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introductie

Nacsport is sinds 2003 inmiddels de keuze
van duizenden klanten wereldwijd, nationale
teams, professionele clubs, sportbonden,
universiteiten, scholen en amateur coaches.

Nacsport vereist geen technische

‘know how’, u kunt het leren te
gebruiken in slechts een paar
minuten.
De expertise van Nacsport is in verschillende
sporten gebruikt tijdens Olympische Spelen,
Wereld en Europese kampioenschappen.

wat kunt u doen met Nacsport?
Op een eenvoudige manier kunt U acties
registreren die u belangrijk vindt om zo de
sterke en zwakke momenten van uw eigen
team of van de tegenstander te tonen, dit
van een video op uw harde schijf en zelfs
tijdens een (live) sport evenement.

Deze acties kunnen in lijsten worden
ingedeeld en zijn op ieder moment eenvoudig
toegankelijk om terug te bekijken, te
analyseren en om te presenteren; uw ideeën
kunnen dus effectief en direct benaderd
worden, in zo kort mogelijke tijd.
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Nacsport vereist geen technische "know
how", u kunt het leren te gebruiken in slechts
een paar minuten.

Onze primaire doelstelling is om een
gebruikersvriendelijk programma aan te
bieden, onze professionele programma’s
zijn ontwikkeld met 2 duidelijke
doelstellingen:
· Om efficiënt te werken. Het verkrijgen
van de beste informatie in zo min mogelijke
tijd en op een overzichtelijke manier.
· Om tools aan te bieden om het werken
eenvoudiger te maken.

PROFESSIONELE VERSIES

Nacsport is video analyse software met
tools, ontwikkeld om het observeren,
registreren en analsyeren van acties
eenvoudiger te maken voor zowel
individuele als teamsporten.

voordelen van het gebruik van
Nacsport PROFESSIONELE software
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categorie sjablonen aanmaken
U kunt uw categorie sjabloon in 2 niveaus
indelen, primaire knoppen "categorieën"
en secundaire knoppen "descriptors" of
"subcategorieën" (*)
Op deze manier kunt u een categorie
combineren met één descriptor of met
meerdere descriptors.
Het doel is om u zoveel mogelijk
gedetailleerde informatie te verschaffen.
(*) (Subcategorieën: Knop gemaakt om een context
te geven aan een hoofd categorie.)

Vanaf de Scout Plus, kunt u nu een
onbeperkt aantal knoppen aanmaken in
verschillende vormen: zowel gewone vormen
(cirkels, driehoeken...) en ook in zelf aan
te maken vormen, niet meer alleen in de
vierkante of rechthoekige vormen.
Het is nu ook mogelijk om categorieën en
descriptors in groepen in te delen om deze
dan als groep in de matrix of Tijdsbalk te
bekijken.
Ook is het mogelijk om knoppen die niet
gebruikt worden te verbergen in het sjabloon.

Descriptors

SPEL

Categorieën
SPEL

SPEL

SPEL

SPEL

SPEL

SPEL

SPEL

SPELT

SCHOT

BAD

SPEL

SPEL

GOED

Voorbeeld:
SCHOT (1) door SPELER X (2) die GOED (3) is in AREA 1 (4).
SCHOT is in dit voorbeeld een categorie en de andere zijn descriptors.
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Professionele versies: Scout Plus

Pro Plus
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Bekijk het volgende voorbeeld:

voordelen van het gebruik van
Nacsport PROFESSIONELE software
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knoppen koppelen
Met de tool link knoppen kunt u één of
registreren met slechts één klik.

meerdere acties

U kunt knoppen met elkaar linken die met elkaar in verband
staan. Dat betekent dat als u één van deze registreert,
op hetzelfde moment de andere knop ook automatisch
geregistreerd wordt:
Voorbeeld 1:
Als u klikt op Goal, Goal en Schot worden automatisch
geregistreerd.
Voorbeeld 2:
Als u klikt op Torres, Speler (Torres) en de positie van de
speler (Aanvaller) worden deze automatisch geregistreerd.
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Deze knop maakt het mogelijk om een actie te registreren waarvan in eerste instantie
nog niet duidelijk is wat de uitkomst gaat worden. Nadat dit duidelijk is kan de gebruiker
het registreren van de actie beëindigen door de hierbij behorende knop in het sjabloon
aan te klikken.
Voorbeeld:

.

