
Hoi Ronald, 
 
Hieronder jouw persoonlijke inloggegevens voor de besloten sectie voor jD3 van Pinoké seizoen 2018-19. 
Behalve jij, heeft Derrick de Vries 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. 
 
 
Streamingdienst 
Klik op “Inloggen voor teamsectie”, rechtsboven op de Pinoké-iSportsAnalysis Supportpagina 
https://www.intelligentsports.eu/pinoke. Voer hetzelfde adres in op de browser op je smartphone en je kunt 
ook inloggen. Tip: bewaar de pagina en het ingevoerde wachtwoord en je kunt altijd direct bij de beelden. 
 
 

Username: ronalddevilder@hotmail.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 ‘jD3 2018-2019 Technische Staf Pinoké’ krijgen te zien wat jij te zien 
krijgt.  
 
 
Match tagging Software 
Je toegang is gekoppeld aan specifieke bevoegdheden, waaronder het gebruik van de software om je 
wedstrijden te taggen of te laten taggen. Instellingen zijn zo ingegeven dat het beeldmateriaal noch de 
statistieken gedownload kunnen worden. De beelden, commentaren en data kunnen zo dus niet op het 
internet en sociale media gaan zwerven.  
 
 
Eén keer uploaden volstaat 
Ook ben je bevoegd om video-opnames naar jouw sectie op het platform te uploaden. Gebruik daarvoor de link 
‘Uploaden video’. Als je anderen bevoegd wilt maken, moet je ons even hun e-mailadres sturen of de 
betreffende personen vragen zich zelf aan te melden. Het handigste gaat dat via de formulieren op 
bovenvermelde Pinoké-supportpagina. 
 
Het vergt 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. Klik hier voor de Startershandleiding. 
 
 
Persoonlijk en ondersteunend + 2 wedstrijden volledig laten taggen 
Als ik je meteen kan helpen of als je wilt dat ik je bij het eerste gebruik van de software begeleid (het 
makkelijkst gaat dat met delen van het scherm), aarzel dan niet even te bellen of te whatsappen.   
 
Met dank aan onze clubsponsor Simpel.nl kunnen wij elk team helpen door maximaal twee wedstrijden te 
taggen. Dat scheelt tijd en helpt bij het vertrouwd raken met de mogelijkheden. Laat even weten als je van 
deze iSports Tagging Service gebruik wilt maken via dit formulier (klik). 
 
Op naar een mooi seizoen. Succes! 
 
Beste groet,  
Martijn, Team intelligentSports.eu 
Tel. 020-8232808 | 06-30222472 
 

https://www.intelligentsports.eu/pinoke
https://docs.wixstatic.com/ugd/68b6a4_778de97181934e4b8611359a47d3573e.pdf
https://www.intelligentsports.eu/180906-tagging-opdrachtformulier
https://www.intelligentsports.eu/

