Beste Ouders en Spelers,
Tegenwoordig beheert bijna iedereen zijn agenda digitaal, op zijn smartphone/tablet/computer.
De ‘grote’ voetbalclubs proberen het voor hun fans makkelijker te maken en voorzien vaak de
mogelijkheid om je te abonneren op een digitale agenda met de matchen van hun eerste ploeg.
Bij Sporting Kampenhout voorzien we vanaf nu deze mogelijkheid niet alleen voor de eerste ploeg,
maar ook voor de reserven en alle jeugdploegen.
Dit is dus met andere woorden een agenda die op internet staat met de matchen, de trainingen en
evenementen specifiek voor elke ploeg. En wij houden deze agenda’s als club up-to-date.
De voetbalbond zal binnen enkele weken/dagen de matchen voor de tweede helft van het seizoen
2018-2019 voor de jeugd publiceren. Deze zullen dan ook automatisch in de agenda komen te staan.
Voor de IP ploegen werden de matchdagen al bekend gemaakt.
Zo’n internet agenda kan je importeren of je kan je erop abonneren.


Wanneer je een agenda importeert in je kalenderapplicatie dan krijg je een
momentopname van de gebeurtenissen in die agenda op dat moment. De geïmporteerde
gebeurtenissen worden niet automatisch in je kalenderapplicatie vernieuwd, ook niet als
de eigenaar van de agenda een update uitvoert.



Wanneer je je erop abonneert wordt deze verbonden met uw kalender.
Telkens wanneer de eigenaar van een internet kalender waarop u zich hebt
geabonneerd, de gebeurtenissen wijzigt, wordt uw agenda bijgewerkt.

Wij hebben de laatste optie voorzien op de website (http://www.sportingkampenhout.be/).
Bij elke ploeg is er nu dus de mogelijkheid voorzien om je te ‘abonneren op een agenda’.

Als je op deze blauwe knop klikt (dan ga je zoals hierboven uitgelegd), ga je je op die agenda
abonneren. Dit wil zeggen dat als er in de internet kalender updates gebeuren, die automatisch ook
in jouw kalender applicatie zichtbaar zullen zijn.

Heb je meerdere voetballende kinderen, kan je dus op de verschillende respectievelijk agenda’s
subscriben. Uiteindelijk zal je dan meerdere kalenders zien, zoals het voorbeeld (U10A & Eerste
Elftal) hieronder.

Natuurlijk zou dit haast onbegonnen werk zijn indien we dit voor elke ploeg manueel moeten doen.
Dus we hebben dit geautomatiseerd en proberen er op die manier voor te zorgen dat iedereen over
de juiste up-to-date informatie beschikt.
Wat gebeurt er dus concreet achter de schermen:
Elk uur wordt:
 Bij de voetbalbond
 een update wordt gevraagd van alle matchen van onze ploegen.
Als er een wijziging is, (bvb nieuwe match, afgelasting, andere
locatie, ....) wordt die internet kalender automatisch geupdate.
 Bij socceronline (dat is de software die wij gebruiken om onze trainingen te
beheren),
 een update gevraagd van alle trainingen van onze ploegen
Als er een wijziging is, (bvb andere locatie, ....) wordt die internet
kalender automatisch geupdate.
 een update gevraagd van alle evenementen van onze ploegen
(eetdagen, oplopen eerste ploeg, etc....)
Als er (bvb een nieuw evenement wordt gepland) wordt die internet
kalender automatisch geupdate.
Kanttekening: In SoccerOnline houden we nu nog niet goed bij welke
trainingen nu doorgaan, afgelast zijn, ... Dit is iets waar de komende weken
afspraken worden over gemaakt met de trainers zodat dit up-to-date in de
agenda’s komt te staan.

Om onze internet server niet te veel te belasten, hebben we de internet agenda zo ingesteld dat
jouw kalender applicatie slechts om het uur een update mag opvragen. Dit betekent dat theoretisch
het kan gebeuren dat de laatste updates, pas twee uur later zichtbaar zijn in je kalenderapplicatie.
(om het uur dat de server de laatste wijzigingen opvraagt en de nieuwe agenda genereert, en jouw
kalender applicatie die elk uur de nieuwe agenda mag opvragen)
In de details van zo’n match of training kan je ook steeds zien wanneer de laatste update was:

Tot slot nog dit:
 De kalenderapplicaties op een iPhone, Android phone, Outlook etc laten het ook steeds toe om
te unsubscriben van zo’n internet agenda.
 Die internetkalender kan nog niet bij Dames, voetbalspeeltuin en Gploeg zij hebben geen
wekelijke wedstrijden.
Alvast bedankt,
SpK