In een basketbal wedstrijd wordt een bepaalde 'play' gespeeld maar het is nog niet duidelijk welke precies.
We starten het vastleggen door op de Dummy knop te drukken en zodra duidelijk is welke play het is klikken
we deze aan. Hierdoor wordt dan ook gelijk het begin en einde van de play goed vastgelegd.
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categorieën uitsluiten

Met de eigenschap uitsluiten in handmatige modus,
kan een actie worden geregistreerd en op hetzelfde
moment kunnen één of meerdere acties worden
uitgesloten. Dus één of meerdere acties kunnen niet
worden geregistreerd terwijl een bepaalde actie wordt
geregistreerd.
Voorbeeld:
Met de knoppen ( categorieën) Balbezit A, Balbezit
B en geen balbezit, door op Balbezit A te klikken,
blijft deze actie doorlopen totdat u op een andere knop
(categorie) klikt (met de eigenschap
uitsluiting) of
totdat u weer op dezelfde knop klikt.
3
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dummy knop

voordelen van het gebruik van
Nacsport PROFESSIONELE software
ga naar het exacte moment
waar de descriptor is gecodeerd
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Deze eigenschap geeft de gebruikers de mogelijkheid om naar het moment te gaan waar
een descriptor is gecodeerd. Hierdoor is het niet meer nodig om het hele fragment van
de betreffende categorie te bekijken.
Voorbeeld:
In een bepaalde situatie, zoals ‘ opbouw‘,
waar meerdere spelers bij betrokken zijn
geeft deze tool de gebruiker de
1

Acción
ataque

mogelijkheid om alleen de momenten van
14:56 15:0
Jugador 9

een bepaalde speler (descriptor) terug te

15:06

bekijken in plaats van de hele opbouw
van het begin tot einde terug te moeten
kijken.

Speler 9
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presentaties maken tijdens het coderen

AUTOLIJST
AUTOPRESENTATIE

Autolijst: Indien deze eigenschap is
meegegeven aan een knop in het sjabloon,
worden de gecodeerde acties met deze
parameter automatisch aangemaakt in een
lijst in een presentatie.
Voorbeeld:

Autopresentatie: Indien deze eigenschap
is meegegeven in het sjabloon, wordt er
automatisch een presentatie bestand (.pre)
aangemaakt met alle acties met deze
parameter.
Voorbeeld:

Verdeling van video's

Verzamelde lijst
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De tools Autolijst en Autopresentatie
geven de gebruikers de mogelijkheid om
automatisch lijsten en presentaties te maken
tijdens het coderen.

voordelen van het gebruik van
Nacsport PROFESSIONELE software
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geef een score aan een registratie
Met de score categorieën, laat het
programma automatisch de score zien van
een wedstrijd op elk geselecteerd moment
op de Tijdsbalk.
Het verschijnt op de Tijdsbalk en in het
eigenschappen venster van de registratie.
SCOREBORD EIGENSCHAP IN REGISTRATIE

SCOREBORD OP TIJDSBALK
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grafische descriptors

Markeer het exacte punt waar de actie
heeft plaatsgevonden.

Markeer verschillende punten van dezelfde
actie.

Maak belangrijke zones aan om zo efficiënt
mogelijk te werken.

De software laat in chronologische
volgorde de lijnen zien tussen de
verschillende punten die als acties
gecodeerd zijn
(zie het screen shot hieronder)

Markeer de acties met verschillende
kleuren afhankelijk van verschillende
categorieën (fouten, schoten, balverlies)

Ve r s c h i l l e n d e m a n i e r e n o m d e g e r e g i s t r e e r d e a c t i e s o p t e v ra g e n :
Op het totaal aantal acties

Acties in de zelf aangemaakte zones.

