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Inleiding
Net als in 2015 moeten de teams van de vrije inschrijving (Wedstrijdsport) digitaal ingeschreven worden via
Sportlink Club. Ten opzichte van vorig jaar zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de functie ‘Digitaal
Inschrijven’. Zo kan er nu ook per team aangegeven worden op welk veld er gespeeld moet worden. Er kan
tevens een tweede voorkeur qua dag en tijdstip aan een team toegevoegd worden.
De digitale teaminschrijvingen zijn geopend vanaf maandag 4 januari t/m vrijdag 29 januari 2016. Binnen deze
periode kunnen de verengingen de teams inschrijven. Na 29 januari wordt deze functie in Sportlink Club
automatisch uitgezet en kan er dus niks meer veranderd of ingestuurd worden.
Om de verenigingen te helpen hebben wij deze handleiding ontwikkeld om een korte uitleg te geven hoe het
werkt. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van de Digitale Teaminschrijvingen kunt u terecht bij de
afdeling Competitiezaken van de KNBSB:
 030-7513650
 competitie@knbsb.nl
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1. Het openen van de Digitale Teaminschrijvingen
Om teams in te kunnen schrijven heeft de gebruiker de rol Wedstrijdzaken of Teaminschrijvingen nodig. Mocht
uw vereniging dit nog niet hebben ingesteld raden we u aan dit eerst goed in te stellen. Voor ondersteuning
hiervoor gaat u naar https://sportlink.atlassian.net/wiki/display/SC/Gebruikersbeheer .
Als alles goed ingesteld staat kunt u aan de slag:
1. Ga naar het menu item Wedstrijdzaken
2. Kies nu Teaminschrijvingen

Het hoofdscherm verschijnt nu. Er wordt standaard de pagina van de BeeBall gestart. Mocht uw vereniging het
afgelopen seizoen geen BeeBall teams hebben gehad krijgt u automatisch een melding hiervan en wordt er een
leeg scherm geopend. U kunt nu wel gewoon teams toevoegen mocht u dat willen.
Links bovenin kunt u zelf de sport kiezen waar u team voor wilt inschrijven:

Handleiding Digitaal Inschrijven

2. Nieuwe teams toevoegen
Nieuwe teams kunt u opgeven in verschillende categorieën. Op basis van de overige teams bepaalt het systeem
zelf de nieuwe teamnaam. Zijn er bijvoorbeeld twee Senioren honkbalteams en u schrijft een nieuw Senioren
honkbalteam in dan past het systeem automatisch als teamnaam de naam H3 toe.
Om een nieuw team te aan te maken klikt u op de
U krijgt een nieuw scherm te zien waarin u een team kunt toevoegen.






Selecteer het geslacht van het betreffende team
Selecteer de leeftijdscategorie
Selecteer de teamnaam
Selecteer het geslacht van de spelers van het team



Klik op
om de voorkeursaccommodatie voor het team te selecteren plus het bijbehorende
veld
Kies nu de voorkeurs dag
Vul daarna nog de speeltijd aan voor thuiswedstrijden
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3. Teams terugtrekken
Het is mogelijk om zelf een team terug te trekken uit de competitie. Neem hiervoor de volgende stappen:
Klik op deprullenbak achter het team wat verwijderd moet worden:

U krijgt nu de volgende melding:

Het team krijgt nu de status teruggetrokken.
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4. Aangeven van voorkeuren in het hoofdscherm
Per team zijn er meerdere gegevens in te vullen via het detailscherm (hier komen we in het volgende hoofdstuk
op terug), maar er is ook al veel in te vullen via het hoofdscherm.
§4.1
Klasse
U kunt via het drop down menu snel een klasse kiezen:

§4.2

Speeldag

U kunt ook de speeldag snel kiezen via een drop down menu
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§4.3
Speeltijd
De speeltijd is een vak die vrij in te vullen is. Hier kan de tijd dus gemakkelijk aangepast worden.
Het is ook mogelijk om een verhindering in te stellen voor de gehele vereniging. Denk hierbij aan een jubileum.
Deze verhindering wordt automatisch bij elk team geplaatst. De afdeling Competitiezaken probeert zover het
wedstrijdschema het toestaat de verhinderingen te honoreren. Er kan maar één verenigingsverhindering
gekozen worden. Zodra er een nieuwe wordt ingevuld vervangt deze automatisch de oude.

