
Sporting’70 Club App. 

Begin december 2017 is er een nieuwe versie van onze Club App uitgekomen. Deze app is 
beschikbaar voor iOS en Androïd, en te downloaden in de App Store of Google Play. 

Met de Club App kun je het Sporting nieuws volgen, de uitslagen en het programma zien, en je 
favoriete teams volgen, inclusief berichten over afgelaste trainingen of wedstrijden. Ook kun je tijdens 
een wedstrijd een live blog maken, of het blog van je favoriete team volgen als je thuis bent. En 
daarvoor hoef je niet in te loggen! 

Hieronder een kort overzicht van de app. 

Open je de app, dan kom je in het hoofdmenu, waarin de standaard volgende onderdelen staan: 

 Inloggen 
 Nieuws 
 Uitslagen 
 Programma 
 Afgelastingen 
 Instellingen 

Inloggen. 
De meeste functionaliteiten in de app werken ook zonder in te loggen. Voor de mensen die als 
vrijwilliger een login op de website hebben aangemaakt: je kunt inloggen met dezelfde gegevens die 
je ook gebruikt om op de website in te loggen (email adres plus wachtwoord). Voor anderen is 
inloggen niet mogelijk. 
 

Instellingen. 
Ga eerst naar Instellingen. Hier heb je 2 opties, Algemeen en Favoriete Teams.  

Onder Algemeen kun je instellen voor welk soort berichten je Pushnotificaties wilt ontvangen. Je hebt 
de keus uit 

 Algemene zaken. Bedoeld voor algemene berichten van Sporting. Suggestie: zet deze 
optie in ieder geval aan.   

 Mijn favoriete teams. Bestemd voor berichten die betrekking hebben op je favoriete 
team(s), zoals bijvoorbeeld afgelastingen. 

 Liveblog favoriete teams. Hiermee kun je aangeven of je push berichten wilt ontvangen als 
er bij een wedstrijd van je favoriete team(s) een live blog loopt. 

 Vrijwilligerstaken. Hiervoor moet je zijn ingelogd in de app. Zie ook hierboven, onder 
Inloggen. Je kunt met deze optie een herinnering krijgen voor een ingeplande 
vrijwilligerstaak. 

  



Bij Favoriete teams kun je instellen welk(e) team(s) je wilt volgen. Voor ieder team dat je kiest wordt er 
een extra onderdeel toegevoegd in het hoofdmenu. 

 

 

  



 

Nieuws.  
De nieuwsberichten die je ook op de website kunt zien. 

 
     

 

 

 

 
 

  



 

Uitslagen. 
Uitslagen van alle Sporting teams, te filteren op Thuis, Uit of Thuis en Uit. Door te klikken op een 
wedstrijd krijg je het wedstrijdscherm met als die zijn ingevoerd de wedstrijddetails en de blog. Ook 
kun je hier doorklikken naar de competitiestand. 

 

                            
 
 
 

  



 
Programma. 
Uitslagen van alle Sporting teams, te filteren op Thuis, Uit of Thuis en Uit. Door te klikken op een 
wedstrijd krijg je het wedstrijdscherm, met de speellocatie in google maps, en, vanaf een kwartier 
voorafgaand aan de aftrap, de mogelijkheid om een live blog te openen. Ook kun je hier doorklikken 
naar de stand. 
 
 
 

 

  



 

In de live blog kun je tijdens de wedstrijd berichtjes en foto's plaatsen, en tussenstanden, goals, 
doelpuntenmakers, wissels en kaarten doorgeven. Thuisblijvers kunnen zo het wedstrijdverloop 
volgen. 
         

                            
 
 
 

  



Afgelastingen. 
Trainingen of wedstrijden die zijn afgelast worden hier getoond. Als je de optie hiervoor hebt aangezet 
bij instellingen kun je een push bericht krijgen als er een afgelasting voor je favoriete team is. 
  

 

 

 
 

 
 

  



Favoriete teams. 
Elk favoriet team dat je hebt ingesteld heeft een eigen optie in het hoofdmenu. Daarin heb je de 
beschikking over programma, uitslagen, stand, afgelastingen, teaminfo en wedstrijdverslagen voor dat 
team. 

 
 

 

 

 
 

 