Op categorieën of descriptors ( acties,
spelersnamen, succesvolle acties…..)

Door met uw muis over een grafische
punt te gaan krijgt u een voorbeeld
weergave van de geregistreerde actie.
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Met de tool Grafische Descriptors kunt u op een veld aangeven waar iets heeft
plaatsgevonden. U heeft de volgende opties:

voordelen van het gebruik van
Nacsport PROFESSIONELE software
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organiseren van de vensters
In Nacsport is het mogelijk om overal in
het programma de grootte van de vensters
naar eigen keuze aan te passen. Ook kunt
u de video speler of elk ander willekeurig
venster naar een tweede monitor of op een
projectiescherm overzetten.

PROFESSIONELE VERSIES

Werkomgeving helemaal in te
richten naar uw eigen wensen

Bureaublad uitbreiden
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registraties beoordelen
Beoordeel uw registraties tussen 1 en 5. Door
een beoordeling toe te passen is het mogelijk
om registraties in de tijdsbalk hierop te ordenen
of te filteren. Gebruikers kunnen de gegeven
beoordelingen op de tijdsbalk ook nog wijzigen.

6
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importeren/exporteren van .XML
Met Nacsport kunt u ook .XML bestanden importeren en exporteren van andere video
analyse systemen met tijdsbalk gebaseerde producten.
U kunt ook .NAC databases exporteren naar .XML bestanden.
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import Opta ®* files

In de Elite is het nu mogelijk om op
grafische wijze op het veld te zien waar
bepaalde acties plaats hebben gevonden.

* alleen voor voetbal
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twee videos linken
aan een database
Gebruiker kan dezelfde actie nu gelijktijdig van 2
v e r s c h i l l e n d e c a m e ra p o s i t i e s b e k i j k e n .
Deze tool stelt de gebruikers in staat om, indien
er twee video´s zijn van dezelfde wedstrijd van
bijvoorbeeld verschillende camera posities, deze
acties gelijktijdig te bekijken en een keuze te
maken van het fragment van één van beide video´s
om deze later in een presentatie te gebruiken.

7
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Een nieuwe import tool voor teams die
Opta® F24 bestanden gebruiken. Met
deze tool is het voor gebruikers die F24
Opta® pakketten gebruiken mogelijk om
deze eenvoudig in een zelf te bepalen
vorm te importeren als nieuwe Nacsport
database.

voordelen van het gebruik van
Nacsport PROFESSIONELE software
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data matrix
Met de matrix krijgt u in een grafische en intuïtieve manier eenvoudig alle informatie
tussen de categorieën en descriptors (sub categorieën) te zien.

U heeft de mogelijkheid om tijdens de
wedstrijd toegang te krijgen tot de matrix
en hieruit nummerieke informatie van de
categorieën te halen en de relatie van de
categorieën met de descriptors.
Multiple matrix: Gebruikers kunnen nu
een multiple matrix aanmaken met
daarin registraties van meerdere video’s.
Bijvoorbeeld, alle wedstrijden van een
seizoen. (
maximaal 5 video’s).
.
In de multiple matrix kunt u de subtotalen
bekijken van de categorieën en descriptors
en ook alle verschillende combinaties van
de betreffende video’s die in de matrix
staan.
.
Dynamische matrix: Gebruikers kunnen
de matrix aanmaken van alleen een specifieke
periode van de video.