Klik links onderin op de knop
Onderstaand scherm verschijnt nu:

Vul nu de datum in en kies de reden. Klik daarna op de

. De verhinderingsdatum wordt nu zichtbaar.
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5. Voorkeuren via team detailscherm
In het hoofdscherm kun je door op de teamnaam te klikken ook naar het detailscherm van een team. In het
detailscherm kun je per team het volgende instellen:
 Klasse
 Voorkeurs dag
 Speeltijd
 Voorkeurs accommodatie + veld
 Uit/Thuis wensen
 Verhinderingen
 Opmerkingen voor een team
 Contactpersoon
De teams die buiten de vrije inschrijving vallen staan ook vermeld in de teamopgave maar deze teams zijn niet
meer te wijzigen. Onder de teamnaam staat dan ook een vinkje achter “klasse gesloten”. Bij de vrije inschrijving
is het vinkje weg.

§5.1
Klasse
U kunt via het drop-down menu de gewenste klasse instellen. Er wordt automatisch rekening gehouden met de
andere teams zodat het niet mogelijk is om een H3 team hoger in te schrijven dan een H2 team. Ze kunnen
maximaal op hetzelfde niveau ingeschreven worden. Zodra u bij een hoger liggend team de klasse omhoog zet
komt er bij het onderliggende team een extra klasse bij. Mocht u veel veranderingen willen aanbrengen in de
klassen is het aan te raden dit via het hoofdscherm te doen (dit gaat een stuk sneller).
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§5.2
Voorkeurs dag
Bij deze optie kun je de speeldag kiezen voor het team. Per competitie kunnen de speeldagen verschillen. Zo
heeft de jeugdcompetitie altijd alleen maar de opties zaterdag en zondag en de herensoftbalcompetitie elke
dag van de week. Via het drop-down menu kunt u een dag kiezen of aanpassen.

§5.3
Speeltijd
Het vak van de speeltijd is een vrij in te vullen vak. Hier kunt u zelf een tijd kiezen. Er zit geen begrenzing op dus
let goed op welke tijd u invult. Mocht er een vreemde tijd ingevuld worden kan het zijn dat de afdeling
Competitiezaken contact opneemt om dit aan te passen. Let dus goed op wat er ingevuld wordt. Een kleine
typefout is zo gemaakt.
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§5.4
Voorkeurs accommodatie kiezen
Er staat standaard bij elk team een accommodatie ingesteld. Dit is de standaard accommodatie van de
vereniging. U kunt deze zelf nog aanpassen. Teams die onder een samenwerkingsverband spelen kunnen zo
ingesteld worden om op een andere accommodatie te spelen. Ook kunt u via deze optie een veld koppelen aan
een team. Klik op de
rechtsonder het vak van de voorkeursaccommodatie. Een extra scherm verschijnt nu.
De accommodatie staat al ingevuld en onder de accommodatie kun je kiezen uit de beschikbare velden. Er zijn
alleen velden beschikbaar die bij het bondsbureau bekend zijn en in Sportlink staan verwerkt.

Wanneer u wilt zoeken naar een accommodatie kan dit op basis van de naam van de accommodatie of de
plaatsnaam. Wanneer u bijvoorbeeld zoekt op Haarlem komen alle accommodaties van Haarlem naar voren
om uit te kiezen. U kunt ook meerdere voorkeuren opgeven qua speeltijd en velden. Er wordt altijd eerst
gekeken naar de eerste voorkeur. Let op: er moet eerst een tweede voorkeur worden gekozen voordat u de
bestaande voorkeur verwijderd via deze optie. Zodra er een tweede keuze is gemaakt kan de oude worden
verwijderd. U kunt tot drie voorkeuren opgeven. Na het invullen ziet het er als volgt uit:
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§5.5
Uit/Thuis wensen
Het is ook in te stellen om bepaalde teams te koppelen aan elkaar. Dit kan op twee manieren:
 Tegelijk thuis spelen
 Ene team uit spelen als het andere team thuis speelt
Klik op de

rechtsonder het vak van de “Uit/Thuis wensen”. Een extra scherm verschijnt nu.

