
Op onze website www.herksport.be kan je alle wedstrijdkalenders en -uitslagen van je favoriete ploeg raadplegen.    Een handige tool voor op je gsm (i-phone, smartphone)  is de app “BBF” van de KBVB. 1. Ontdek “Best of Belgian Football” via de gratis mobiele applicatie voor iOS en Android.         Download de app via “App Store” of Google Play”     https://itunes.apple.com/be/app/id590419731?mt=8&ign-mpt=uo%3D4     https://play.google.com/store/apps/details?id=be.rbfa&hl=en  2. Installeer en open de app -> klik op “AAN DE SLAG” -> vul je e-mailadres in om aan te melden of  om een profiel aan te maken.  3.  Doorloop alle stappen en je komt in het startmenu terecht.                  



4.  In het startmenu kan je kiezen uit :  1. Matchcenter : Dag tot dag overzicht van de                                                                     wedstrijden van je gekozen                                                     ploegen       2. Ploegen :  Selecteren van ploegen die je wenst te                              volgen.       3.  Spelers :  Selecteren van spelers die je wenst te                 volgen       4.  Reeksen  :  Overzicht per reeks van de gevolgde                                 ploegen       5.  BBF Friends :  Vrienden die ook BBF gebruiken       6.  Afgelastingen :  info per provincie of er                                           afgelastingen zijn (slecht weer,                                                                                                                                                                                   forfaits, …)       7.  Instellingen  :    taal, profielfoto, …   PLOEGEN TOEVOEGEN :      Klik op “PLOEGEN” en vervolgens kan je via “zoek nieuw team” je favoriete ploeg opzoeken        -> typ  bv. “Herk Sport”  en zoek ->  klik op Herk Sport -> je ziet nu alle ploegen van Herk Sport                          



Klik op de gewenste ploeg die je wilt toevoegen/volgen en klik op “toevoegen als favoriet” En je ploeg is nu toegevoegd.             Wil je nog meer ploegen toevoegen -> met de gele pijl weer naar het vorige scherm en selecteer een andere ploeg en “voeg toe als favoriet”               



!!  BELANGRIJK !!   Voor de jeugdploegen zal je na de winterstop je ploeg opnieuw moeten toevoegen omdat deze kalenders eerst van 1/9/18 tem 31/12/18 (heenronde) wordt bekendgemaakt en in december wordt de terugronde 1/1/19 tem 30/4/19 bekendgemaakt. Bijv.  U12 speelt in de heenronde -> GEW U12 reeks F en in de terugronde is dit 2GEW U12 reeks F   6.  Raadplegen kalender ploeg / club info  Klik op je ploeg en je kan de wedstrijdkalender & club info raadplegen  Klik op een bepaalde wedstrijd in de wedstrijdkalender en je krijg detailinfo over de match. Via toon route krijg je de routebeschrijving/routeplanner             



MATCHCENTER In het matchcenter zie je op dagelijkse basis de ingeplande wedstrijden. Je kan hier hier naar rechts/links swipen/vegen om de wedstrijden van “morgen” of de dagen erna te raadplegen. Je kan hier ook weer op de wedstrijdregel klikken om meer detailinfo te zien.  FAVORIETE SPELERS In BBF kan je ook je favoriete speler opzoeken, toevoegen en volgen.   Je ziet dan bijv. hoeveel matchen hij gespeeld heeft, gele/rode kaarten, goals, …  Bij een jeugdspeler zal dit enkel aantal gespeelde matchen zijn, bij een speler van de 1ste ploeg krijg je wel meer detailinformatie.            



REEKSEN Bij “Reeksen” krijg je een overzicht van de reeksindeling van senioren en iedere jeugdploeg.  Hier kan je ook weer de ranking en kalender raadplegen.    AFGELASTINGEN Als er afgelastingen zijn van wedstrijden, kan je deze hier raadplegen. Op onze website www.herksport.be staat er ook een directe link om afgelastingen te raadplegen.           



BBF FRIENDS Met BBF Friends kan je vrienden die ook BBF gebruiken toevoegen.          INSTELLINGEN  


