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Sportlink - Veel gestelde vragen COMPETITIEADMINISTRATIE 
Versie: 30 maart 2015 

 

In dit document staat voor elke vraag de datum waarop deze vraag en het antwoord in dit document is 

opgenomen. De meest recente vragen en antwoorden vindt u terug met een rode datumvermelding. 

 

 

13-01-2015: Kan de teaminschrijving voor mijn vereniging in een keer worden verstuurd? 

Nee, de teaminschrijving wordt per type sport verstuurd. Als u teams inschrijft voor Honkbal en Softbal dan dient 

u zowel op het scherm met de honkbalteams als de softbalteams van uw rechtsonder op de knop ‘Verzenden 

Honkbal Week’ en ‘Verzenden Softbal Week’ te klikken. 

 
Het voordeel hiervan is dat de wedstrijdsecretaris honkbal de teaminschrijving voor de honkbalteams al definitief 

kan versturen, terwijl de wedstrijdsecretaris softbal nog met de teaminschrijving bezig is. 

 

13-01-2015: Wanneer gaat de KNBSB met een digitaal wedstrijdformulier werken? 

Vanaf seizoen 2016 is het de bedoeling om in de KNBSB-competities met het digitale wedstrijdformulier van 

Sportlink te gaan werken. De ledenadministratie van uw vereniging in Sportlink Club vormt dan een belangrijk 

deel van de informatie dat op het digitale wedstrijdformulier wordt gebruikt. 

 

18-02-2015: Hoe moeten uitslagen in seizoen 2015 worden doorgegeven? 

De uitslagen zullen in seizoen 2015 via Sportlink Club moeten worden doorgegeven. De instructie hoe dit precies 

in zijn werking gaat, wordt momenteel opgesteld. Deze instructie wordt in de loop van de komende weken 

gecommuniceerd. 

 

18-02-2015: In de Competitiebepalingen 2014 stond dat in bepaalde klassen de uitslag binnen 2 uur na afloop 

van de wedstrijd op de KNBSB-site moet worden doorgegeven. Hoe gaat dat met Sportlink? 

Voor seizoen 2015 zullen we de Competitiebepalingen hierop aanpassen. In de betreffende klassen gaan we 

hanteren dat de uitslag binnen 24 uur moet worden ingevoerd. 

 

18-02-2015: De nieuwe relatienummers passen niet in het vakje ‘Lidnummer’ op het wedstrijdformulier. Hoe 

gaan we hiermee om? 

Seizoen 2015 geldt als een overgangsjaar waarin we nog met het papieren wedstrijdformulier werken, vanaf 2016 

stappen we over naar het digitale wedstrijdformulier. Dan speelt dit probleem niet meer. 

De ruimte op het wedstrijdformulier om het relatienummer (lidnummer) in te voeren is beperkt. Daarom is het in 

seizoen 2015 toegestaan om het relatienummer direct achter of onder de naam van de speler te noteren. Wij 

verzoeken u hier zo praktisch mogelijk mee om te gaan. De competitiecontrole zal dit seizoen coulant zijn met 

betrekking tot het relatienummer en de veldpositie. 

 

18-02-2015: Is het nog wel nodig om een negentalopgave door te geven? 

Ja, voor seizoen 2015 geldt dat er voor de seniorenteams gewoon een negentalopgave moet worden 

doorgegeven. Dit is gelijk aan de procedure van afgelopen seizoenen. Met de introductie van het digitale 

wedstrijdformulier in seizoen 2016 gaat er op dit gebied het een en ander veranderen. 

 

30-03-2015: Hoe kan ik competitieprogramma’s, uitslagen en standen uit Sportlink koppelen aan onze 

verenigingssite? 

Het ophalen van competitieprogramma's, uitslagen en standen uit Sportlink en direct koppelen aan de 

verenigingssite wordt niet standaard aangeboden via de Sportlink Club-versie zoals die via de KNBSB wordt 

aangeboden. Het is wel mogelijk om informatie uit Sportlink Club te halen, maar dit kan via bijvoorbeeld Excel. 
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Een vereniging kan er zelf voor kiezen aanvullende modules bij Sportlink af te nemen, bijvoorbeeld 

Club.WebsitePlugins. Daarmee is het mogelijk om allerlei koppelingen tussen Sportlink Club en de verenigingssite 

te maken. Meer informatie daarover vindt u hier: 

http://www.sportlinkclub.nl/ledenadministratie/websiteplugins/ 

http://www.sportlinkclub.nl/ledenadministratie/website/ 

Aanvullende modules kunt u als vereniging rechtstreeks bij Sportlink afsluiten. 

 

 