U kunt hier kiezen voor teams van de eigen vereniging, maar ook voor andere verenigingen. Wanneer teams
tegelijk thuis moeten spelen moet het vinkje bij “Samen thuis?” altijd aangezet worden. Let op: deze staat
standaard uit gevinkt.
U kunt meerdere teams aan elkaar koppelen. De wensen worden na het insturen van de teaminschrijvingen
automatisch overgezet naar het bondsbureau. Het is echter geen garantie dat de wensen ook gehonoreerd
kunnen worden. Dit is afhankelijk van de verschillende speelschema’s maar ook van de wensen van andere
teams. Een speelnummer kan immers maar één keer uitgegeven worden per poule.
Er zit geen maximum aan het aantal wensen wat u invult. Echter is het wel zo dat hoe meer wensen er zijn hoe
moeilijker het wordt om de juiste nummering te maken.
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§5.6
Verhinderingen
Er zijn twee soorten verhinderingen beschikbaar:
 Teamverhindering
 Verenigingsverhindering
De teamverhindering kunt u via het team detailscherm invullen. Deze verhindering geldt uiteraard alleen voor
het specifieke team waar u het invult. Het is niet mogelijk om meerdere teams tegelijk te doen. De
verenigingsverhindering kunt u alleen via het hoofdscherm invullen. Deze verhindering wordt automatisch bij
elk team ingevuld. Dit is eerder in het document al uitgelegd. Wanneer u een teamverhindering wilt invullen
kiest u voor de

rechts onder het vakje verhinderingen. Het volgende pop-up scherm wordt nu zichtbaar:

§5.7
Opmerkingen
Er is bij elk team ook nog een opmerkingenveld. Hier kunt u nog informatie invullen met betrekking tot het
team. Vul hier geen uit en thuis wensen in, maar beperk het voor opmerkingen zoals:
 Dat het gaat om een samenwerkingsverband team;
e
 Eventuele samenstelling van een team (beginnend team, veel 1 jaars, etc.);
 Een andere regio waar een team wil spelen (let op: er is geen garantie dat dit doorgevoerd wordt)
§5.8
Contactpersoon
Het is vanaf nu ook mogelijk om een contactpersoon te koppelen aan een team. Dit moet ten allen tijde een
persoon zijn die bondslid is en bij de vereniging staat aangemeld. U kunt het beste zoeken op de eerste drie
letters van de achternaam voor het beste resultaat. Vul deze letters (of de gehele naam) in en druk op
zoeken.

te
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Volledig ingevuld
Een volledig ingevuld team detailscherm (excl. Contactpersoon en opmerkingen) ziet er als volgt uit:

Handleiding Digitaal Inschrijven

6. Definitief maken van inschrijving
Wanneer de gehele inschrijving is gedaan kunt u deze definitief maken en versturen. Dit moet per sport en kan
niet voor alle sporten in één keer. Het is dus mogelijk om de BeeBall later op te sturen dan de Honkbal
inschrijving.
Kies de sport die u wilt versturen. Controleer deze nog een laatste keer, als alles klopt kiest u voor de knop
verzenden. Het is aan te raden om de teaminschrijving eerst op te slaan op uw eigen computer. Dit kan via de
knoppen “Afdrukken” en “Exporteren” in het hoofdscherm. Deze zijn onderaan de pagina te vinden. Via de
knop “Afdrukken” wordt de teaminschrijving geconverteerd naar een pdf bestand. Via de knop Exporteren kunt
de inschrijving naar een Excel document exporteren om daarna op te slaan.
Om te verzenden klikt u op de verzendknop. Op deze knop staat altijd aangegeven welke sport u verstuurd. In
dit voorbeeld gaat het om de Honkbal inschrijving.

Klik op

.

De volgende melding komt nu naar voren:

Zodra u op ja klikt is de inschrijving verzonden en kunt u niks meer aanpassen. Kiest u voor nee dan wordt de
verzending ongedaan gemaakt en keert u terug naar het hoofdscherm.

