking tussen het
Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en de
opdrachtgever voor het Go for IT! project: Pact op Zuid (dS+V), Rotterdam. De totale lasten voor de
uitvoering van het project Go for IT! project bedroegen € 415.464,- de uitvoeringskosten in 2009
bedroegen € 402.759,-.
Stichting Kosmopolis Rotterdam heeft opdracht gegeven voor een aantal workshops tijdens
de zomer en de herfst. In het laatste kwartaal is er gewerkt aan een opdracht binnen het
internationaliseringsprogramma van het Virtueel Platform, het sector-instituut voor E-Cultuur.
Tenslotte zijn er inkomsten gegenereerd door advieswerk en lezingen in binnen- en buitenland en
organisatie van bedrijfsintroductiestages.

