
Geniet 3x van een dag  
boordevol sport



Met de Yelo Play-app haal je nog meer uit je Play Sports.  
Je kijkt ermee op je smartphone en tablet als je internet van  
Telenet hebt.

Dit heb je nodig om van  
Play Sports te genieten
(niet inbegrepen in deze Play Sports Box):
• Een televisietoestel
• Een kabelabonnement van Telenet
• Digitale tv van Telenet 
• Een Digicorder of Digibox die interactief is, bij voorkeur een recent 

type (type AD2100, AD2200, AD210 of AD220). Meer info over 
je type digicorder of digibox vind je op telenet.be/decoders

TIP

Met dit cadeau haal je een pak sportplezier in huis, met 3x een 
Play Sports-dagpas. Klaar om straffer dan ooit te supporteren? 

In dit boekje ontdek je wat Play Sports te bieden heeft.

Geniet 3x van een dag 
boordevol sport 



HOE BRUL JIJ HEN 
NAAR DE TOP?

Beleef de topmomenten  
van je favoriete sport(en)

Voetbal

Voetbal van de 
bovenste lat
Check op playsports.be/tv-gids 
wanneer er een Super Sunday 
is om ten volle van je dagpas te 
genieten. Kies de belangrijkste 
wedstrijden uit de Jupiler 
Pro League. Of bewonder onze 
Belgische topvoetballers in de 
internationale competities,* 
in de Britse Premier League 
of de Duitse Bundesliga. Ook 
de Europa League en de 
kwalificatiewedstrijden voor 
Euro 2016 staan voor je klaar.

Andere balsporten

Geen tekort  
aan balsport
Krijgen we opnieuw een
tweestrijd tussen Maaseik en
Roeselare in het volleybal?
Daagt Oostende Limburg United 
uit in het basketbal? Zetten 
onze Red Panthers hun beste 
hockeystick voor? Jij kan erbij 
zijn op dat cruciale moment! 
Want behalve wedstrijden van 
het EK hockey en EK basketbal 
bieden we je ook topmatchen uit 
de Belgische basket-, volley- 
en hockeycompetitie.

* Surf voor een volledig en actueel overzicht naar telenet.be/playsports



WIE GEEF JIJ 
EEN DUWTJE 
IN DE RUG?

Veldrijden

Volg de titanen  
van het veld
Zwoegen door het zand en 
ploeteren in ’t veld: Belgischer 
dan veldrijden wordt sport 
niet. Eens de temperaturen 
beginnen te dalen, stijgt de 
spanning bij Play Sports. Nemen 
supertalenten Mathieu Van der 
Poel en Wout Van Aert definitief 
de fakkel over van gevestigde 
waarden Sven Nys, Kevin
Pauwels en Klaas Vantornout? 
Je zit op de eerste rij voor 
de beslissende strijd in 
de UCI Wereldbeker, de 
Superprestige of een hele 
reeks losse crossen.

Motor

Elke motorfanaat  
vindt z’n ding
Je volgt de meesters van de 
MXGP motorcross en de 
blinkende bolides van de 
Formule 1 en Formule E 
vanaf de eerste rij.

Golf

Sla jij een hole-in-one?
Ook golffans komen aan hun 
trekken. Ons Play Sports 
Golf-kanaal focust namelijk 
24/7 op de birdies, eagles en 
holes-in-one van Rory McIlroy 
en co. Van de 4 Majors tot en 
met de Ryder Cup!



Meer diepgang 
en analyse
We brengen live verslag uit 
met meer diepgang, details en 
analyses en vanuit ongeziene 
camerastandpunten. Specialisten 
en bekende gezichten verwelkomen 
je in een state-of-the-art studio met 
verrassende virtual reality en boeiende 
commentaren. Zo beleef je sport alsof 
je tussen de spelers loopt!

Sien Vrebos Filip Joos Geert De Vlieger

Sporthelden 
op en naast het veld
Na een spannende match volgen 
we onze straffe Belgen ook achter 
de schermen. In verrassende 
programma’s uit eigen huis leer  
je de topatleten van het moment 
beter kennen.



Live en zoals jij het wil
Via de Play Sports-app kijk je live
sport op je smartphone, tablet of 
pc, overal waar je Telenet-WiFi vindt,
op de dag waarop je je Play Sports
Box activeert. Bovendien verdiep jij
je in alle details van de wedstrijd.
Opstellingen, hoogtepunten,
balbezit … Het komt in real time
naar je toe en jij kiest helemaal zelf
wat je wil zien en hoe.

