
Beste (trainer-)coach, 

Hier in opeenvolgende slides screenshots die laten zien hoe je op de 
geanalyseerde wedstrijden komt in jullie besloten teamsectie. 

Eerst inloggen natuurlijk. Dat kan via de Inloggen-button rechtsboven op de 
Pinoké-supportpagina

https://www.intelligentsports.eu/pinoke

Via de Inloggen-button kom je direct op het inlogmenu voor het Pinoké 
Performance Analysis Channel. Eenmaal ingelogd, beland je op de besloten 
sectie van je team. Op de volgende slide staat een screenshot van een 
voorbeeld-teamsectie.

Beste groet, 
Martijn
06-30222472 

https://www.intelligentsports.eu/pinoke




KLIK OPEN EN KIES DE ANALIST. 









Nu ben je op de view met ALLE door iSport
Tagging Service gecodeerde wedstrijden.



Haal de analyse op je scherm door op de 
thumbnail te klikken





Klik hier en je krijgt de volgende tabel met 
koppelingen naar alle clips 





Klik op een specifieke categorie (ook wel ‘label’, of ‘tag’ 
of ‘code’) en je krijgt alle clips van die categorie op je 
scherm 





Op vol scherm



Scroll door clips met 
pijltjestoetsen of via 
point-and-click

Zet beelden stil door 
op tabtoets te tikken. 
Doe dit om te 
analyseren hoe de 
spelsituatie zich 
ontwikkelt of gaat 
ontwikkelen. Bij 
vertoning/bespreking 
om uit leggen waar 
verbeterkansen zich 
voordoen



Code Window NLD-hockey 180601

Goal tegen [q] Goal mee [w]    Press [t] Opbouw [u]
LC tegen [a]      LC mee [d] CP tegen [h]   CP mee [k]
Strafcorner tegen [z] SC mee [c] Balverlies [b]

De wedstrijden worden door iSports Tagging Service gecodeerd. Als standaard wordt gewerkt met code 
window ‘intelligentSports NLD-hockey 180601’. De labels van deze code window en de gebruikte sneltoetsen 
staan hieronder.



Hoe de andere views (Event Filter en Coaches Corner) werken en wat je daar allemaal mee kan 
doen, worden op verzoek en op afspraak één-op-één uitgelegd met een videoconference of in het 
clubhuis. 

Tips voor de cameraman/vrouw:
- Camera zo stil mogelijk houden
- Stel opname in op overzicht-schots, alleen inzoomen zodra 23m-gebied aan overzijde is bereikt 

of gepasseerd (inzoomen liefst abrupt, hockey is snel spel) 
- Bij Strafcorners stilhouden, niet meegaan met de bal - aan overkant de scheids, aangever en 

ontvanger in beeld (wederom het gaat om het overzicht), aan camerakant ontvanger en goal in
beeld, aangever negeren

- Niet inzoomen op personen of individuele acties, al helemaal niet tijdens acties – hoe rustiger de 
beelden en hoe meer overzicht zij geven, des te beter.

Beste groet, 
Martijn
06-30222472 