Exporteer de gemaakte structuur van
de matrix als XLS (Excel) formaat:
Het doel van deze tool is om de structuur
van de rijen en kolommen tijdens alle
analyses met hetzelfde sjabloon gelijk te
houden.
Zelf te bepalen matrix: Maak een matrix
waarin alleen wordt getoond wat u op dat
moment nodig heeft. U kunt deze structuur
opslaan voor toekomstige analyses.
.
.
Submatrix: Gebruikers kunnen nu
een submatrix aanmaken van een zelf
aangemaakte matrix. De submatrix kan
door de gebruiker zelf ingedeeld worden.
Zeer nuttig om gegevens en informatie van
eerder geanalyseerde descriptors en
categorieën te bekijken. .
U kunt de indeling van de submatrix ook
opslaan om zo tijd te besparen voor
toekomstig gebruik.
(zie onderstaande afbeelding)
DESCRIPTORS
REGISTRATIES

basis matrix

submatrix

Voorbeeld:
Door te dubbelklikken op Soff A (categorie)
wordt de submatrix geopend met alle
descriptors die hierbij horen. In de afbeelding
is de relatie nu zichtbaar tussen Aleros A
(descriptor) en bien (descriptor), in totaal
8. Automatisch verschijnen de hierbij
horende registraties in de linker bovenhoek.
CATEGORIEËN

DESCRIPTORS

8
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U kunt de gegevens van de matrix uitprinten,
opslaan als afbeelding.

voordelen van het gebruik van
Nacsport PROFESSIONELE software
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compatibel met Tag&go
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zoek functie
Met de ‘Zoek functie’ kunt u op zeer
gedetailleerd niveau zoeken naar specifieke
acties. U kunt zoeken op categorieën of
descriptors.

Om nog meer tijd te besparen, kunt u deze
zoekactie met de ‘Zoekfunctie’ ook
tegelijkertijd doen in verschillende
wedstrijden/databases.

U kunt bijvoorbeeld het volgende zoeken…
’ Schoten op het doel van de linkerkant in
de tweede helft waarbij Mateo niet betrokken
bij was ’.

In de Zoek functie kunnen gebruikers nu
zoek criteria opslaan om deze later opnieuw
te gebruiken.

Voorbeeld:
In de 4 geselecteerde databases, heeft de ‘Zoekfunctie’ 6 acties gevonden: acties
van Australië, na de 23 meter lijn, cirkel penetratie en resulteerde in een schot
op doel.
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afzonderlijke tekst notities
tijdens registreren
Tijdens het bekijken van een video kunt u
nu afzonderlijke tekst notities maken (niet
gekoppeld aan een registratie). Deze notities
worden als een rij weergegeven op de
tijdsbalk alsof het een andere categorie is.

9
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Maak, importeer en exporteer sjablonen voor de Tag&go app.

voordelen van het gebruik van
Nacsport PROFESSIONELE software
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acties in real-time terug bekijken
Deze tool stelt de gebruiker in staat om acties in real-time terug te bekijken zonder het
capturen/opnemen te stoppen.
Met deze nieuwe optie, kan de analist op elk moment tijdens het live coderen elke actie in
real-time terug bekijken zonder het capturen of opnemen te stoppen en eenvoudig de tijd
van de gecodeerde actie aanpassen op de tijdsbalk.

Registratie "corner tegen"

Registratie "corner tegen"
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verschillende databases
voor dezelfde video
Deel werk met andere coaches, iedere coach kan zijn of haar eigen analyse maken. De
professionele versie van Nacsport bieden de mogelijkheid om verschillende databases
van dezelfde video te combineren en om van de analyses van alle coaches één
definitieve presentatie te maken.
MEERDERE VIDEO'S
MEERDERE DATABASES

10
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Duur registratie aanpassen

voordelen van het gebruik van
Nacsport PROFESSIONELE software
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presentaties laten zien
Nacsport maakt het mogelijk om
presentaties te maken met geselecteerde
acties van wedstrijden zonder dat u hier losse
video’s van hoeft te maken.

U kunt de videosessies vanuit ons programma
laten zien.
De software maakt het ook mogelijk om
een matrix te bekijken van alleen de
geselecteerde registraties van elke lijst in
een presentatie.

