
Instructie VoetbalTV instellen  

op jouw telefoon op tablet 

 
 

 
 
 
Deze instructie is samengesteld voor DUNO-leden, ouders en 
vrienden van leden, zodat deze de VoetbalTV-app kunnen stellen en 
hiermee live en gespeelde wedstrijden die op veld 1 van DUNO 
zijn/worden gespeeld (terug)kijken. 
 
Alle officiële beker en competitie die op veld 1 gepland staan worden 
automatisch door VoetbalTV opgenomen. Dit is alleen voor 
wedstrijden waarbij gespeeld wordt op een heel veld. 
 
Wij kunnen ook handmatig wedstrijden inplannen voor opnames. 
Dit is mogelijk voor : 
 

- * Vriendschappelijke wedstrijden (jeugd t/m senioren), 
- * Jeugdwedstrijden JO8,JO9,JO10,JO11,JO12. 

 
 
* Handmatige opnames dient door ons te worden ingepland. Voor 
het verzoek van een handmatige opname dient dit van te voren 
worden aangegeven via : info@hsvduno.nl , t.a.v. Nick v/d Toorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@hsvduno.nl


Stap 1. Ga naar de Apple of Playstore en zoek de app VoetbalTV. 

Download vervolgens de app. 

 

 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/nl/app/voetbaltv/id1423136238?ls=1
https://apps.apple.com/nl/app/voetbaltv/id1423136238?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.voetbaltv.app&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.voetbaltv.app&hl=nl


Stap 2. Klik op het tabje ‘profiel’ en log hier in met jouw (KNVB) 

gegevens die je ook gebruikt als in de voetbal.nl app 

 

Indien je geen KNVB/voetbal.nl account hebt, kun je deze hier 

gratis aanmaken : https://www.voetbal.nl/gebruiker/aanmaken  

 

 

 

 

https://www.voetbal.nl/gebruiker/aanmaken


Zonder in te loggen kun je niet gebruik maken van de live en 

gespeelde wedstrijden op VoetbalTV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stap 3. Indien je bent ingelogd keer je terug naar ‘home’ (links 

onder). Vervolgens zie je rechtsboven een vergrootglas, klik hier op 

en ga naar de ‘D’ en zoek DUNO op. Indien je DUNO hebt gevonden 

druk dan 1x op het doorschijnend sterretje, om DUNO favoriet te 

maken in je app. Het sterretje wordt nu groen of geel. Indien je nu op 

DUNO klikt, kun je je abonneren op jouw favoriete DUNO-teams. 

 

 

 

 

 

 

 



Stap 4. Klik boven in de balk op DUNO (of je geabonneerde team) en 

zie hier de reeds gespeelde wedstrijden. Indien jouw favoriete team 

op dat moment een wedstrijd heeft op veld 1, zal de live wedstrijd 

ook hier te zien zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je kunt ook het programma voor de week zien, of je geabonneerde 

DUNO-teams. 

 

o   

 

Indien je een andere (live) wedstrijd wilt zien buiten DUNO, dan keer 

je terug naar ‘HOME’ -> ‘WEDSTRIJDEN’. Je kunt nu alle gespeelde of 

live wedstrijden (terug)zien. 

 

Veel succes met de App. Mocht er toch niets lukken met instellen, 

kun je dit altijd mailen naar : info@hsvduno.nl of op zaterdagmiddag 

de commissiekamer inlopen en vragen naar Nick. 

mailto:info@hsvduno.nl


PS. Trainers/leiders van DUNO kunnen gebruik maken van de 

‘Analysetool’ van VoetbalTV. 

 

In de Analysetool kun je hoogtepunten van een wedstrijd markeren, 

en deze later met je spelers bespreken. Handig voor als je 

bijvoorbeeld aan wilt tonen waar net te veel ruimte op het veld 

ontstaat, of wanneer je snelle moet omschakelen na een counter. 

Het is tevens mogelijk om gespeelde wedstrijden van je team, 

waarvan de wedstrijd is opgenomen te downloaden. Alleen is het 

NIET toegestaan om deze video te verspreiden op bijvoorbeeld social 

media(de wedstrijdbeelden mogen dus niet verder online komen te 

staan). Het is alleen toegestaan om de video intern te tonen en te 

bespreken. 

 

Meer over de VoetbalTV analyse tool vindt je hier : 

https://www.voetbaltv.nl/voetbaltv-analyse/ 

 

Indien je geïnteresseerd bent en gebruik wilt maken van de analyse 

tool, stuur dan een mail naar : info@hsvduno.nl t.a.v. Nick v/d Toorn. 

 

 

https://www.voetbaltv.nl/voetbaltv-analyse/
mailto:info@hsvduno.nl
https://www.hsvduno.nl/165/3/nick-van-der-toorn/profiel/?tab=1

