
Zo registreer je jezelf op de 
vereniging met Woosh!

In het geval van een coronabesmetting wil jouw vereniging graag weten welke 
personen er allemaal aanwezig zijn geweest. Registreer daarom altijd je 
aanwezigheid via de Woosh! app, ook al heb je geen reservering gemaakt. In dit 
stappenplan leggen we je uit hoe jezelf kunt registreren en dus je aanwezigheid 
kunt aanmelden als je gaat badmintonnen bij jouw vereniging.

Volg onderstaande stappen om je aanwezigheid te registreren.

Als je de (gratis) Woosh! app nog niet hebt 
gedownload, doe dit dan eerst even in de App 
Store of Play Store.

Stap 1 - App downloaden of openen

Maak een SportID (Woosh! account) aan als je die 
nog niet hebt. Een SportID is een vereiste om een 
reservering te kunnen maken, zodat de 
verenigingen inzicht krijgen in de personen die op 
de vereniging zijn geweest in het geval van een 
coronabesmetting.

Stap 2 - Registreren of inloggen

Tijd om te badmintonnen? Ga dan gauw naar je 
vereniging!

Stap 3 - Ga naar de vereniging

Als je op je vereniging aanwezig bent, open dan 
de Woosh! app. Klik in het beginscherm op ‘Direct 
spelen’ en kies voor ‘Scan QR-code’ als je 
vereniging deze heeft. Vraag je medespelers om 
hetzelfde te doen en start samen het 
speelmoment.

Stap 4A - Direct spelen



Veel speelplezier!

Hangen er bij de banen geen QR-codes om te scannen? Open dan de kaart. 
Zorg ervoor dat jouw GPS actief is, dan zul je direct jouw vereniging in beeld 
te zien krijgen. Selecteer deze, klik op ‘Hier spelen’ en vervolgens op ‘Direct 
spelen’. Je krijgt nu een baan in beeld te zien waarop je kunt spelen. 
Selecteer deze en start het potje!

Stap 4B - Geen QR-code om te scannen?

P.S. Vergeet niet om na afloop je positie in de Woosh! ranglijst of de ranglijst 
van jouw eigen vereniging te checken! Voor elke gespeelde wedstrijd krijg je 
2 punten. Win je, dan krijg je er 3 punten bij en bij gelijkspel krijg je er 2 
punten bij. Zet ‘m op!

Heb je nog vragen over het Woosh! platform? Neem dan gerust contact met 
ons op via info@wooshapp.nl.


