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Portugal en Polen kiezen videoanalyse systeem Interplay Sports
“Videoanalyses bepalen steeds meer winst en verlies in de sport”

De voetbalbonden van Portugal en Polen hebben gekozen voor het videoanalyse systeem van Interplay
Sports. Voor zowel de vertegenwoordigde nationale teams als voor de sportontwikkeling van het land
gaan zij de oplossing van Interplay Sports inzetten. Door middel van de software is het mogelijk met
eenvoudige middelen, zoals laptop en videocamera, volwaardige videoanalyses te maken van
wedstrijden, toernooien en trainingen.

Christiano Ronaldo
Spelers zoals Christiano Ronaldo, Nuno Gomez en Ebi Smolarek gaan aan de hand van videoanalyses
hun

prestaties

verbeteren.

Daarnaast

worden

tegenstanders

volledig

geanalyseerd.

Dode

spelmomenten, individuele acties en tactische aanvalsconcepten worden haarfijn gedemonstreerd aan
spelers en trainers via videobeelden. Videoanalyses zijn hierdoor steeds meer bepalend voor winst of
verlies op professioneel en amateur niveau.

De software van Interplay Sports onderscheidt zich op de sportmarkt door functionaliteit,
gebruiksvriendelijkheid en betaalbaarheid. Daarbij kan de software worden ingezet voor scouting en
sportontwikkeling op zowel technisch als tactisch gebied. In Noorwegen wordt het systeem gebruikt bij
de Wiel Coerver methode, zodat technische ontwikkelingen te volgen en te sturen zijn aan de hand van
het geanalyseerde videomateriaal. De software wordt nog altijd doorontwikkeld in samenwerking met
de Sport Universiteit en voetbalbond van Noorwegen.

Interplay Sports
Interplay Sports is van oorsprong een Noors bedrijf dat in samenwerking met oud bondscoach Egil
“Drillo” Olsen de eerste ontwikkeling heeft gedaan op het gebied van videoanalyses in 1998. Sinds
2007 heeft Interplay Sports ook een eigen vertegenwoordigende organisatie voor de Benelux.
Interplay Sports Holland BV is gevestigd te Heerenveen en heeft een focus op de Nederlandse
voetbalmarkt, zowel op professioneel als op amateur niveau. Meer informatie vindt u op
interplaysports.nl.
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