Toffe extra’s voor meer 
sportplezier
Bovendien stopt het kijkplezier 
niet na de match. Want jij herbekijkt 
alles wat je wil. De mooiste 
wedstrijdmomenten, spitse 
samenvattingen, beelden achter de 
schermen en het leukste uit onze 
programma’s. Keuze genoeg in 
onze nieuws- en videozone!

Mis niks van je  
favoriete team
Tal van toffe functies geven extra 
lading aan je kijkervaring. Wil je niks 
missen van je favoriete ploeg?
Goal alert brengt je van elk punt 
direct op de hoogte! 

Dankzij de interactieve tv-gids 
vind je vlotjes de weg door het grote 
Play Sports-aanbod.

De Play Sports-app: 
zo zag je sport nog nooit
Haal meer uit je Play Sports Box dankzij de Play Sports-app 
en -website. Daarmee krijg je heel wat extra’s boven op de 
livewedstrijd(en) van je favoriete sporters en clubs.

Heb je ‘m nog niet? Download hem snel gratis in de 
    

of
    

(tablet en smartphone). 
Let wel: om livewedstrijden te bekijken met realtimestatistieken moet je Play Sports hebben en heb je 
internet van Telenet nodig. 



Wil je je dagpas gebruiken om een belangrijke wedstrijd van 
je favoriete team te bekijken? Wacht dan niet tot het laatste 
moment om hem te activeren, want dat kan tot 1 uur duren. 
Na activering is hij 24 uur geldig.

OPGELET

Hoe kan ik deze Play 
Sports Box activeren?
     Activeer online, 

da’s de snelste manier
 Activeren via Mijn Telenet kan 24/7.

 • Surf naar telenet.be/mijntelenet

 • Meld je aan met je Telenet-login en wachtwoord

 • Ga naar de rubriek ‘algemeen’  

 •  Kies ‘Mijn Play (Sports) Box’ en geef je persoonlijke code in 

    Of bel gratis 0800 66 339 (tussen 8 uur en 20 uur)   
en hou je bon én je klantennummer bij de hand.

Nog geen Telenet-login?
Maak hem aan op mijn.telenet.be

Wat heb je nog nodig?

1  Je klantennummer (dat vind je bovenaan op je aanrekening)

2  Het serienummer van je Digibox of Digicorder,  
 dat vind je via je tv:

 • Druk op de Huistoets  van je afstandsbediening

 • Ga met de pijltjestoetsen naar Allerlei > Instellingen

 • Ga naar Digibox/Digicorder > Technische informatie > CAS 

 • Daar zie je Serienummer decoder



Hou na afloop van je dagpas zeker je mailbox  
goed in de gaten want we informeren je graag 
over een speciale aanbieding. 

TIP

Een antwoord …
1  Ik heb geen digitale tv van Telenet 

Wat nu?
  Om van dit geschenk te genieten heb je digitale tv van Telenet nodig. 

Heb je dit niet? Bel ons dan op het nummer 0800 66 046.

2   Ik heb al een 
Play Sports-abonnement … Wat nu?

  De Play Sports-dagpas is niet cumuleerbaar met een actief 
Play Sports-abonnement. Je kan de Play Sports-dagpas wel 
doorgeven aan een andere sportfan. 

3   Wat gebeurt er als mijn dagpas afloopt?
  Na afloop wordt Play Sports automatisch gedeactiveerd.  

Je hoeft hier dus zelf niks voor te doen.

… op al je vragen
4   Wat als ik Play Sports wil houden 

na afloop?
   Da’s een uitstekend idee! 

  Je kan Play Sports bestellen via de volgende kanalen:
  •  Via je digitale tv, in de TV-shop
  • Via telenet.be/playsports
  • Online via Mijn Telenet
  • In een Telenet-winkelpunt  



V.U.: Telenet nv, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van wijzigingen, vergissingen en drukfouten.

Maak zelf iemand blij met  
Play, Play More of Play Sports!

Heb je zelf zin gekregen om iemand blij te maken met  
zoveel sportplezier? Geef dan een Play Sports Box cadeau.

Ken je iemand die helemaal weg is van straffe films en series?  
Verwen hem of haar dan met een Play Box, goed voor  

75 dagen Play of 30 dagen Play More. Je vindt  
de Play en Play Sports Boxen in alle Telenet-winkelpunten.


