
Startershandleiding 
iSportsAnalysis

Je eerste videoanalyse op het online platform van iSportsAnalysis



Match tagging, ook wel ‘labelen’
Videoanalyse of match tagging gaat over het labelen en categoriseren van spelmomenten. Je bekijkt (de video) 
en zodra je iets interessants ziet, houd je dat spelmoment vast door op een sneltoets te drukken. Vooraf heb je 
bedacht welke spelmomenten je interessant vindt en hoe je deze momenten wilt labelen. 

Het eerste resultaat zijn videoclips, uitsnijden uit de video-opname. Deze zijn geordend met de labels die je aan 
de spelmomenten hebt gegeven. Zo zet je dus de interessante momenten netjes bij elkaar, zodat je snel en direct 
naar deze momenten kunt gaan. Zo krijg je vaart in je eigen analyse en de bespreking van clips met je team.

Je kunt zo ook je speler makkelijk naar een specifieke clip laten kijken door een linkje naar de specifieke clip te 
mailen. Je kunt ervoor kiezen het ‘taggen’ van een wedstrijd te rouleren over je spelers en zo match tagging op 
te nemen in de opleiding van je spelers. Mogelijkheden te over.

Het begint altijd met de kwalitatieve analyse (wat zie ik en waaraan kan ik met mijn team werken, maar ook wat 
kan ik vieren met de groep of een speler?). Het labelen leidt ook tot verzamelde gegevens waar je, als je wilt, 
cijfermatige inzichten kunt halen (denk hierbij aan verhoudingsgetallen als bij voorbeeld het aantal doelpunten 
gedeeld door het aantal strafcorners). Het is maar net hoe ver je wilt gaan. 

De procesdiagram op de volgende pagina geeft een duidelijk kompas.



Permission
Lists

Upload
Commentaar

plaatsen

Clips bij 
commentaar 

bekijken
Delen

Bevoegdheid

regelen
Uploaden

Labelen van 
momenten

Bekijken Delen

Permission
Lists

Upload Samenvatten Delen
Laat anderen 

clip(s) zien
Organisatie 

van inzet
Uploaden

Welke 
momenten?

Bekijken

Organisatie van de 
inzet

Upload Ta 
samenvatting

Laat anderen 
samenvatting 

zien

Individuele 

evaluatie

Permission
Lists

Upload Samenvatten Delen
Laat anderen 

clip(s) zien

Kwantitatieve
Data-analyse

‘Online Sports Video Analysis’
Procesdiagram inzet



Uitleg van procesdiagram
Het hoofdproces in het gebruik van onze software is het op de gelijke hoogte horizontaal weergegeven proces 
dat begint met het regelen van de bevoegdheid en eindigt met het delen. Je leest van links naar rechts.

Het dient aanbeveling om eerst na te denken over de inzet van dit middel en hoe die inzet te organiseren. Maar 
dit is geen vereiste. Je kunt er ook voor kiezen gewoon met de software aan de slag te gaan en te zien hoe zaken 
zich ontwikkelen, bij voorbeeld pas een video-bespreking beleggen als je daar aanleiding toe ziet of pas nadat je 
daartoe geschikt beeldmateriaal in één of meerdere clips hebt gevangen. Vandaar dat we ‘Organisatie van de 
inzet’ als een losstaande activiteit in een zwevend blok hebben geplaatst.

Je kunt ervoor kiezen zijwegen in te slaan. Zo kan je de video alleen maar willen samenvatten in een Highlights
Video, zie procesblok ‘Samenvatten’. Vanzelfsprekend kan je alleen een Highllights Video maken als de video-
opname is ge-upload (procesblok ‘Uploaden’) en is ingegeven wie wel of geen toegang tot het beeldmateriaal 
heeft, wie wel of geen bevoegdheid heeft ontvangen om bepaalde functionaliteiten te gebruiken (procesblok 
‘Bevoegdheid regelen’).

Deze startershandleiding zal de handelingen per procesblok in het diagram behandelen.