U heeft uitgebreide bedieningsmogelijkheden tijdens de presentatie. Met deze tool kunt u:
Acties herhalen zo vaak als u zelf wilt.

Op elk moment toegang tot de acties.

Acties vergelijken.

Maak notities en laat deze zien tijdens elke
actie.

Tekenen over de video.
Laat voor- en tussenbladen zien.
Selecteer favoriete presentatie.
Bewerk acties.
Externe video's en afbeeldingen
toevoegen.

11
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U kunt ook, in real time, tekeningen maken
tijdens de presentatie, en tevens kunt u
twee acties met elkaar vergelijken.

meer mogelijkheden van
Nacsport PROFESSIONELE software

nacsport
training

21

Nacsport Training is het nieuwe programma ontwikkeld door Nacsport welke u helpt om
op een simpele manier uw oefeningen en trainingen voor te bereiden, te maken en te
organiseren.
Nacsport Training is onderverdeeld in 4 verschillende omgevingen, waarmee u…

AFBEELDINGEN
Gebruik meer dan 100 verschillende velden.
Importeer uw eigen velden en maak
oefeningen.
Maak een reeks van afbeeldingen.

.

Link oefeningen en video’s.
Telt automatisch hoe vaak een oefening
is gebruikt in uw training sessie.
Maak uw eigen, 100% zelf in te richten,
bibliotheek van oefeningen.

TRAINING SESSIES
Organiseer uw bibliotheek met training
sessies.
Wijzig oefeningen voor training sessies.
Link video’s met training sessies.

KALENDER
Maak en raadpleeg uw training sessies en
wedstrijden.
Beheer uw databases en presentaties.
Herken het type training sessie op kleur.
12
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OEFENINGEN

meer mogelijkheden van
Nacsport PROFESSIONELE software

Met de Professionele versies kunt u ook gebruik maken van de volgende functies:

Naast dat u op elk moment een foto
kunt maken van een moment van de
video en hierop kunt tekenen kunt u
deze tekening ook in de video terug
laten zien.

Statistische overzichten om uit te printen
(in PDF en Excel)

Met één licentie, kunt u Nacsport op
meerdere computers gebruiken. U hoeft
uw licentie alleen te deactiveren en te
activeren via internet.

Video capture in AVI en MP4 formaat.

Nacsport is beschikbaar in 6 talen:
Spaans, Engels, Nederlands, Pools, Frans
en Duits.

Registreer acties zonder video input en
synchroniseer de database met de
respectievelijke video.

Maak losse video’s in verschillende
formaten: AVI, MPEG, WMV, MOV, IPOD,
PSP, MP4, M4V, FLV en 3GPP.

Tijdsbalk waar u zonder beperkingen al
uw acties kunt bewerken en ordenen.

Gebruik Nacsport met de volgende
v i d e o f o r m a t e n : A V I , W M V,
MPEG,MPG,M2V, MOD, MOV, MP4, MKV,
M4V, TS, MTS, M2TS…

U kunt uw databases eenvoudig een
naam geven en delen met andere
Nacsport gebruikers.

Met het programma kunt u video’s die
g e d o w n l o a d z i j n va n i n t e r n e t
converteren naar AVI formaat.

Meer afbeelingsformaten: JPG, JPEG,
BMP, TIF, TIFF, PNG, GIF, PSD, PCX,
WMF, TGA,RAS...

En nog veel meer…

meerdere

opties
13

PROFESSIONELE VERSIES

U kunt twee acties over elkaar heen
leggen en deze in één scherm
tegelijkertijd afspelen.

ondersteuning /
minimale systeemvereisten
Bij Nacsport eindigt ons werk niet met het ontwikkelen van de software. De relatie met
onze klanten is veel belangrijker dan het verkopen van de software. We streven er naar om
binnen 24 uur te reageren op aanvragen voor ondersteuning.
Naast ons remote support systeem hebben alle gebruikers de beschikking over
handleidingen, specifieke video helps, meest gestelde vragen...
MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN

