
Do’s en don’ts  -  Score Fishing app - Streetfishing selectiewedstrijden 

 

Voor de deelnemers: 

 

Do 

 
1. 

De Score Fishing app is voor jullie als deelnemer gratis. Hiervoor heeft de organisatie gratis 
download codes voor zowel Iphone als Android. Geef tijdig aan de organisatie door welk 
besturing systeem je gebruikt om de juiste code te ontvangen. 

2. Download en registreer je als koppel beide voor de app. Zie meer uitleg onder ‘Don’t’ 
nummer 1.  

3. Bij installatie vraagt de app om toestemming voor het nemen van foto’s, het gebruik van data 
en het gebruik van je locatie. Geef voor alle toestemming, de app werkt anders niet. 

4. Zodra je jezelf geregistreerd hebt in de app, stuur je een mailtje naar de organisatie dat het 
gelukt is. Dan kunnen we je in het systeem toevoegen aan de wedstrijd. 

5. Gebruik voor de registratie van de app altijd hetzelfde email adres als dat je hebt 
doorgegeven aan Sportvisserij Nederland, ten tijde van het opgeven voor de wedstrijd.  

6.  Een week van te voren gaat er een ‘test toernooi’ online. Door de app vroegtijdig te 
installeren en je te registreren, kun je hier in aanloop naar de wedstrijd al mee oefenen. 
Handig! 

7. Zorg voor een externe batterij of powerbank indien je telefoon een slechte batterij duur 
heeft. 

8. Bij het doorgeven van je score open je de app en maak je een foto in de app. Dus niet een 
foto maken met je gewone camera, om vervolgens in de app te uploaden. Dit gaat namelijk 
niet. 

9. Gebruik bij het maken van foto’s van je vangst altijd het uitgereikte meetlint.  

10. De wedstrijd en de vangsten van alle deelnemers, zijn voor jullie zelf en de mensen thuis, 
online te volgen. Kijk hiervoor ten tijde van de wedstrijd op de website van Sportvisserij 
Nederland. 

11.  Bekijk van te voren deze handige instructie video over het gebruik van de Score Fishing app: 
https://animoto.com/play/ha0i87Oqk5RTYgs2hHYnVw 

 

Don’t 

1. ‘Mijn koppel maat heeft de app gedownload, dus het zal zo wel goed zijn’. Nee. Door beide de 
app te downloaden en registreren voorkom je dat als er één telefoon kapot gaat, of in het 
water valt, dat je door kunt met de wedstrijd. Als er maar één telefoon gebruikt wordt en deze 
gaat kapot, kan de score niet meer bijgehouden worden en betekent dat einde wedstrijd. Dit 
zou zonde zijn. 

2. Kom niet in de ochtend pas aan met een vraag of probleem die je hebt omtrent de app. 
Probeer hier eerder over op de lijn te komen bij de organisatie. Hiermee voorkomen we in de 
ochtend een hoop problemen en dit bespoedigd een goede start.  

3.  Maak geen foto van je vangst met je gewone camera met het idee, dat je deze later wel 
toevoegt in de app. Deze mogelijkheid is er niet. Je maakt vanuit de app rechtstreeks een foto 
en upload deze. 

4.  Voeg geen scores meer toe na de wedstrijd. Dit geeft een vertekend beeld op de einduitslag.  

 

 

 

https://animoto.com/play/ha0i87Oqk5RTYgs2hHYnVw

