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Official portal: https://officialportal.sportlink.com/nbb 

Via bovenstaande link komt de scheidsrechter op de inlogpagina: 

 

Gebruikersnaam: Relactiecode Sportlink 

Wachtwoord: Deze is eerder toegestuurd per mail. Wanneer deze vergeten is, is 

deze op te vragen door de relatiecode in te vullen bij Gebruikersnaam en te 

klikken op wachtwoord vergeten? 

Problemen met inloggen? Mail je probleem naar arbitrage@basketball.nl.  

 

 

Ga in het tabblad Persoonlijk naar Mijn gegevens. 

 

Controleer hier jouw persoonsgegevens. Mocht dit niet kloppen, meldt dit dan 

door een mail te sturen naar arbitrage@basketball.nl. Het telefoonnummer en e-

mailadres kan de scheidsrechter zelf wijzigen. Let op: het wijzigen van het e-

mailadres heeft consequenties voor het inloggen in de Sportlink app 

(Basketball.nl app). Mogelijk moet u hierdoor een nieuw account aanmaken. 

Daarnaast willen we je vragen om een wijziging van het e-mailadres ook door te 

geven aan arbitrage@basketball.nl, zodat wij deze kunnen wijzigen in de 

maillijsten.  

https://officialportal.sportlink.com/nbb
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Klik vervolgens onder rollen op scheidsrechter en vervolgens op details. Het is 

voor nu alleen mogelijk om structurele blokkades van scheidsrechters te 

wijzigen. Beoordelaren, begeleiders en commissarissen kunnen contact opnemen met 

arbitrage@basketball.nl.  

 

Op het getoonde scherm kunnen beschikbaarheden worden opgegeven en aangepast. 

Let hierbij op het volgende: 

Enkel wanneer het vinkje aan staat wordt de dag gezien als beschikbaar. Wanneer 

het vinkje uit staat wordt deze dag gezien als niet beschikbaar, ook al staat er 

wel een tijd vermeld.  

Het is momenteel niet mogelijk om de maximale reisafstand in te voeren. Wil je 

gebruik maken van de kilometerbeperking, zoals aangegeven in het Handboek 

Arbitrage, mail dit dan naar arbitrage@basketball.nl   

Sluit het scherm altijd met opstaan.  

mailto:arbitrage@basketball.nl
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Een scheidsrechter mag aangeven op welke momenten hij/zij niet beschikbaar is om 

aangesteld te worden bij wedstrijden. In de official portal kunnen 

scheidsrechters structurele verhinderingen invoeren. Structurele verhinderingen 

zijn vaste dagen of momenten waarop de scheidsrechter niet beschikbaar is, zoals 

vaste werkdagen of niet op zondag willen fluiten.  

Scheidsrechters die zijn opgegeven voor de leveringsplicht hebben zich 

gecommitteerd aan een vooraf bepaald aantal wedstrijden. Het is belangrijk dat 

de verhinderingen zo worden ingevuld, dat dit aantal wedstrijden gehaald kan 

worden. Hierbij wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd: 

- Een 100% scheidsrechter mag maximaal één teamblokkade of één tijdsblokkade 

opgeven 

- Een 60% scheidsrechter mag maximaal één teamblokkade of twee tijdsblokkade 

opgeven, maar niet twee tijdsblokkades op zaterdag. 

De tijdsblokken zijn als volgt: 

- Vrijdagavond 19:00 – 21:15 uur 

- Zaterdag 10:00 – 17:00 

- Zaterdag 17:00 – 21:15 

- Zondag 10:00 – 21:00 

Een scheidsrechter heeft tot en met zondag 16 augustus 23:00 uur om zijn 

structurele verhinderingen in te voeren. Daarna wordt deze functionaliteit 

gesloten en wordt de ingevulde beschikbaarheid gecontroleerd. 

 

 

Ga naar Activiteiten en vervolgens naar Opgeven verhinderingen. 

 

In het scherm kiest de scheidsrechter bovenin voor de optie teams.  
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Klik vervolgens onderaan op de knop toevoegen om een team toe te voegen. Het 

volgende scherm wordt geopend: 

 

Ga de volgende stappen af voor het toevoegen van een team: 

1. Typ (een deel van) de verenigingsnaam in bij Vereniging en klik vervolgens 

op het vergrootglas. 

2. Wanneer er meerdere opties zijn, kies dan de juiste vereniging in het 

nieuwe scherm. Is er slechts één optie, verschijnt de relatieode van de 

vereniging in het veld.  

3. Klik vervolgens op de optie Toon teams en zoek in het zoekscherm het 

juiste team.  

4. Kies de juiste rol en klik op Opslaan 

 

Een scheidsrechter mag aangeven op welke momenten hij/zij niet beschikbaar is om 

aangesteld te worden bij wedstrijden. In de official portal kunnen 

scheidsrechters structurele verhinderingen invoeren. Structurele verhinderingen 

zijn vaste dagen of momenten waarop de scheidsrechters niet beschikbaar is, 

zoals vaste werkdagen of niet op zondag willen fluiten.  

