
Met uw telefoon uw team volgen! 

Het is mogelijk om via uw telefoon, Android of Apple, uw team te volgen. U bent dan op de 
hoogte van de actuele speeltijden, uitslagen en stand op de ranglijst. 

Hiervoor dient u de volgende stappen te ondernemen. 

Sportlinked downloaden 

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked 
of via: www.sportlinked.nl. 

Registreren 

Nadat de applicatie is gedownload en 
geïnstalleerd komt de gebruiker op scherm dat 
u hiernaast ziet. 

Bij eerste keer gebruik dient de gebruiker zich 
te registreren 

 

 

 

De gebruiker vult daartoe een e-mailadres 
en een wachtwoord in.  

 

U kunt dit wachtwoord zelf bepalen. 

 

 

 

http://www.sportlinked.nl/


Inloggen 

 

Nadat de registratie heeft plaatsgevonden kan 
de gebruiker inloggen. De gebruiker vult 
daartoe zijn e-mailadres en wachtwoord in. Na 
inloggen is de gebruiker permanent ingelogd. 
Na download en installatie van nieuwe updates 
/ nieuwe versies van de app is de gebruiker nog 
steeds ingelogd na het openen van de app. In 
de app heeft de gebruiker wel zelf de keuze om 
uit te loggen wanneer dat wenselijk is. 

De gebruiker heeft in het inlogscherm tevens 
de mogelijkheid om aan te geven dat hij zijn 
wachtwoord is vergeten. Door opgave van het 
e-mailadres kan het wachtwoord gereset 
worden.  

  

 

Koppelen 
 

Nadat de gebruiker is ingelogd, kan de 
gebruiker zich koppelen aan een bij de bond of 
vereniging bekende persoon. Het koppelen aan 
een persoon is noodzakelijk om gebruik te 
kunnen maken van de functionaliteit van de 
app. 

Koppel dit account via: 

 Toeschouwer toegang (ouders, vrienden, 
familie, geinteresseerden, etc.) 

 

 



Stap 1 

Voor het koppelen aan een persoon of een 
team dient de gebruiker de bond, in dit geval 
KNZB, te kiezen: 

 

 

 

Stap 2 

Vervolgens komt u bij stap 2.  

 

Hier vult u de naam van  

SCOM/De Zeehond’73 (SG) in.  

 

 

 



Stap 3 

 

Vervolgens komt u bij stap 3.  

 

Via de knop “Teams” kunt u een team 
opzoeken. 

 

Via de knop “Personen” kunt u een persoon 
opzoeken door de achternaam in te tikken. 

 

Bij stap 3 voert u de achternaam in van de 
persoon die u wilt koppelen. 

 

U heeft de mogelijkheid teams en spelers als 
favorieten toe te voegen en zo op de hoogte 
blijven van resultaten. 

 

 

 

 

 