Procesomschrijving met illustraties van te klikken buttons, links en gebruikte 
beeldschermen

Permission Lists, stap voor stap



Permission Lists
De club heeft een eigen online Video Channel. Elke team heeft zijn eigen besloten sectie (Section).  In deze 
sectie wordt al het ge-uploade beeldmateriaal, alle analyses en data van alleen dit team bijeengehouden. 
Alleen de personen die op de Permission Lists van deze sectie staan, krijgen toegang tot deze sectie en alleen 
tot het voor hen toegankelijk gestelde materiaal. Fans kunnen bijvoorbeeld toegang krijgen tot de Highlight 
Video, maar niet tot de videoanalyse of de commentaren van de coach in Coaches Corner. Via de Permission
Lists worden ook de gebruikersrechten van de software ingesteld.

Per team maken wij in overleg drie toestemmingslijsten (Permission Lists) aan:

1. Technische Staf – op deze lijst komen naar keuze, afhankelijk van de situatie, de personen in de rol 
van technisch directeur van de club, coach, trainer, assistent-coach, videoanalist, teammanager, 
teambegeleider, maar altijd om te beginnen de trainer-coach, de teammanager en de videoanalist 
(bij ontbreken daarvan de analist van intelligentSports.eu-mijnVideoCoach.nl)

2. Spelers – op deze lijst komen de spelers van het team, de atleten
3. Fans/ouders – op deze lijst komen de personen die je bijvoorbeeld toegang wilt geven om via een link 

naar een Highlight Video van het team te kijken.

Je kunt al van start na input van alleen de bevoegdheden van de coach en de cameraman (video-upload).



E-mailadres volstaat om een ID aan te maken
Het zou fijn om de voor- en achternaam van elke gebruiker te ontvangen, maar het volstaat om de rol en het 
e-mailadres te weten. Wij sturen de persoon een email met het bijbehorende, toegekende wachtwoord die hij 
of zij, na de eerste inlog, zelf kan wijzigen.

Coaches krijgen alle bevoegdheden, een cameraman alleen de bevoegdheid om een video te uploaden. 

In overleg en pas op voordracht van de coach of de teammanager worden spelers en fans ingevoerd. Tot 
welke informatie en beelden zij kunnen komen en welke functionaliteiten zij kunnen gebruiken, wordt ALLEEN 
DOOR DE COACH EN DE TEAMMANAGER bepaald.

Dus minimaal:

Wie is de coach en wat is zijn of haar e-mailadres?
Wie zal de video-opname uploaden en wat is zijn of haar e-mailadres?
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Waarin interesse, stap voor stap



Wat wil je taggen?

Videoanalyse of match tagging gaat over het labelen en categoriseren van spelmomenten. Je bekijkt (de video) en 
zodra je iets interessants ziet, tag je dat moment

Vooraf heb jij of heeft de technische leiding van de club bedacht welke spelmomenten interessant zijn en wat de 
labels voor deze spelmomenten zijn. Denk eenvoudig; de aanloop naar een goal voor is een voorbeeld van een 
interessant spelmoment en deze krijgt het label ‘Goal voor’. 

Probeer toch ook een stap verder en vanuit doelstellingen te denken. Bepaal welke spelmomenten interessant 
zijn in het kader van de opleiding en prestatiedoelstellingen van het seizoen. Probeer dit te doen in het licht van 
de leeftijdscategorie en het competitieniveau. De inzet van videoanalyse moet aansluiten op en voedend zijn aan 
de trainingen op het veld. Bedenk ook welke spelmomenten in aanvulling interessant kunnen zijn, bijvoorbeeld 
als je de opnames wilt gebruiken voor individuele begeleiding van atleten of voor de inzet van het indivuele volg-
en evaluatiesysteem op het platform van iSportsAnalysis. 

Stap 1: Bedenk welke spelmomenten je in clips wilt vasthouden.

PS: Goed nieuws. Je hebt meteen beschikking over vooraf gedefinieerde taggingsschema’s voor verschillende 
niveaus. Je kunt meteen aan de slag en gaandeweg ervaren welke momenten je wel/niet tagt.



Hoe lang moet elke clip duren?
Niet elk spelmoment duurt even lang en niet elk spelmoment heeft een duidelijk startmoment. 