Scheidsrechters die zijn opgegeven voor de leveringsplicht hebben zich 

gecommitteerd aan een vooraf bepaald aantal wedstrijden. Het is belangrijk dat 

de verhinderingen zo worden ingevuld, dat dit aantal wedstrijden gehaald kunnen 

worden. Hierbij wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd: 

Scheidsrechters die zijn opgegeven voor de leveringsplicht mogen slechts één 

team opgegeven als teamblokkade, ook als zij in meerdere teams spelen of 

meerdere teams coachen. Daarnaast mogen scheidsrechters naast een teamblokkade 

geen structurele tijdsblokkade hebben.  

Een scheidsrechter heeft tot en met zondag 16 augustus 23:00 uur om zijn 

structurele verhinderingen in te voeren. Daarna wordt deze functionaliteit 

gesloten en wordt de ingevulde beschikbaarheid gecontroleerd. 
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Ga naar Activiteiten en vervolgens naar Opgeven verhinderingen. 

 

In het scherm kiest de scheidsrechter bovenin voor de optie Verhinderingen.  

 

Klik vervolgens onderaan op de knop toevoegen om een vereniging toe te voegen. 

Het volgende scherm wordt geopend: 

 

Vul bij Vereniging (een deel van) de naam van de vereniging in. Wanneer er 

meerdere verenigingen mogelijk zijn, wordt een lijst getoond, waarna de 

scheidsrechter een keuze kan maken. Wanneer er slechts één mogelijkheid is, 

wordt de naam van de vereniging getoond met de relatiecode.  

Wanneer de juiste vereniging (met relatiecode) in het veld van Vereniging staat, 

kan op Opslaan geklikt worden.  

De mogelijkheid voor alleen thuis kan gebruikt worden wanneer de scheidsrechter 

enkel de thuiswedstrijden van deze vereniging wil blokkeren.  

 

Scheidsrechters kunnen incidentiele blokkades invoeren in de Official Portal, of 

in de Sportlink app (Basketball.nl app). Incidentiele blokkades zijn losse dagen 

of momenten waarop de scheidsrechter niet beschikbaar is.  

 

Ga naar het tabblad Activiteiten en klik vervolgens op Opgeven verhinderingen.  
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Op de pagina die opent is een overzicht te zien van alle eerder ingevoerde 

verhinderingen. Onderaan het scherm zijn enkele knoppen te vinden waar 

verhinderingen kunnen worden ingevoerd: 

 

 

 

Wanneer de optie Enkele datum toevoegen gekozen wordt, kan een eenmalige dag 

worden opgegeven als verhindering. Het volgende scherm opent: 

 

Vul de datum, starttijd, eindtijd en reden in. En klik vervolgens op opslaan.  

Let op: Sportlink rekent voor wedstrijden 120 minuten. Er mag geen conflict zijn 

tussen verhindering en de speeltijd van een wedstrijd om aangewezen te kunnen 

worden. Dat betekent dat in bovenstaand voorbeeld de scheidsrechter een 

wedstrijd kan krijgen met een aanvangstijdstip van voor 14:59 uur. 

Let op: Vul als eindtijd nooit 00:00 in. Sportlink ziet 00:00 als een tijdstip 

in de ochtend, kies in plaats daarvan bijvoorbeeld 23:00 uur.  

 

 

 

Wanneer de optie Meerdere datums toevoegen gekozen wordt, kan een reeks van 

dagen opgegeven worden als verhindering. Het volgende scherm opent zich: 
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Vul de begindatum, einddatum, starttijd, eindtijd en reden in. Vink vervolgens 

de dagen aan waarvoor de blokkade geldt. Klik vervolgens op opslaan.  

Let op: Sportlink maakt per dag een aparte verhindering aan. In bovenstaand 

voorbeeld worden dus de volgende verhinderingen aangemaakt: 

Dinsdag 4 aug 2020: 17:00 – 23:00 

Woensdag 5 aug 2020: 17:00 – 23:00 

Donderdag 6 aug 2020: 17:00 – 23:00  

Dinsdag 11 aug 2020: 17:00 – 23:00  

Enz. 

In bovenstaand voorbeeld is de scheidsrechters dus dinsdagmiddag wel beschikbaar 

gedurende de periode.  

 

Let op: Langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld blessures, vakanties of operaties 

dienen altijd gemeld te worden bij de betreffende planner. 
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Ook de in de Sportlink app (Basketball.nl app) is het mogelijk om verhinderingen 

toe te voegen. Ga hiervoor in het menu naar Toevoegen verhindering.  

 

Het volgende scherm opent zich: 
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Bij deze mogelijk kan zowel een enkele datum als meerdere datums tegelijk 

geblokkeerd worden.  

Vul bij datum vanaf de begin datum en begin tijd in. Vul bij datum tot en met de 

datum in wanneer de verhindering eindigt (bij enkele datum zijn deze twee data 

hetzelfde).  

Vul vervolgens de reden in en klik op opslaan.  

 

Let op: Sportlink maakt per dag een aparte verhindering aan. In bovenstaand 

voorbeeld worden dus de volgende verhinderingen aangemaakt: 

Dinsdag 4 aug 2020: 17:00 – 23:00 

Woensdag 5 aug 2020: 17:00 – 23:00 

Donderdag 6 aug 2020: 17:00 – 23:00  

Dinsdag 11 aug 2020: 17:00 – 23:00  

Enz. 

In bovenstaand voorbeeld is de scheidsrechters dus dinsdagmiddag wel beschikbaar 

gedurende de periode.  

 

Let op: Langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld blessures, vakanties of operaties 

dienen altijd gemeld te worden bij de betreffende planner. 

 


