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Spelers, ouders, Leeuwen, Leeuwinnen, 

 

KFC Zwarte Leeuw gebruikt het platform PSD of ProSoccerData om alle sportieve aspecten van het 

organiseren van (jeugd)voetbal te beheren. Hierin zit de planning van wedstrijden en trainingen, 

administratie van alle spelers, en nog zo veel meer. Alle sportieve communicatie gebeurt via PSD. 

Hoe kan je aan de slag met PSD? 

▪ Website: https://kfczwarteleeuw.prosoccerdata.com 

▪ App: ProSoccerData. Hier kan je alle sportieve communicatie en planning volgen op een snelle en 

overzichtelijke manier.  

Jezelf aanmelden, registreren: 

▪ Jullie hebben een link ontvangen om je te registreren. Deze link om je wachtwoord aan te 

maken, blijft slechts 14 dagen gelden, vlieg er dus snel in. 

▪ Heb je geen PSD welkomstmail gekregen en speel je wel bij onze prachtige club volgend seizoen, 

geen paniek. Laat het even weten aan kevinmaes_zwarteleeuw@telenet.be (en check voor de 

zekerheid even je ongewenste mails). 

▪ Bewaar je gebruikersnaam en wachtwoord op een veilige plek, ook nadat je PSD geïnstalleerd 

hebt op je PC en/of smartphones. Omwille van het gebruiksgemak wordt PSD meestal op de 

smartphone gebruikt. Maar sommige functionaliteiten werken alleen via de PC. Daarvoor heb je 

je gebruikersnaam én wachtwoord nodig. 

Meerdere gebruikers per speler? 

▪ Je kan de app ProSoccerData op meerdere apparaten installeren en koppelen aan dezelfde speler 

door middel van dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord.  

▪ Heb je door omstandigheden extra gebruikers nodig voor de speler (bv bij nieuw samengestelde 

gezinnen), kunnen we een extra gebruiker aanmaken die die koppelen. Mail dit naar 

kevinmaes_zwarteleeuw@telenet.be en we brengen het leeuwensnel in orde. 

We zijn ervan overtuigd dat we door het gebruik van ProSoccerData verder kunnen bouwen aan de 

kwaliteit van onze club. In combinatie met Twizzit, dat we zullen gebruiken voor extrasportieve 

communicatie, zijn we perfect uitgerust om onze organisatie en communicatie te blijven 

optimaliseren. 

Veel plezier met PSD! Veel plezier met KFC Zwarte Leeuw. 

(alvast wat nuttige tips ivm het gebruik van PSD op de volgende pagina) 
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Afmelden voor activiteiten in ProSoccerData: 

Kan je niet komen trainen, kan je niet naar de wedstrijd komen? Spijtig. Meld je zeker ook af via 

ProSoccerData. Zo is iedereen op de hoogte. Aangezien we pas opstarten met ProSoccerData, en 

geen enkele lancering vlekkeloos verloopt, zullen we de eerste maanden nog wel wat moeten 

optimaliseren. Als je niet kan komen trainen of geen wedstrijd kan komen spelen, meld je dan af in 

ProSoccerData maar meld het ook aan de trainer rechtstreeks.  

Hoe kan je je afmelden? 

Eerst even de kalender onder de loupe nemen. Standaard zie je de kalender van alle teams. Maar je 

kan ervoor zorgen dat je enkel het teams of de teams ziet die je wil.  

1. Ga hiervoor naar de clubkalender. 

2. Klik rechts bovenaan op het ‘filter’ icoontje. 

3. Ontvink ‘Selecteer alle’en selecteer enkel de ploegen 

waarvan je de planning wil zien. 

4. Klik op de training of wedstrijd waar je niet aan kan 

deelnemen en selecteer een reden waarom je niet kan. 

5. Je ziet dan in je eigen clubkalender dat je afgemeld bent. 

Op deze manier kan de trainer perfect opvolgen wie wanneer 

kan of niet kan. Hou dit dus zeker goed bij. 

OPGELET: het aan- of afmelden voor trainingen en wedstrijden 

gebeurt dus niet meer via TWIZZIT. 

 

 

 

 

 

  


