
                                                                               
 

 

Handleiding installeren, account aanmaken Stream kijken 

USCOUT APP 

Onderstaande stappen zijn beschreven vanuit een apple device! 

Installeren / Open van de app 

Ga naar de apple store, zoek daar op uscout 

 

Figuur 1 

Installeer de app, als deze geïnstalleerd is dan klik je op open (blauwe pijl fig 1) 

 

Figuur 2 



                                                                               
Of klik op de app op je bureaublad 

 

 

App openen en registreren 

 

Figuur 3 

Heb je nog geen account dan dien je deze aan te maken 

Klik op account aanmaken (zie blauwe pijl fig3) 

 

Figuur 4 

Kies je favoriete club (zie blauwe pijl fig 4) 

  



                                                                               

 

Figuur 5 

In de zoekbalk zoek je op JVC Cuijk (zie blauwe pijl fig 5), na enkele seconden krijg je zoek resultaten. 

 

Figuur 6 

De knop + Volgen veranderd in een groen knop Volgend, klik vervolgens op Volgende (groene pijl 

fig6) 

  



                                                                               

 

Figuur 7 

In figuur 7 vul je de volgende gegevens in: 

• Kies je Inlog naam  : in bovenstaande voorbeeld “michel.creemers”) 

• Kies je E-mail adres : in bovenstaande voorbeeld  “jvc@creemers-bruggink.com”) 

• Kies je Wachtwoord  : Kies je wachtwoord ( in bovenstaande voorbeeld “********” 

• Kies je Voornaam  : in bovenstaande voorbeeld “Michel” 

• Kies je Achternaam  : in bovenstaande voorbeeld “Creemers” 

Als je alle gegevens hebt ingevuld klik op registreren. 

N.B. Bij het schrijven van deze handleiding is registreren via “FaceBook” en/of “Twitter” nog niet 

mogelijk. 

 

Figuur 8 

Heb je heel veel tijd, lees de voorwaarde door en anders klik op Accepteren (groen pijl fig 8) 
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Figuur 9 

Als het registeren is gelukt dan krijg je de volgende melding, klik op Sta toe om meldingen te 

ontvangen van Uscout app. (zie fig 9 groene pijl). 

Open van een stream of opgenomen wedstrijd 

 

Figuur 10 

Wanneer je de app opent dan kom je in de tabblad persoonlijk, als je op het logo klik dan open de 

stream of opgenomen wedstrijd. (blauwe kader fig 10). 

In het rood gekaderde zie je de wedstrijd, datum en waar die gespeeld is (op welk veld). 

Bovenstaande voorbeeld geeft weer JVC Cuijk tegen De Treffers op 29/09/2018 op het Hoofdveld 

Veel plezier met de APP van Uscout 



                                                                               
 

 

 


