Agenda synchroniseren
Bellingen Halle Ruisbroek 84
Door bijhorende aanwijzingen te volgen, synchroniseer je volgende zaken met je
smartphone:
• Alle wedstrijden, wijzigingen en scores altijd up-to-date
• Alle evenementen van de club
Niet je eerste keer? Hier zijn de links van de verschillende kalenders:
• Alles: https://beruvochalle.be/?feed=kalender-alles
• Jongens U11: https://beruvochalle.be/?feed=kalender-jongens-11
• Gemengd 11: https://beruvochalle.be/?feed=kalender-gemengd-11
• Meisjes U15 A: https://beruvochalle.be/?feed=kalender-meisjes-15-a
• Meisjes U15 B: https://beruvochalle.be/?feed=kalender-meisjes-15-b
• Meisjes U17: https://beruvochalle.be/?feed=kalender-meisjes-17
• Dames 4: https://beruvochalle.be/?feed=kalender-dames-4
• Dames 2: https://beruvochalle.be/?feed=kalender-dames-2
• Heren 3: https://beruvochalle.be/?feed=kalender-heren-3
• Recrea: https://beruvochalle.be/?feed=kalender-recrea
De te volgen werkwijze hangt af van type gsm en/of de kalender applicatie dat je
gebruikt. Vind je hier geen instructies voor jou? Zoek dan online op hoe je voor jouw
gsm en/of kalender applicatie je kan abonneren op een kalender. Met de nadruk op
abonneren (subscribe) en niet importeren!
Als je twijfelt of je agenda up-to-date is, open dan de meest recente wedstrijd.
Normaal komen de wedstrijd scores na maximaal 1 dag in je kalender.

Android
Je Android smartphone is standaard gekoppeld aan één of meerdere Googleaccounts. De kalender toevoegen aan je Google-account zou normaal volstaan.
Volg onderstaande stappen:
1. Voeg de kalender toe aan je Google-account. Dit kan op twee manieren:
1. Log in je Google-account en ga naar je Google Calendar op internet

2. Kopieer de url van de gewenste Ruisbroek 84 kalender, hierboven
vermeld, en voeg deze toe zoals hieronder aangegeven:

2. Zorg ervoor dat je smartphone goed synchroniseert met je Google-agenda:
1. Zet synchronisatie aan. Dit kun je op je smartphone vinden onder:
'Instellingen - accounts’
2. Stel in de agenda die je gebruikt op je smartphone in dat de net
toegevoegde kalender ook gesynchroniseerd en getoond mag
worden.
Deze laatste twee stappen zijn standaard voor een Android smartphone, echter,
gaat het net daar vaak mis. Wanneer deze instellingen niet goed zijn ingesteld wordt
de kalender niet automatisch geüpdate. Mocht je twijfelen of de kalender wel up-todate is, dan kun je een recent gespeelde wedstrijd openen in je agenda.
Wedstrijdscores zouden automatisch in je agenda moeten komen na maximaal 1
dag.

iPhone
Voor het abonneren (subscriben) op een Ruisbroek 84 kalender, moet je op een
iPhone de volgende stappen doorlopen:
1. Kies Settings => Mail, Contacts, Calendars => Add Account => Other =>
Add Subscribed Calendar
2. Voer de url van de gewenste kalender, vermeld op tabblad 'Agenda
synchroniseren' in als server address, en kies ‘Next'
3. De iPhone probeert een beveiligde verbinding op te zetten, echter biedt de
website de openbare agenda's niet beveiligd aan. Na een halve minuut

geeft de telefoon aan dat een beveiligde verbinding niet lukt en vraagt of hij
verder mag gaan zonder SSL. Bevestig met ‘Continue'.
4. Kies 'Save'

Outlook
Als je geen gebruiker bent van een smartphone, kun je de agenda ook toevoegen
op je PC, bijvoorbeeld bij Outlook (De beschrijving is gebaseerd op een Engelse
versie van Outlook 2007).
1. Ga naar Tools - Account settings
2. Selecteer de tab 'Internet Calendars', en kies New
3. Voer de url in van de gewenste Ruisbroek 84 kalender, vermeld op tabblad
'Agenda synchroniseren', in als server adres, en kies ‘Add’
4. Voer een naam in voor deze agenda, bijvoorbeeld de naam vermeld op
tabblad 'Agenda synchroniseren', en kies 'Ok'

