
 

Goed om te weten voor coaches / begeleiders HVForeholte 
 

Beste coaches / begeleiders van (met name jeugd) teams van HVForeholte. 

 

Er zijn een aantal zaken die van belang zijn om te weten, vandaar deze op een rijtje; 

Teamindelingen / teamopgaven 

We werken met 2 verschillenden teamopgaven, de verenigingsopgave en de bondsopgave. 

Deze 2 kunnen van elkaar verschillen, maar dat hoeft niet altijd. Binnen dezelfde “lettergroep/ 

leeftijdsgroep” mogen spelers uit een lager team in een hoger team meespelen. Andersom mag dat 

niet. Dus bijvoorbeeld speler uit C2 mag in C1 invallen, maar andersom in principe niet, tenzij die 

betreffende speler uit de C1 dan door de ledenadministratie in de clubmodule van sportlink eerst in 

de bondsopgave wordt opgegeven in de teamopgave van de C2 (voor die wedstrijd). En dan heb je 

nog te maken met de “vastspeelregel” (handig om even te lezen)   

Wat we vaak doen in de teamopgaven naar de bond is minimaal aantal spelers (8) opgeven in het 

hoogste team in de leeftijdsgroep en de rest in de laagste om ervoor de zorgen dat er maximaal van 

lager naar hoger kan worden ingevallen. bij E en F is er een iets andere regelgeving in de competitie 

en gelden er ook andere aantallen in de teamopgave (5). 

Spelers uit lagere leeftijdsgroepen mogen wel onbeperkt in hogere leeftijdsgroepen meespelen 

(bijvoorbeeld een D speler in de C of zelfs B, of B speler in de DS of HS) mits deze speler wel in zijn of 

haar eigen leeftijdsgroep in de teamopgave staat. 

NB; als er verschuivingen moeten plaatsvinden in de bondsteamopgaven laat dit dan uiterlijk 

donderdagavond voor de betreffende wedstrijd in het weekend weten aan de ledenadministratie. 

 

Het digitaal wedstijdformulier (DWF) 

Vanaf C leeftijd moet op het wedstrijdformulier het rug- borstnummer van de spelers worden 

vermeld. Dit kun je als begeleider steeds handmatig doen in de app. Je kunt ook een mailtje sturen 

naar hvforeholte.lidmaatschap@gmail.com met de namen en de nummers dan worden ze voor-

ingevuld op het DWF. Scheel een hoop gedoe denk ik? 

Dit is de handleiding voor het DWF 

NB  alle begeleiders / coaches van de teams zijn teammanager in de teamopgave, dat geeft toegang 

tot het DWF in de app. 

Verplaatsen van wedstrijden 

Wedstrijd verplaatsen kan  alleen in uiterste noodzaak, als het echt niet mogelijk is de wedstrijd te 

spelen op de door de bond geplande datum. Altijd in overleg met wedstrijdsecretariaat 

(techcom@hvforeholte.nl) 

Bij de veldcompetitie moet er rekening gehouden worden met kantinedienst van de BreakOut en 

beschikbaarheid van scheidsrechters. NB als je een wedstrijd iom de TC verzet moet ook de 

scheidsrechter die bij die wedstrijd stond ingepland op de hoogte worden gebracht / gevraagd 

worden of hij /zij kan ruilen naar de nieuwe datum. 

In de zaal is het lastiger, daar er zaalhuur ingepland staat en iedere wedstrijd die verplaatst wordt, 

kost de vereniging geld. Vandaar dat we dit echt alleen in hoge uitzondering doen. Mocht er geruime 

tijd van te voren bekend zijn dat een wedstrijd niet te spelen is (langer dan 8 weken van te voren) 

dan heeft het zin om dit tijdig aan te geven bij het wedstrijdsecretariaat (techcom@hvforeholte.nl) 

https://www.handbal.nl/meespelen-in-hoger-team/
https://www.handbal.nl/spelregels-jeugd/
mailto:hvforeholte.lidmaatschap@gmail.com
https://www.handbal.nl/wp-content/uploads/2019/03/DWF_Handleiding_voor_Officials.pdf
mailto:techcom@hvforeholte.nl
mailto:techcom@hvforeholte.nl
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Weergave spelers in de handbalNL app 

Er zijn binnen sportlink verschillende privacynivo’s/ weergavenivo’s die iedereen zelf kan instellen in 

deze app. Voor leden tot 16 jaar moeten ouders dat doen. 

NB; van belang om te melden aan ouders als het ze niet lukt om in de app hun kind <16 te volgen; ze 

kunnen alleen account aanmaken met het mailadres wat ze op het inschrijfformulier aan de 

ledenadministratie hebben doorgegeven. Dat mailadres is in Sportlink bekend als contaktmailadres. 

Als ledenadministratie een nieuwe speler of begeleider inschrijft in Sportlink wordt automatisch het 

privacy nivo op “afgeschermd” gezet wat maakt dat je in de teamopgave in de app niets kunt zien 

alleen maar vakjes met “afgeschermd”. 

De scheidsrechter ziet overigens wel de namen en de foto’s om de speelgerechtigheid te kunnen 

controleren. 

Dus als je wilt dat je wel de namen of de namen en foto’s kunt zien dan moet dat vanaf > 16 aan de 

spelers zelf worden gevraagd of ze hun privacynivo willen aanpassen, en tot 16 jaar moeten ouders 

dat doen. 

HandbalMasterZ 

Vanaf 1 juli 2015 moet iedere speler die naar de A-jeugdcategorie gaat in het bezit zijn van 

het spelregelbewijs. Deze verplichting is ook vanaf 1 juli 2015 van toepassing voor iedereen die een 

trainerscursus of scheidsrechterscursus wil volgen en/of coach is bij een C-jeugdteam of hoger. 

Wij hopen dat je met veel plezier en succes je spelregelbewijs gaat halen. Kijk even rond op de site 

van HandbalmasterZ 

Je krijgt een uitnodiging met je inloggegevens voor deze spelregeltest. Ben je coach van een team 

lager dan C en wil je toch de spelregeltest doen, stuur dan een mail naar 

hvforeholte.lidmaatschap@gmail.com  
 

Zijn er nog vragen / onduidelijkheden richt je dan tot de TC;  techcom@hvforeholte.nl met vragen 

over de teamindelingen of andere technische zaken, of tot hvforeholte.lidmaatschap@gmail.com 

met vragen over sportlink of wanneer er voor een wedstrijd speler moeten schuiven in de 

bondsteamopgave. 

PS; excuses voor alle hyperlinks.. maar dit zijn wel de links waarvan de informatie goed is om even te 

lezen.. 

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000130132-zichtbaarheid-in-de-apps-van-sportlink
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000149837-persoonlijke-instellingen-wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar
https://www.handbalmasterz.nl/
https://www.handbalmasterz.nl/
mailto:hvforeholte.lidmaatschap@gmail.com
mailto:techcom@hvforeholte.nl
mailto:hvforeholte.lidmaatschap@gmail.com

