
GRAFISCH BUREAU - WEBDESIGN

1. Download de app ProSoccerData vanuit de Google Playstore (Android) of Apple App Store (iOS) 
Google Play Store 
Apple App Store

2. Vraag de logingegevens voor onze club op via Wim Rubens (wim.rubens@khoheide.be)
3. Geef je emailadres in en druk op Ga verder
4. Geef je wachtwoord in en kies voor Log in

Beknopte handleiding gebruik ProSoccerData
App downloaden en installeren



GRAFISCH BUREAU - WEBDESIGN

1. Ga naar het menu Club kalender
2. Klik op het filtericoontje
3. Selecteer de ploeg die van toepassing is en druk op het vinkje bovenaan
4. Selecteer de training waarop je niet aanwezig kan zijn

Beknopte handleiding gebruik ProSoccerData
Afmelden voor trainingen

Om de trainingen zo leuk én leerrijk mogelijk te maken is het zeer belangrijk voor een trainer om vooraf te weten 
welk aantal spelers aanwezig zullen zijn op de training. Een oefening voor 12 spelers uitwerken is immers niet 
hetzelfde als een oefening met 8 spelers. Daarom vragen we om ten laatste 2 uur voor de training af te melden 
als je niet aanwezig kan zijn. Je kan uiteraard ziek worden, geblesseerd geraken of teveel huiswerk mee krijgen 
van school, maar meld je altijd gewoon even af. Communicatie werkt in 2 richtingen.

5. Klik op Ik ga
6. Klik op Selecteer reden 
7. Kies de reden waarom je niet kan komen trainen (dit is louter informatief)



GRAFISCH BUREAU - WEBDESIGN

1. Ga naar het menu Club kalender
2. Klik op het filtericoontje
3. Selecteer de ploeg die van toepassing is en druk op het vinkje bovenaan
4. Selecteer de wedstrijd waarop je niet aanwezig kan zijn

Beknopte handleiding gebruik ProSoccerData
Afmelden voor wedstrijden

Kan je in een speelweekend niet aanwezig zijn op de wedstrijd, dan zou het leuk zijn dat je dit voldoende lang op 
voorhand laat weten aan je trainer (mondeling aan je trainer of via WhatsApp).  
Afmelden via ProSoccerData kan alleen vanaf het moment dat je in de selectie van de ploeg voor dat weekend zit.

5. Klik op Ik ga
6. Klik op Selecteer reden 
7. Kies de reden waarom je niet naar de wedstrijd kan komen (dit is louter informatief)


