
Handleiding matchmaking FIFA

1. PS4 opstarten

Wanneer je je PS4 hebt gestart en je het account hebt aangeklikt kom je in het menu terecht
zoals hieronder in afbeelding 1. Start FIFA op. Dit kan in het [start menu]

2. Indien nodig: een vriendschapsverzoek versturen en ontvangen van je tegenstander

Om jouw tegenstander uit te nodigen dien je eerst vrienden te worden via het Playstation
netwerk.

2.1 Ga vanuit het menu omhoog naar [Vrienden]. Vervolgens druk je op [zoeken].



2.2 Vul hier de gamertag in van  jouw tegenstander (bijvoorbeeld: valk-010, Angelo_13 of
weplayesportsg6).

2.3 Vind jouw tegenstander en voeg hem toe door middel van het drukken op het + icoon.



2.4 De tegenstander dient de vriendschapsuitnodiging te accepteren. Ook in datzelfde vrienden
menu door te drukken op [vriendschapsverzoeken].

3. Online vriendschappelijk selecteren

Je bevindt je nu in het FIFA-menu. Ga via de bovenstaande balk naar het [speltypen menu]. Druk
vervolgens op[Snel spelen speltypes] en druk daarna op  [online vriendschappelijk] zoals je kan
zien op de plaatjes hieronder.





4. Tegenstander uitdagen

4.1 Je kan in het wedstrijdschema vinden wie je tegenstander is. De persoon tegen wie jij speelt
heeft een eigen gamertag (Bijvoorbeeld: weplayesportsz3 of E-Denhaaag ].

4.2 Nodig exact de aangewezen tegenstander uit. Wanneer je wordt gekoppeld om een wedstrijd
te starten hoeft uiteraard 1 van 2 elkaar uit te dagen.



4.3 Druk op [nieuw vriendsch. Seizoen]. Hierin vind je een lijst met vrienden die je kan uitdagen
voor een wedstrijd. De thuisspelende club volgens het schema is de host.



4.4 De uitdager (host) van de wedstrijd gaat naar instellingen en zet de tijd op zes minuten.
Vervolgens zet je de spelsnelheid op Snel en het type team op online als dat nog niet zo klaar
staat.

4.5 Wanneer de instelling ingevoerd zijn, druk je op [uitnodigen]. Nu kom je in het team
keuzemenu. Je kunt elk team kiezen. Je kunt daarna eventueel nog de opstelling van je team
aanpassen. Nu kan je de wedstrijd starten. Let op: je hebt dertig minuten de tijd om de
wedstrijd te spelen en je uitslag door te geven.



5. Uitslag doorgeven

Na de wedstrijd kun je de uitslag doorgeven in Tournify en kom je weer in de Discord chat waar
de eventmanager van WePlay Esports verdere instructies zal geven.


