Beste bestuursleden,
Hierbij ontvang je de 9e Nieuwsbrief omtrent Sportlink.
Via deze Nieuwsbrief willen wij je wederom informeren over een aantal zaken v.w.b. Sportlink.
Update de App – Zeker de vereniging APP!!
Verenigingen dienen de app te updaten. Hier is uiteraard een verbinding met internet voor nodig.
Dit kan door naar de store te gaan en te zoeken op bijvoorbeeld basketball.nl (voor
Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dexels.sportlinked.nbb )
De update voor IOS zal pas later op de dag beschikbaar worden gesteld. De store zal aangeven dat er
een update is (zet uw mobiel of tablet op automatisch updaten).
Ook kan je naar de store gaan en kiezen voor Mijn apps en games. Hier de Basketball.nl in de lijst
opzoeken en deze updaten.
Na het uitvoeren van de update zullen in de App de volgende zaken aangepast zijn:
 De handicappunten voor de rolstoelspelers zullen zowel bij de spelersopgaaf, als in het DWF
bij de ploeg zichtbaar worden bij de leden.
 Tevens zijn er bij de buttons een aantal toevoegingen doorgezet, waaronder de vermelding
van het aantal vrije worpen bij een P.




De klok loopt nu terug van 10 minuten (of bij de U12 en jonger 8 periodes van 4 minuten).
De Wedstrijdapp is nu ook toegankelijk gemaakt voor tablets (10.1 inch) met een mindere
resolutie (pixels per cm2)

Ontvangen van mail omtrent (wedstrijd)wijzigingen
Via Sportlink Club kunnen de verenigingen aangeven op welke mailadressen
wedstrijdwijzigingsverzoeken van andere verenigingen binnen moeten komen.
Dit kan via deze handleiding worden
opgepakt:https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000062724-knbsb-knvbcommunicatieregels-wedstrijdwijzigingen
Voor officiële bevestigingen van alle wedstrijdwijzigingen kan dit via deze handleiding worden
opgepakt:https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000062732-nbb-knvb-knbsbdoorstuuradressen-instellen
Spelers kunnen in de App hun foto welke niet zichtbaar is aanpassen
Nogmaals deze melding (zie Nieuwsbrief nr. 7). Veel foto’s welke wel goed gemigreerd zijn naar
Sportlink Club, hebben helaas niet het juiste formaat om in de App tevoorschijn te komen. Om evt.
problemen dit weekend te kunnen tackelen hebben we nu de mogelijkheid voor de leden om zelf de
foto in de App te plaatsen verlengd naar tot en met zondag 17 september. Geef je leden goed mee
dat op basis van deze foto de scheidsrechter de controle bij de wedstrijd uitvoert. Bij niet gelijkende
foto’s kan een scheidsrechter een speler de toegang tot een wedstrijd weigeren!
Spelende Leden van een team kunnen het wedstrijdformulier in de app openen en daar
aanpassingen doen in het mDWF
Het is inderdaad zo dat iedereen in het (bonds)team bij de spelersopgaaf kan, deze kan muteren en
kan indienen richting de official. Als je dit beperkt tot 1 of 2 personen leidt dit tot problemen zodra
deze er een keer niet zijn.
In de praktijk zal je merken dat dit uiteindelijk toch wel door deze mensen wordt gedaan. Het enige
voordeel is dat er een tweede optie is zodra deze personen er een keer niet zijn.
Er dienen hieromtrent wel goede afspraken binnen het team te worden gemaakt!

Toevoegen van invallers bij een wedstrijd in de App
Bij het toevoegen van invallers bij een wedstrijd dient u bij de ploegopgave rechtsboven op het +’je
te selecteren. Er zal dan in de direct naast grenzende leeftijdscategorieën gezocht gaan worden.
Staat het lid hier niet bij dan kunt u verder zoeken door te klikken op ‘Meer resultaten, zoek in de
gehele club’.
Veel Sportlink handleidingen op de site van de NBB
Op de site van de NBB staan inmiddels veel van de u eerder toegestuurde handleidingen beschikbaar.
Kijk eerst op deze pagina als u vragen heeft. Mogelijk kunt u hier uw antwoord al
vinden:https://www.basketball.nl/nbb-organisatie/nieuws/sportlink
Vragen
Heb je nog andere vragen over de implementatie van Sportlink?
Klik hier voor de support website van Sportlink gericht op basketball.
Of stel ze aan ons via e-mail: sportlink@basketball.nl
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