
Vooruitlopend op de aanstaande club-brede introductie van het Pinoké Video Channel op het online platform 
van iSportsAnalysis, voor de coaches en trainers van de (top)jeugd die videoanalyse  willen inzetten om het 
uiterste uit hun team te halen of simpelweg te groeien in het spel(begrip), alvast:  
 
Hoi Gwen, 
 
Hieronder jouw persoonlijke inloggegevens voor de besloten sectie van mD2 team seizoen 2018-19. Behalve jij, 
heeft de Administrator toegang tot het beeldmateriaal en de analyses van dit team als ook tot de software om 
de beelden te analyseren, te becommentariëren en te delen. Verder nog niemand. 
 
Klik op “Channel Sign In”, in het horizontale menu bovenin op homepage van de website 
www.isportsanalysis.com. 
 
Username: gwen.habermehl@gmail.com 
Password:   volgt in een separate e-mail 
 
Inloggen geeft je toegang tot de besloten sectie voor jouw team op het kanaal die voor heel Pinoké is ingericht. 
Alleen personen op de toestemmingslijst ‘mD2 2018-2019 Technische Staf Pinoké’ krijgen te zien wat jij te zien 
krijgt.  
 
Je toegang is gekoppeld aan specifieke bevoegdheden, waaronder het gebruik van de software om je 
wedstrijden te taggen of te laten taggen door bijv. je assistent of één van je spelers, bijv. roulerend in het kader 
van spelersbetrokkenheid en -opleiding. Het beeldmateriaal noch de statistieken kunnen worden gedownload 
en dus ook niet op het internet gaan zwerven.  
 
Ook ben je bevoegd om video-opnames naar jouw sectie op het platform te uploaden. Gebruik daarvoor de link 
‘3rd Party Video Upload’. Deze vind je onderaan op elke pagina van onze websites www.intelligensports.eu en 
www.isportsanalysis.com. Als je anderen bevoegd wilt maken, moet je ons even hun e-mailadres sturen. 
 
Het vergt wel enige effort om vertrouwd te raken met het platform en de software. Maar, even erin duiken en 
het gaat je veel tijdswinst en andere voordelen opleveren. Althans als je videoanalyse gaat inzetten. Klik hier 
voor de Startershandleiding. 
 
Een nadere introductie en gebruikerstraining volgen, maar aarzel niet om alvast in te loggen en e.e.a. te 
verkennen. Als ik je meteen kan helpen of als je wilt dat ik je bij het verkennen begeleid (het makkelijkst gaat 
dat met delen van het scherm via Skype), aarzel dan niet even te bellen of te whatsappen.  Je kunt ook René 
Braaksma aanschieten. 
 
Hopelijk zie je de voordelen in van videoanalyse en raak je enthousiast van het werken met dit aan Pinoké 
beschikbaar gestelde platform.  
 
Over wie de analyses (het taggen) gaat doen, zijn wij in gesprek met het Jeugdbestuur, maar wij zijn bereid zo 
nodig bij te springen – dat loopt, net als vorig jaar, wel los. Stem s.v.p. alles goed af met de teambegeleider(s); 
het is een hulpmiddel, aangeboden om te gebruiken als jij daarvan de voordelen inziet. Niets is verplicht. 
 
Op naar een mooi seizoen. Succes! 
 
Beste groet,  
Martijn, Team intelligentSports.eu, empowered by iSportsAnalysis 
Tel. 020-8232808 | 06-30222472 
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