Zodra je een spelmoment ziet, tag je. Per spelmoment verschilt het nut van de aanloop naar dat geconstateerde 
moment. Ook zijn er spelmomenten die een heel duidelijk startmoment hebben, denk bij voorbeeld aan de 
strafcorner – je tagt zodra je de scheidsrechter de hand laten zakken. Soms is het niet meteen duidelijk dat er 
een interessant spelmoment gaat komen.

Vandaar: Je kunt per spelmoment variëren in de duur van de clip (duur = lead-in time + lead-out time). 

De lead-in time is de tijd in secondes die je voor het moment van taggen wilt meenemen in de clip. De lead-out 
time is de tijd in secondes vanaf het geven van het tag-commando. De lead-in time en lead-out time kan je zelf 
bepalen. Maak de clips niet te lang, wil je het doelgericht houden. Maak ze niet te kort, want dan mis je net die 
interessante leermomenten. 

Stap 2: Bedenk hoeveel seconden je de clips wilt laten duren.

PS: Goed nieuws. Je kunt met beschikbaar gestelde taggingsschema’s meteen aan de slag. Je kunt de duur van 
elke clip achteraf makkelijk aanpassen of bij het bekijken van een clip, de video gewoon laten doorspelen.



Match tagging met sneltoetsen

Videoanalyse of match tagging gaat over het labelen en categoriseren van spelmomenten. Je bekijkt (de 
video) en zodra je iets interessants ziet, houd je dat spelmoment vast door op een sneltoets te drukken. 

Dus, bijvoorbeeld, zodra je ziet dat je team een goal maakt, druk je op de sneltoets die bij het label ‘goal 
voor’ hoort. 

Een sneltoets is de letter op je keyboard die je hebt opgegeven als sneltoets (hot key) voor het betreffende 
spelmoment. Bij het aanmaken van een label voor een spelmoment geef je eenvoudig aan welke letter je als 
sneltoets wilt gebruiken.

Maar hoe onthoud je nu de sneltoetsen? Daarvoor bestaat in Analisten-land een eenvoudig trucje… gebruik 
stickertjes.



Keyboard voorzien van stickertjes

Let op: de plaatsing van je stickertjes 
moet overeenkomen met de sneltoetsen 
zoals deze in de Code Window
(verzameling van tags) zijn gedefinieerd.



Code Window, 

De verzameling van labels om jouw wedstrijden en trainingen te 
taggen, heet Code Window. Code Windows variëren in naam en 
inhoud van de labels, de duur van de clips die door tagging worden 
gemaakt, de relaties tussen labels, hoe je de tags over je keyboard 
wilt verdelen, et cetera. Vanzelfsprekend variëren Code Windows 
ook per sport. Op het voetbalveld zal je niet snel een strafcorner 
zien.

Wij stellen diverse Code Windows beschikbaar. Je kunt ook je eigen 
Code Windows maken. 

Wij raden aan te beginnen met de beschikbaar gestelde Code 
Window (van) ‘intelligentSports NLD-hockey Standaard’. De labels in 
deze Code Window staan in de hier gepresenteerde tabel op een rij.

Met ‘in’ wordt de lead-in time bedoeld, met ‘out’ de lead-out time.

