TWIZZIT HULP BIJ EERSTE GEBRUIK
Versie 2.0 ADL cir.kkcv.adl@scarlet.be

1) Gebruik de link in de mail om naar het Twizzit login scherm te gaan.
Opmerking: de link is gebonden aan uw profiel, u kan en mag deze niet delen met iemand anders.

2) Kies een gebruikersnaam (Username) en wachtwoord (Password). Bevestig het gekozen
wachtwoord en klik op bewaren <Save>
Opmerkingen
1) Zolang u niet voor de eerste maal hebt ingelogd in Twizzit, weet Twizzit niet wat uw taal
voorkeur is en zal Twizzit automatisch naar het Engels overschakelen.
2) De meeste ontvangen vraag is, … ik weet mijn gebruikersnaam en of wachtwoord niet meer. Ik
kan uw gebruikersnaam opzoeken en uw wachtwoord resetten maar best dat u het ergens
noteert.
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3) U koos een gebruikersnaam die al in gebruik is
Als Twizzit u de volgende foutmelding geeft dan zal u een andere gebruikersnaam moeten kiezen

4) Uw gekozen wachtwoord wordt niet aanvaard
Het wachtwoord dat u opgeeft moet voldoen aan de volgende richtlijnen
• Minstens 8 karakters lang
• Ten minste 1 getal
• Ten minste 1 letter
• Ten minste 1 teken uit de reeks (! - @ _ .)
Als Twizzit uw wachtwoord niet aanvaardt dan krijgt u volgend waarschuwingsscherm.
Kies een nieuw wachtwoord dat voldoet aan de richtlijnen hierboven
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5) Geslaagd
Na een positieve controle van uw gebruikersnaam en wachtwoord, krijgt u volgend scherm.
Dit scherm geeft aan dat u klaar bent om voor de eerste maal in te loggen in Twizzit. Klik op
<Continue>
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6) U kan er nu voor kiezen om uw Twizzit account te linken aan uw Facebook account. Klik
hiervoor op <Login with Facebook> en volg de instructies.

7) Wenst u niet in te loggen met uw FB-account dan geeft u de gekozen gebruikersnaam en
wachtwoord in en klik op <Log in>
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8) Er bestaat een Twizzit APP voor Android en IOS. Nadat u een gebruikersnaam en
wachtwoord heeft gekozen kan u de APP installeren en gebruiken.
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9) Geweldig … u bent nu in onze Twizzit omgeving
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ENKELE NUTTIGE TIPS
10) Beheer uw account

Rechts naast uw (gebruikers)naam staat een klein driehoekje, klik op het driehoekje
Selecteer <Accountinstellingen>

Bovenaan krijgt u nu een groen blak waar u kan kiezen welke deel van uw account u wilt
aanpassen/beheren.
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11) Scherm 1 => Uw persoonlijke gegevens

Niet vergeten!!!

Indien u wenst kan u hier de ontbrekende gegevens invullen. Het hoeft niet maar ik zou
ouders/familie van onze leden toch aanraden om een telefoon- en of GSM nummer in te
vullen. Dat is nuttig voor de club in geval we iemand moeten bereiken ivm een lid.

Het toevoegen van uw profielfoto.
U mag een foto toevoegen aan u account. Mag maar moet niet. U mag zelfs een leuke vakantiefoto
gebruiken, een selfie, een familiefoto, … Dit is allemaal ten strengste verboden voor de KBKB
(spelende) leden), zij moeten verplicht een officiële pasfoto opladen
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Klik hier

Van zodra u op de (lege) profielfoto klikt verschijnt er een potlood

Klik op het potlood en selecteer <Foto uploaden>

Navigeer naar waar u de foto bewaard heeft en selecteer <Open>.
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U heeft nu de keuze om de foto te verkleinen (bij te snijden), te roteren indien nodig of u kan een
andere foto kiezen door opnieuw op <Foto uploaden> te klikken. Natuurlijk als u op het vuilbakje klikt,
verwijdert u de geselecteerde foto.
Indien de foto goed is sluit u het scherm door op de rechtse <X> te klikken
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Uw profielfoto is nu toegevoegd aan uw Twizzit account

12) Scherm 2 => Uw agenda
Dit is de agenda van Voorwaarts maar gefilterd op uw naam. Dwz alleen wedstrijden, evenementen, …
waarop u bent uitgenodigd zal u hier terugvinden.
De volledige Voorwaarts agenda staat in uw beginscherm.

Tussen Agenda en Email instellingen vindt u:

Bekijk ze even maar ik heb niet veel uit te leggen of te melden over deze categorieën.

13) Scherm 3 => Email instellingen
U gebruikt dit scherm om aan te geven wat u wenst te ontvangen en op welke manier. Overloop de
diverse mogelijkheden en kies wat voor u het beste past.
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We keren terug naar ons beginscherm. Klik hiervoor op <HOME>

14) Het linken van Twizzit accounts
U bent een ouder/familie/… van bijvoorbeeld een (jeugd)lid. Of u bent partners die elk een Twizzit
account heeft. Dan kan u verschillende Twizzit accounts linken zodat u gemakkelijk van de ene account
naar de andere kan schakelen.
Rechts naast uw (gebruikers)naam staat een klein driehoekje, klik op het driehoekje

Kies <Link aan een andere gebruiker>.
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Twizzit zal u vragen om de gebruikersnaam en wachtwoord in te geven van de andere gebruiker. U kan
nu steeds schakelen tussen de verschillende accounts door de menu te kiezen achter het driehoekje
naast uw (gebruikers)naam. U ziet dan de gebruikersnaam van de gelinkte accounts in de menu.
Veel succes en als u nog vragen heeft …. cir.kkcv.adl@scarlet.be. Ik probeer de vragen zo snel
mogelijk te beantwoorden.

Als u geen berichten krijgt vanuit Twizzit controleer dan uw SPAM-folder. De afzender is Kon.
K.C. VOORWAARTS v.z.w. noreply@twizzit.com. Markeer dit e-mail als veilig door het toe te
voegen aan uw contacten.
Met vriendelijke groet
Anton
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