DIGITAAL INSCHRIJVEN VAN DE TEAMS SEIZOEN 2018/’19
START MODULE INSCHRIJVEN (vanaf 1 juni)
Na het opstarten van Sportlink Club gaat u via WEDSTRIJDZAKEN naar TEAMINSCHRIJVINGEN. Na het
selecteren van dit menu wordt het hoofdscherm getoond. Alle teams die actief zijn geweest tot het
einde van de competitie worden getoond in het hoofdscherm. De teams die tijdens het seizoen zijn
teruggetrokken worden eveneens getoond met het niveau waarop ze tot aan de terugtrekking waren
uitgekomen. Voor de reeksen geldt dit uiteraard alleen voor het voorjaar 2018.
U heeft een keuze de teams van het VELD ZA of VELD ZO op te roepen.
Vanuit het hoofdscherm kunnen o.a. de volgende acties worden uitgevoerd:
•
•
•
•
•
•
•

Toevoegen teams
Terugtrekken teams
Verzoek om een team in te delen in een hogere/lagere klasse (alleen bij cat. B)
Opgeven voorkeurstijden
Teams inschrijven voor de beker (LET OP: deze staat bij alle teams standaard op Ja)
Wensen opgeven voor uit/thuis
Opgave voor 7x7 reeks op de vrijdagavond kunt u opgeven onder VELD ZA

Voor verdere informatie over de mogelijkheden van deze module, zie onderstaande link.

https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000062733

AANBOD TEAMS
Uitgangspunt is dat alleen de teams worden getoond die nog actief zijn aan het eind van het seizoen
2017/’18. Door de KNVB zijn de teamnamen weer opvolgend gezet, er zitten geen “gaten” tussen de
teamnamen (“gaten” die tijdens het seizoen kunnen zijn ontstaan door het terugtrekken van teams).
De lijst met teams die wordt getoond in de module “inschrijven teams” is een momentopname met
als peildatum 1 mei 2018.
De promotie- en degradatieregeling is nog niet verwerkt in deze lijst. Deze hoeft u ook zelf niet door
te voeren, de competitieleider zorgt hiervoor. Dit geldt voor zowel de A- als de B-categorie.
Voor de overige teams (buiten de promotie-en degradatieregeling) in de categorie B heeft de
vereniging zelf de mogelijkheid de gewenste klasse aan te geven.

INVOEREN WENSEN:
Omdat wensen altijd een grote impact hebben op de optimale veldenbezetting van alle verenigingen,
verzoeken wij u de wensen tot een minimum te beperken.

Voorbeelden voor het doorgeven van wensen:
• Als u het 1e en 2e elftal niet tegelijk op dezelfde dag thuis wilt laten spelen (of juist wel
tegelijkertijd thuis wilt laten spelen) kunt u die wens ingeven bij het 1e elftal en hoeft u deze
wens niet meer bij het 2e elftal in te geven. De wens wordt automatisch opgenomen bij het
andere elftal (is ook zichtbaar bij het betreffende team)
• Heeft u bv. 5 elftallen en u wilt dat het 1e en 2e elftal tegelijk thuisspelen hoeft u alleen die
wens in te geven.
Wat hoeft niet worden te doorgegeven als wens:
• Wij streven bij elke vereniging naar een optimale verdeling op wedstrijddagen tussen uit- en
thuiswedstrijden. Dit hoeft u dus niet door te geven.
• Wensen voor teams die uitkomen in de najaar- en voorjaarsreeks kunnen niet worden
doorgegeven. Deze worden door ons zo ingedeeld dat er zoveel als mogelijk evenwicht is.
Uitzondering hierop vormen de teams die zullen gaan uitkomen in de competities JO8 en
JO9 (6-tallen)
• Bij de senioren graag niet aan alle elftallen een wens meegeven: 1e, 2e, 4e, 6e, 8e en 9e
elftal thuisspelen, andere week 3e, 5e, 7e, 10e, 11e en VR1 elftal thuisspelen.
• Voor het voetbal op zaterdag graag niet ingeven: 1e, 2e, 4e, JO19-1, JO17-2 en J016-1
thuisspelen, andere week 3e, 5e, 6e JO19-2, JO17-1 en JO15-1 elftal thuisspelen.
• Indien u bv 4 elftallen heeft en u wilt 2 om 2 spelen, moet u niet ingeven 1e en 2e elftal
samen en 3e en 4e elftal samen. Het vaststellen van de wedstrijdprogramma’s gaat
automatisch en door het ingeven van een wens als hiervoor omschreven kan het voorkomen
dat het 1e, 2e, 3e en 4e elftal tegelijk thuis zullen spelen. Op zich wordt er geen fout
gemaakt; immers het 1e en 2e elftal spelen gelijk thuis en het 3e en 4e elftal spelen gelijk
thuis. U bedoelt echter de ene week het 1e en 2e elftal thuis en de andere week het 3e en 4e
elftal thuis. Graag dan alleen als wens ingeven 1e en 2e elftal samen maar dan niet met het
3e en 4e elftal.