in out

goal MEE [i] i 12 2

goal TEGEN [q] q 12 2

strafcorner MEE [p] p 4 12

strafcorner TEGEN [r] r 4 12

lange corner TEGEN [e] e 2 10

lange corner MEE [o] o 2 10

23mP MEE [n] n 8 8

23mP TEGEN [x] s 8 8

giveANDgo [c] geen hotkey toegekend 5 5

duospel [n] geen hotkey toegekend nvt nvt

geen duospel [c] geen hotkey toegekend nvt nvt

opbouw u 2 15

press [g] g 5 10

balVERLIES k 5 10

halfslachtige press l 5 10

inleveren [..] geen hotkey toegekend nvt nvt

duelverlies [..] geen hotkey toegekend nvt nvt

nofollowup giveANDgo [...] geen hotkey toegekend nvt nvt

balWINST [m] m 5 5

merkwaardig [v] v 5 5

blind spelen [b] b 5 10

kans verspeeld geen hotkey toegekend nvt nvt

cirkelpenetratie MEE h 10 8

cirkelpenetratie TEGEN [d] d 10 8

(poging tot) aanval MEE y 5 10

strafpush MEE geen hotkey toegekend 1 10

strafpush TEGEN geen hotkey toegekend 1 10

SC mee TERECHT geen hotkey toegekend nvt nvt

SC mee ONTERECHT geen hotkey toegekend nvt nvt

afgekeurd goal MEE geen hotkey toegekend nvt nvt

afgekeurd goal TEGEN geen hotkey toegekend nvt nvt



Uploaden stap voor stap
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Upload de video-opname

Het grootste voordeel van werken met een online platform, is dat je de video (een bestand tot 
5GB) maar één keer naar centrale plek hoeft te versturen in plaats van dat ene bestand zoveel te 
versturen naar zoveel mensen met wie je de video wilt delen. 

Een ander groot voordeel is dat je grip houdt op de verspreiding van het videobestand. Het gaat 
niet zwerven op het internet. Je kunt via Permission Lists ook grip houden op de (toegang voor 
tot het besloten deel van het platform voor) vertoning van de video. 

Al kun je per persoon ook instellen dat hij/zij het videomateriaal toch kan downloaden (ook 
analyses, clips, tabellen, data), wij gaan ervan uit dat je de tijd van jezelf en anderen wilt 
besparen en geen opslagruimte op ieders PC of mobiel apparaat wilt verspillen; één keer 
uploaden dus en het bekijken, analyseren, becommentariëren, delen, et cetera, laat lopen via 
individueel inloggen. 



3rd Party Video Upload
Wie je hebt opgegeven om de video door te geven (meestal degene die de opname maakt), 
ontvangt van ons een ID en wachtwoord. Hiermee kan hij inloggen nadat hij op ‘3rd Party Video 
Upload’ heeft geklikt. Deze link staat onderaan op elke pagina van onze websites 
www.intelligentsports.nl en www.isportsanalysis.com. Scroll helemaal naar 

beneden en klik op
‘3rd Party Video Upload’

http://www.intelligentsports.nl/
http://www.isportsanalysis.com/


Inlogpagina 3rd Party Video Upload

Vul hier de persoonlijke 
inloggegevens in die van je 
van ons hebt ontvangen.



Upload Session Wizard – plaats video 1 van 2

Volg het menu



Upload Session Wizard – plaats video 2 van 2



Bevestiging op je scherm en via e-mail



Match Tagging stap voor stap
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De hier vertoonde sponsoren in de banner op de screenshots zijn illustratief en slechts ter illustratie bedoeld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Mocht u bezwaar 
hebben tegen het gebruik van deze illustratie, dan verzoeken wij u meteen contact op te nemen via 020-8232808. Wij zullen de illustratie dan meteen aanpassen. 



Match tagging met sneltoetsen

Videoanalyse of match tagging gaat over het labelen en categoriseren van spelmomenten. Je bekijkt (de 
video) en zodra je iets interessants ziet, houd je dat spelmoment vast door op een sneltoets te drukken. 

Vooraf heb je bedacht welke spelmomenten je interessant vindt, hoe je deze momenten wilt noemen of 
labelen en daarmee categoriseren. Denk eenvoudig. Zo wil je vast de aanloop naar elk eigen goal labelen. 
Dus zodra je een goal ziet, druk je op de sneltoets die bij het label ‘goal voor’ hoort. 

Een sneltoets is de letter op je keyboard die je hebt opgegeven als sneltoets (hot key) voor het betreffende 
spelmoment waarin je geïnteresseerd bent. Bij het aanmaken van een label voor een spelmoment geef je 
eenvoudig aan welke letter je als sneltoets wilt gebruiken. 

De Sneltoetsen horen bij Tags, de Tags staan in de Code Window. Je tagt vanuit je Code Window naar 
keuze.

