
Hoi Bobbe, 
 
Hieronder jouw persoonlijke inloggegevens voor de besloten sectie van jD1 seizoen 2018-19. Behalve jij, heeft 
Diederik ook 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. 
 
Klik op “Inloggen”, rechtsboven op de homepage van onze website https://www.intelligentsports.eu/. 
 
Username: bobbevanhoof@gmail.com 
Password:   zie de navolgende separate e-mail 
 
Je spelers (of hun ouders) worden t.z.t. opgenomen in de toestemmingslijst ‘jD1 2018-2019 Spelers’. Dan 
kunnen zij ook op de teamsectie inloggen en de clips die je met hen wilt bespreken direct bekijken. Via Coaches 
Corner kan je clips direct bij Diederik of je spelers onder ogen brengen. Via Coaches Corner kan je ook via Event 
Filter> Bookmarks verschillende clips bij elkaar zetten en zo je groepsbespreking of individuele bespreking 
voorbereiden.  
 
Het beeldmateriaal noch de statistieken kunnen, zoals nu is ingesteld, worden gedownload. Zo voorkomen wij 
dat het materiaal op het internet gaat zwerven. Privacy is zeer belangrijk en we werken volledig volgens de 
Europese wet- en regelgeving omtrent privacy. 
 
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 www.isportsanalysis.com. Als je anderen 
bevoegd wilt maken om video’s te uploaden naar jouw teamsectie, moet je ons even hun e-mailadres sturen of 
die doorgeven met één van de webforms op https://www.intelligentsports.eu/pinoke. De cameraman of vrouw 
kan zich natuurlijk ook zelf opgeven. 
 
Het zal je vast geen moeite kosten om het gebruik van de software eigen te maken. Even erin duiken en het 
gaat je veel tijdswinst en andere voordelen opleveren. We zien elkaar aanstaande dinsdag om 15.00u. Dan 
nemen we het samen door. Vind hier voor de laatst gepubliceerde versie van de Startershandleiding. 
 
Aarzel niet om in te loggen en e.e.a. te verkennen of beter, te gaan gebruiken. Als ik je meteen kan helpen of 
als je wilt dat ik je bij het verkennen begeleid, aarzel dan niet even te bellen of te whatsappen.  Mijn gegevens 
staan hieronder.  
Hopelijk zie je de voordelen in van videoanalyse en raak je snel vertrouwd met dit aan Pinoké beschikbaar 
gestelde platform. Wij ondersteunen je daarbij graag. 
 
Haal het beste uit je team! Op naar een mooi seizoen. Succes. 
 
Beste groet,  
Martijn (van Nieuwland), Team intelligentSports.eu, empowered by iSportsAnalysis 
Tel. 020-8232808 | 06-30222472 
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