Officiële jubilea
Voor erkende jubilea kan een verhindering dag ingegeven worden, deze dag kan aangevraagd
worden voor de volgende jubilea: 25,40,50,60,75,90 en 100 jarig bestaan van de vereniging.

Uiteraard bent u niet verplicht wensen in te geven, wij proberen een zo evenwichtig mogelijke
verdeling van thuis- en uitwedstrijden voor uw wedstrijdprogramma te maken.

Competitie JO8, JO9 en JO10

Voor deze groepen is het advies aan de verenigingen om koppeltjes van minimaal twee teams te
maken welke op dezelfde zaterdag thuis spelen. Daarbij graag rekenschap houden met de inrichting
van de accommodatie op de wedstrijddag en het uitzetten van deze kwart-velden. Als een half veld
gebruikt wordt (waarop dus twee 6-tallen tegelijk kunnen spelen), dan kan op het andere deel van
het speelveld bijvoorbeeld nog een wedstrijd voor 7-tallen worden gespeeld. Daarbij is het de keuze
van de vereniging bij meerdere 6-tallen (bijv. 4 teams) een splitsing aan te brengen in de aanvangstijd
(bijv. 10.00/11.00 uur) zodat de uitgezette speelvelden kunnen blijven liggen. De andere week
kunnen dan andere 6-tallen thuis spelen. Eventueel kan de vereniging ervoor kiezen alle 6-tallen op
dezelfde zaterdag thuis te laten spelen opdat niet wekelijks de hiervoor in te richten speelvelden
behoeven te worden uitgezet. Hou hierbij wel rekening met de aanvangstijden ten opzichte van het
aantal beschikbare doelen.

GEBRUIK VRIJ TEKSTVELD BIJ TEAM
Voor elk team heeft de vereniging de mogelijkheid in het vrije tekstveld opmerkingen te plaatsen.
Het vrije tekstveld kunt u vinden wanneer u een teamnaam heeft aangeklikt en u de specifieke zaken
van het gekozen team in een nieuw scherm oproept.
Graag in dit vrije tekstveld alleen die informatie vermelden die betrekking heeft op het team.
Zaken die hierin kunnen worden vermeld zijn bijv. aanvullende informatie voor een
voorkeursindeling, verzoeken t.a.v. de te spelen uitwedstrijden (aanvangstijden) of wensen t.a.v. een
indeling in een gewenste regio.
Indien inschrijving plaats vindt van een mix-team (een combi van 1e en 2e jaars), dan is het
verzoek hiervan een melding te plaatsen in het vrije tekstveld.
Het is zeker niet de bedoeling in deze ruimte informatie te plaatsen over dispensaties, het al dan niet
gelijk thuis spelen met andere teams, deelname in de bekercompetitie, motivatie voor hogere of
lagere indelingen enz. Dergelijke zaken zullen door de competitieleiders niet in behandeling worden
genomen. Het verzoek is dergelijke zaken via een aparte mail naar de KNVB te sturen en voor wat
betreft dit vrije tekstveld te beperken tot aanvullende informatie v.w.b. de indeling van het
betreffende team.
Als een meisjesteam in een jongenscompetitie uit wil komen, dan kan dit in het teamscherm worden
aangepast. Indien gewenst kan in het vrije tekstveld nog aanvullende informatie worden verstrekt
voor dit team.

OPGEVEN LEEFTIJDEN SENIOREN B-Categorie
Bij de mannen senioren in de B-categorie wordt opgave gevraagd van de gemiddelde leeftijden van
de teams. Deze informatie wordt gebruikt als extra handvat voor een indeling op leeftijd.
Om bij deze informatie te komen kunt u in de inschrijfmodule bij een elftal uitkomende in de BCategorie de gemiddelde leeftijd van het elftal opgeven. Dit kunt u doen in het vakje “extra”.

AANBOD LEEFTIJDSGROEPEN COMPETITES JEUGD
JO7 (mini pupillen competitie)
JO8 6-tallen
JO9 6-tallen
JO10 6-tallen
JO11 8-tallen
JO12 8-tallen
JO13 8-tallen/11-tallen
JO14 11-tallen
JO15 11-tallen
JO17 11-tallen
JO19 11-tallen
MO11 8-tallen
MO13 8-tallen/11-tallen
MO15 11-tallen
MO17 11-tallen
MO19 11-tallen