Maar hoe onthoud je nu de sneltoetsen? Daarvoor bestaat in Analisten-land een eenvoudig trucje…



Sneltoetsen voorzien van stickertjes

Let op: de plaatsing van je stickertjes 
moet overeenkomen met de sneltoetsen 
zoals deze in de Code Window
(verzameling van tags) zijn gedefinieerd.



Inloggen
Je hebt van ons een email ontvangen met je ID. Daarvoor gebruiken we meestal je email-adres. 
Het wachtwoord heb je in een aparte email ontvangen. Deze kun je zelf wijzigen.

Mocht het inloggen niet lukken, bel ons dan meteen op 020-8232808 of stuur een email naar 
support@intelligentsports.nl.

Klik op Inloggen op de thuispagina van www.intelligentsports.nl en je belandt op de inlogpagina 

mailto:support@intelligentsports.nl
http://www.intelligentsports.nl/eu


Analyseer een uploaded opname

Klik op ANALYSE SESSION



Selecteer de code window en de opname



Kies de code window

Kies de code window
intelligentSports NLD-
hockey Standaard



Start de analyse

Point and click





Kies de afspeelsnelheid



Zet op volledig 
beeldscherm en gebruik 
sneltoetsen om te taggen



Bewaar ALTIJD de aangegeven tags 
(je kunt later doorgaan vanaf waar je 
was gebleven)



Analyse bekijken stap voor stap
Procesomschrijving met illustraties van te klikken buttons, links en gebruikte 
beeldschermen

De hier vertoonde sponsoren in de banner op de screenshots zijn illustratief en slechts ter illustratie bedoeld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Mocht u bezwaar 
hebben tegen het gebruik van deze illustratie, dan verzoeken wij u meteen contact op te nemen via 020-8232808. Wij zullen de illustratie dan meteen aanpassen. 



Inloggen
Je hebt van ons een email ontvangen met je ID. Daarvoor gebruiken we meestal je email-adres. 
Het wachtwoord heb je in een aparte email ontvangen. Deze kun je zelf wijzigen.

Mocht het inloggen niet lukken, bel ons dan meteen op 020-8232808 of stuur een email naar 
support@intelligentsports.nl.

Klik op Inloggen op de thuispagina van www.intelligentsports.nl en je belandt op de inlogpagina 

mailto:support@intelligentsports.nl
http://www.intelligentsports.nl/eu


Log in en kies de analyse van de video-analist

Het mooie is dat je geen beperkingen hebt wie je als analist inzet, mits de analist op de Permission List staat en 
hij of zij kan inloggen op het platform en de sectie van jouw team(s). Anders kan hij of zij de uploaded video 
niet eens zien. Als coach weet je wie je als analist voor een betreffende sessie hebt ingezet. Kies deze analist 
via ‘Viewing session and analysis for’ zoals hieronder aangegeven. 

Club

Analist x
Analist y



Bekijk de analyse van de analist die je voor je 
team (voor deze wedstrijd) hebt ingezet

Klik op thumbnail om analyse te openen



Session Dashboard van deze analyse



Naar de gelabelde videoclips 

Klik op Analyisis Matrix om tabel op scherm 
te krijgen (scroll naar beneden bij een klein 
scherm)



Kies uit de lijst labels (tags)

Klik om te openen



Bekijk (of scroll met pijltjestoets langs) clips



Zet beeld stil met spatietoets

Klik om hele beeldscherm 
te gebruiken



Terug naar het seizoensoverzicht

Klik om te sluiten en naar 
andere wedstrijdopnames 
te gaan



Ondersteuning inbegrepen

Wij bieden een online platform voor Premium Sports Performance Analysis, maar we houden het graag 
menselijk en liefst persoonlijk. 

Elke gebruiker krijgt van ons de ondersteuning die klanten verdienen. Aarzel niet te bellen, te whatsappen of te 
e-mailen, mocht je een vraag hebben. Of het nu gaat om het gebruik van de software, het voorhouden van 
ideeën of behoefte aan een algemene toelichting, wij helpen je graag.

support@intelligentsports.nl

+31(0)20 – 823 2808

www.intelligentsports.eu www.mijnvideocoach.com

mailto:support@intelligentsports.nl
http://www.intelligentsports.eu/
http://www.isportsanalysis.com/

