
Handleiding hockey 
Belgium app



Inhoud

Aanmelden  in de app

Privacyinstellingen

Uitleg widgets:

• Widget 1: uitslagen

• Widget 2: Nieuws

• Widget 3: Favorietenbalk

• Widget 4: Hoofdmenu:

 Onderdeel programma:

 Registeren van aan- / afwezigheden in de app

 Onderdeel vrijwilligerstaken

 Onderdeel zoeken

 Onderdeel lijst

 Onderdeel spelerspas

 Onderdeel instellingen



Selecteer eerst de 
gewenste taal (1) 
en kies nadien op 

registreren (2)



Vul  je emailadres 
(1) in en kies een 
wachtwoord (2) 

en klik op 
registreren



Na de registratie 
krijg je volgend 

scherm



Ga naar je mailbox en 
klik eerst op de 

activatie link
Keer nadien terug naar de app.



In de app zie je nu 
volgend scherm

Vul opnieuw je emailadres (1)  en 

indien blanco het wachtwoord (2 in 

en klik op inloggen (3)



Fout scherm?
Indien je je als grootouder, vriend of andere 

registreert kan je hier kiezen op ‘ga verder als 

toeschouwer’. Op die manier kan je toch nog 

steeds de wedstrijden volgen van je favoriete 

club(s) en/of speler(s),



Scherm als 
speler of ouder



Scroll naar beneden 
en pas indien nodig 

je gegevens aan.
Let op: 

Niet alle gegevens kan je zelf aanpassen. Voor 

sommige gegevens dien je contact op te 

nemen met de secretaris van onze club.



Privacy instellingen
Maak hier een keuze (1) op welke manier je zichtbaar 

wil zijn in de app en/of op de website en klik nadien op 

‘volgende’.

Omwille van de herkenbaarheid voor de scheidsrechters 

moeten de spelers een keuze maken tussen ‘open’ of 

‘normaal’.



Uitleg over de 
verschillende 

widgets



WIDGET 1: UITSLAGEN

 Hier verschijnen de laatste uitslagen van de ploeg(en) waaraan je verbonden bent als 

speler/coach/ouder/toeschouwer/…



WIDGET 2: NIEUWS

 Hier verschijnen de nieuwsberichten van de hockeybond en onze eigenclub.

 o.a.: wedstrijdwijzigingen kan je hier terugvinden



WIDGET 3: FAVORIETENBALK

 Deze balk is steeds onderaan bereikbaar en zo kan je snel schakelen tussende verschillende 

ploegen of spelers die je volgt. 

 Over het instellen van deze favorieten later meer…



WIDGET 4: HOOFDMENU

 In dit menu heb je verschillende onderdelen: 

 Home

 Persoonlijk

 Favorieten

 Club

 Bond

 Algemeen



WIDGET 4: HOOFDMENU



WIDGET 4: HOOFDMENU



ONDERDEEL PROGRAMMA



ONDERDEEL PROGRAMMA

 Via de optie filter kan je bepaalde items van het programma zichtbaar maken of verbergen:

 Volledig programma: alles is zichtbaar

 Team: wedstrijdkalender

 Vrijwilligerstaken: Hier zie je de momenten dat je je hebt opgegeven om een bepaalde taak uit te 

voeren

 Clubactiviteiten: Dit zijn alle  activiteiten van de club die niet onder wedstrijden of trainingen vallen. 

(extra conditietrainingen, eetdagen, tornooien, fuif, sportkamp, …)

 Trainingen: Dit zijn alle standaardtrainingen.

 Je kan de filters afzonderlijk gebruiken voor je persoonlijk programma en je kind(eren)



ONDERDEEL PROGRAMMA



Onderdeel programma
Registreren van aanwezigheden



REGISTREREN VAN AANWEZIGHEDEN (NIET VOOR WEDSTRIJDEN)



REGISTREREN VAN AANWEZIGHEDEN (WEDSTRIJDEN)



REGISTREREN VAN CARPOOLEN (WEDSTRIJDEN)



ONDERDEEL VRIJWILLIGER



ONDERDEEL VRIJWILLIGER



ONDERDEEL VRIJWILLIGER

 Via de optie ‘Mijn beschikbaarheid’ kan je aangeven op welke dagen  en uren je beschikbaar 

kan zijn om een taak uit te voeren. (wisselen voor een bepaalde taak/dag kan nadien nog).

 Via de optie ‘Mijn taken’ kan je aangeven welke taken je zou willen uitvoeren.

 Dit kan je instellen voor je kind(eren). 

 Let op: We kiezen ervoor om  bv: de taken toe te wijzen aan de kinderen van de ploeg die tijdens een 

bepaalde thuiswedstrijddag van dienst zijn. Wil je echter met beide ouders of 2 personen werken in 

hetzelfde blok zal 1 van deze personen zich als vrijwilliger moeten aanmelden via de website. Zo kan 

deze persoon dan onder de eigen naam worden toegewezen waardoor het duidelijk dat bv beide 

plaatsen van de bardienst tijdens die blok zijn ingevuld,

 Met status werken we (nog) niet. Dit is een standaard onderdeel van de app en hier moet je 

dus geen rekening mee houden,

(Misschien dat er in de toekomst per speler verwacht wordt om een aantal punten per seizoen te behalen en dit kan dan door 

vrijwilligerstaken uit te voeren. Per taak kunnen dan punten toegekend worden.)



Onderdeel 
zoeken



ONDERDEEL FAVORIETEN          ZOEKEN



Onderdeel lijst



ONDERDEEL FAVORIETEN                  LIJST



ONDERDEEL FAVORIETEN                  LIJST



Onderdeel 
Spelerspas



ONDERDEEL BOND                  SPELERSPAS



Onderdeel 
instellingen



ONDERDEEL INSTELLINGEN



ONDERDEEL INSTELLINGEN



ONDERDEEL INSTELLINGEN: PUSHBERICHTEN


