
Basketbalteam wint meer tijd 
om wedstrijden te winnen 

Het coachingpersoneel voor mannenbasketbal aan de Santa Clara University 

(SCU) wilde minder tijd besteden aan het werken met video's en meer aan 

coaching. SCU is een privé-universiteit van de Jezuïeten met 8000 studenten 

in Silicon Valley, California. Het basketbalprogramma in NCAA-divisie I van 

de universiteit wint wedstrijden door hard te werken, geweldig te coachen en 

de prestaties van de spelers zorgvuldig te analyseren. 

Het coachingpersoneel neemt alle wedstrijden en trainingen en veel 

wedstrijden van tegenstanders op. Adam Bauman, de videocoördinator van 

het team, besteedde zoveel tijd aan het beheer van de video's dat hij minder 

tijd had om video's te bekijken en de wedstrijden te beoordelen: het leuke deel 

van zijn werk.

Het team bewaarde de wedstrijdvideo's op draagbare harde schijven en 

maakte back-ups op dvd's. In het kleine kantoor van Bauman lagen stapels 

dvd's met opnames van wedstrijden sinds 2006. Wanneer het team een 

uitwedstrijd speelde, nam Bauman meerdere harde schijven mee met de 

opnames van elke wedstrijd die ze dat seizoen hadden gespeeld en video's 

om de tegenstanders te analyseren. 

Vóór elke uitwedstrijd dacht Bauman uren na over alle opnames die het team 

nodig kon hebben. Na elke wedstrijd besteedde hij uren aan het branden en 

verzenden van dvd's met video's van wedstrijden naar coaches, teamleden 

en andere teams. 

Western Digital® helpt het basketbalprogramma van Santa Clara 
University bij het stroomlijnen van het videobeheer en meer  
kostbare coachingtijd.

“ Met de WD Sentinel 
in ons team is het alsof 
we een persoonlijke 
assistent hebben die 
altijd alles bijheeft wat 
we nodig hebben.”

  Adam Bauman, 
Videocoördinator, Basketball 
Program, Santa Clara 
University
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Veilig video's delen
In de herfst van 2011, voegde het SCU-

basketbalprogramma een teamlid toe achter de 

schermen om te helpen bij de organisatie van het 

videoarchief: een WD Sentinel DX4000 server 

voor kleine kantoren. Deze netwerkgekoppelde 

opslagserver is niet groter dan een basketbal, 

maar slaat tot 9 terabyte (TB) aan gegevens op 

en biedt beveiligde externe toegang tot gegevens 

vanaf elke computer met een internetverbinding. 

Het team bewaart nu alle video's van wedstrijden 

op de WD Sentinel en geeft toegang aan wie ze 

nodig heeft. “Dankzij WD Sentinel konden we al 

onze videobestanden op één plaats bewaren en 

deze overal ter wereld toegankelijk maken voor ons 

personeel”, zegt Bauman. “Met de WD Sentinel in 

ons team is het alsof we een persoonlijke 

assistent hebben die altijd alles bijheeft wat we 

nodig hebben.”

Meer tijd om te coachen
Bauman heeft nu enkele uren extra tijd per week 

die hij vroeger gebruikte om video's te beheren. 

Nu kan hij deze tijd gebruiken om te coachen.  

“In plaats van het kopiëren en plakken van 

videobestanden, kan ik nu tijd besteden aan  

de belangrijke dingen: kijken naar onze 

tegenstanders en ontdekken hoe we ze kunnen 

verslaan”, zegt hij. Hij neemt geen kist vol harde 

schijven meer mee onderweg en hoeft niet meer 

uren vóór elke wedstrijd alles voor te bereiden 

wat hij nodig zal hebben. 

Snel en met veel talenten
Dankzij de Intel® Atom™-processor in de WD Sentinel, 

worden zelfs enorme videobestanden bliksemsnel 

overgedragen. De WD Sentinel voert bovendien een 

dubbel taak uit door's nachts back-ups te maken 

voor de 12 pc's van de SCU-basketbalafdeling. 

“Het is geweldig dat we automatisch dagelijkse 

back-ups kunnen maken van alle computers in 

ons kantoor”, zegt Bauman. “Met alle malware die 

tegenwoordig onze pc's kan laten crashen, biedt 

WD Sentinel een enorme geruststelling. Hij maakt's 

nachts back-ups van onze systemen wanneer wij 

thuis slapen. Als er iets zou fout lopen, kunnen 

we afzonderlijke bestanden of een volledige 

computer herstellen.” 

Omdat de WD Sentinel 9 TB opslagruimte biedt, 

plaatst het team niet alleen video's, maar ook alle 

bestanden van afdelingen op de server, waaronder 

trainingsplannen, verkenningsrapporten, 

rekruteringsdocumenten, de resultaten van de 

spelers, de agenda's en nog veel meer. Al het 

basketbalpersoneel heeft 24u per dag en 7 dagen 

op 7 toegang tot de bestanden die ze nodig 

hebben en kunnen grote bijlagen bekijken in plaats 

van ze per e-mail heen en weer te verzenden. 

Meer dan $3.000 besparingen in zes seizoenen
Door de WD Sentinel te gebruiken, bespaart het 

SCU-basketbalprogramma ongeveer $400 per 

seizoen aan dvd's en $150 aan harde schijven, of 

ongeveer $550 per jaar. “Onze WD Sentinel kan 

tot zes seizoenen video's bewaren, dus hoeven we 

zes jaar geen dvd's of harde schijven te kopen: een 

besparing van $3.300”, zegt Bauman. En dan 

hebben we het nog niet over de bespaarde tijd en 

arbeidskosten en de ruimtebesparing in zijn klein 

kantoor. 

“Elke onderwijsinstelling snijdt in de kosten en  

WD Sentinel biedt een effectieve manier om de 

kosten te verlagen zonder minder mogelijkheden  

te hebben. We hebben zelfs belangrijke nieuwe 

mogelijkheden dankzij deze persoonlijke assistent 

die altijd beschikbaar is”, concludeert Bauman.
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