Hardware:

Besturingssysteem:

· Processor Intel® Core 2 Duo of
gelijkwaardig.
· 2 GB RAM Intern geheugen.
· Videokaart: 256 MB dedicated geheugen
(niet shared met algemeen RAM
geheugen).
· Minimaal 300 MB vrije ruimte harde

Onze programma´s draaien momenteel op
de volgende besturingssystemen:
· Windows Vista met Service Pack 2
(32 / 64 bits) .
· Windows 7 met Service Pack 1 en
Windows 8 (32 / 64 bits).
· Mac OS X*.

schijf voor installatie software.
· Scherm resolutie:

1366 x 768.

* Om het programma op een Mac OS X te laten werken, moet u emulatie software installeren, zoals de tools: VM
Ware©, Parallel Desktop© or Boot Camp© (inbegrepen in het besturingssysteem van Mac OS X Leopard v10.5)

· Processor Intel® Core i7 of gelijkwaardig.
· Minimaal 300 MB vrije ruimte harde
schijf voor installatie software.

· Windows 7 met Service Pack 1 of
Windows 8 (32 / 64 bits).

· 4 GB RAM Intern geheugen.
· Videokaart: 512 MB dedicated geheugen.
· Scherm resolutie: 1920 x 1080.
MINIMALE BENODIGDHEDEN VOOR ...
* Projector of tweede beeldscherm

* Acties in real time inladen en registreren

1 HDMI poort (aanbevolen) of VGA poort.

- Met video camera's met FireWire aansluiting
1 FireWire poort ( IEEE 1394 o iLink ) of
1 PCMCIA poort (Express kaart) slot om
externe FireWire aan te sluiten.
- Met video cameras via USB Digitiser
(Avermedia Live Gamer Portable):
1 USB2 of USB3 poort.

* Opslag video

Harde schijf van de computer of externe
harde schijf USB2 o USB3 kan worden
gebruikt om de video's op te slaan.

NUTTIGE LINKS :
HDMI: http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
FireWire:http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_1394
USB Digitizer (Avermedia):http://avermedia.com
14
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AANBEVOLEN VEREISTEN

wat onze klanten zeggen...
“ Door

de grote flexibiliteit van deze
organisatie, kunnen we vrij denken om te
komen tot de meest ideale oplossingen,
waarbij video analyse software voor
meerdere oplossingen inzetbaar kan zijn.
Bij vragen, opmerkingen en suggesties
worden we altijd snel te woord gestaan. Dit
alles geeft veel vertrouwen in de producten
en diensten van Nacsport en we verwachten
een goede duurzame relatie te hebben, met
veel innovaties voor de toekomst.

“

“ Nacsport verschaft ons informatie: om ons

zelf beter te verbeteren, te wijzen op onze
fouten, bepaalde zaken visueel te maken
en om de goede en zwakke aspecten van
de tegenstanders te ontdekken. Tevens
heeft de support afdeling ons meerdere
malen geholpen indien we er niet uit kwamen
of als er iets aan de hand was. Als ik de
support afdeling een cijfer zou moeten geven
tussen 0 en 10 dan zou ik ze een 11 geven.
Jesús Olivera

“

Performance Analist FC Sevilla.

Assistent
b o n d s c o a c h N e d e r l a n d s Ko r f b a l
team/Sport2view

“ Nacsport maakt het mogelijk om het gehele
analyse proces op alle niveau’s in onze club
beter te intregeren. Voor een lagere prijs
biedt Nacsport dezelfde mogelijkheden als
het programma dat momenteel door het 1e
team wordt gebruikt.
De software is betaalbaar en heeft meer
dan genoeg mogelijkheden vergeleken met
andere duurdere alternatieven op de markt.
Hugh Jenner

“

Video analist van Sale Sharks Rugby Club.

