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360Entertainment - Deel je sportbeleving

Vergroot de betrokkenheid
360Entertainment maakt automatisch  
samenvattingen van gespeelde wedstrijden en 
biedt je de mogelijkheid om zelf ook fragmenten 
te selecteren om deze te delen met vrienden en 
familie. Zo deel je prestaties en sportplezier!

Extra sponsor werven 
De samenvattingen van wedstrijden kun  
je als club voorzien van een vast sponsorlogo, 
zichtbaar op een groot scherm in het clubhuis. 
Zo bied je sponsoren een extra platform… en dat 
loont!

Moeilijk? Helemaal niet!
Met 360Entertainment vergroot je de  
sportbeleving van spelers en publiek:
•   Samenvattingen van álle teams
•   Online te delen
•   Volledig geautomatiseerd
•   Genereer extra inkomsten

‘‘HockeyWerkt focust op kwaliteit, plezier en 
vernieuwing binnen de hockeysport. 360SportsIn-
telligence is dé manier om deze aspecten te bieden 

aan zowel de top- als breedtesport. Daarnaast is 
360Sponsoring de ideale tool om bedrijven anno 

2018 te verbinden aan de hockey sport.’’ 

Meer weten?
Wil je meer weten over de mogelijkheden om in 
samenwerking met Hockeywerkt de oplossing 
van 360SportsIntelligence te integreren binnen 
jouw vereniging?  
Neem dan contact met ons op via info@hockey-
werkt.nl of bel naar +31 (0)73 -71 13 713.

Jeroen Lambooij – Managing Director 
Hockeywerkt



360Performance -  
Wij maken videoanalyse toegankelijk voor iedereen

Beter worden in je sport!
Met 360Performance kunnen clubs, trainers  
en coaches automatisch (zonder handmatig 
filmen) wedstrijden opnemen. Deze beelden kun 
je op de club en thuis via internet terug kijken en 
analyseren op positiespel, looplijnen en individuele 
acties. Zo wordt je nóg beter in je sport!

Eenvoudig in gebruik!
Snel wisselen tussen vier camera’s (optioneel 
ook een vijfde zijkant camera) om acties vanuit 
diverse perspectieven terug te kijken.Acties her-
halen of vertraagd afspelen. Tekeningen maken om 
je analyses te verduidelijken. Momenten categori-
seren en apart delen met de betrokken spelers. 
Livestreaming en een direct play-back functie. 

Moeilijk? Helemaal niet!
Met 360Performance wordt videoanalyse  
makkelijker dan ooit. Je kunt eenvoudig opnames 
inplannen, beelden bekijken, analyseren en  
presentaties maken op maat.
•   Één oplossing voor de hele club
•   Beschikbaar voor alle teams
•   Extreem gebruikersgemak
•   Volledig geautomatiseerd, altijd beschikbaar 
•   Uitstekende overzichtsbeelden van het hele veld
•   Inclusief tablet met slijtvaste hoes 

Meer weten?
Hockeywerkt vertelt je meer over de aanleg van 
het systeem en het leren werken met de  
software. Bel +31 (0)73 -71 13 713 of mail naar 
info@hockeywerkt.nl.

Het feit dat alle teams 360SportsIntelligence  
kunnen gebruiken is voor ons van grote meerwaarde. 

Nu kan ieder team leren van de beelden en kan  
iedereen zijn of haar prachtige doelpunt terugzien.  

Dit past perfect in de filosofie van EHV!

‘‘360Performance helpt mij enorm bij het  
verduidelijken van situaties die op het veld lastig  

zijn uit te leggen en die voor discussie zorgen.  
Nu kunnen we de beelden terughalen en is  

precies te zien wat ik bedoel, dit heeft een groot 
 lerend effect op onze ploeg. ‘‘

Raymond Janssen – Voorzitter  
Enschedese Hockey Vereniging

Bart Olde Boerrigter - Trainer / Coach 
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