“ Nacsport is heel belangrijk voor mij want

het maakt mijn werk met de spelers
makkelijker. De software maakt het mogelijk
om bepaalde acties eenvoudig, zonder dat
dit veel tijd kost, uit je trainingen en
wedstrijden te halen waar de spelers weer
van leren. De teken tool is ook ideaal en
eenvoudig te hanteren.
Lino Gomes

“

“ Nacsport heeft het Engelse Lacrosse team
voorzien van het ideale platform om hun
wensen voor het gebruik van video analyse
verder door te ontwikkelen.
Will Oldham

“

Hoofd Analist Engels Nationaal Lacrosse team.

“ De

gebruikersvriendelijkheid van het
programma en de relatief lage prijs maakte
het voor mij eenvoudiger om de Wales
Voetbal Bond te overtuigen van het gebruik
van video analyse. Daarnaast is de
ondersteuning zeer goed en efficiënt en
enkele problemen werden direct opgelost.
Er zijn inmiddels al een aantal waardevolle
updates geweest waarvoor ik zelf ook input
had gegeven.
Tot nu toe is de Nacsport Basic Plus een
perfecte tool in de ontwikkeling van de
analyse afdeling binnen onze organisatie.
Carl Cunningham

“

Performance analyse directeur van het vrouwen voetbal
van de Wales Voetbal Bond ( FAW)

Italiaans CLD Carmagnola futsal team.

Succes verhaal: José Venancio López
Nacsport is heel belangrijk voor ons werk omdat we met Nacsport onze tegenstanders
kunnen analyseren en ook ons eigen spel kunnen verbeteren. Nacsport helpt ons
om tijdwinst te boeken tijdens het analyseren. Ook geeft het ons de mogelijkheid
om onze werkwijze en behoeften in deze technische sport te centraliseren.
Dankzij Nacsport hebben we een snellere analyse, zelfs in real time, wat erg
belangrijk is tijdens een toernooi waar er altijd weinig tijd is.

José Venancio López
Coach Spaanse Nationaal zaalvoetbal team.
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PROFESSIONELE VERSIES

Gert Jan Kraaijeveld

contact
Hoofdkantoor

SPANJE
Nacsport
C/. Juan Domínguez Pérez, 23. 2º planta
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Canarische Eilanden · Spanje

Telf.: +34 928 363 816
Fax: +34 928 056 440
info@nacsport.com · www.nacsport.com

Vertegenwoordigers

Fútbol Táctico

Caja Sport Software

futbol.tactico@nacsport.com

caja.sport.software@nacsport.com

POLEN

ARGENTINIE

Sport solutions

Carlos Geneyro

adam.stepien@nacsport.com

carlos.geneyro@nacsport.com

SCHOTLAND

CHINA

Caja Sport Software (hockey)

NSH Communications

caja.sport.software@nacsport.com

chen.nsh@nacsport.com

BELGIË
Antoine Plusquin (Voetbal)
antoine.plusquin@nacsport.com

Caja Sport Software
caja.sport.software@nacsport.com
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HOLLAND

VERENIGD KONINKRIJK EN IERLAND
Analysis Pro Ltd
jon.moore@analysispro.net
josh.bryan@analysispro.net

PROFESSIONELE VERSIES

SPANJE

contact
Vertegenwoordigers

ITALIË

DUITSLAND

Enrico Petrucci (Basketball)
enrico.petrucci@nacsport.com

Fabian Rozwadowski (Omgeving Frankfurt)
fabian.rozwadowski@nacsport.com

Martin Schultze (Noord Duitsland)
martin.schultze@nacsport.com

Benjamin Lang (Zuid Duitsland)
benjamin.lang@nacsport.com

Ricardo Muller (IJshockey)
ricardo.muller@nacsport.com

Meer informatie in...

www.nacsport.com

www.facebook.com/NacsportSL

www.youtube.com/Nacsport

www.twitter.com/Nacsport
Empresa: goo.gl/aUgdh
Grupo: goo.gl/zLkpj
plus.google.com/+NacsportSL
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info@nacsport.com
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