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Knickerbockers en Sportlink
Intro
De KNBSB maakt voor het administreren van competitie wedstrijden gebruik van Sportlink. En
daarmee worden dan ook wedstrijden en teams van de Knickerbockers vastgelegd.
Hierdoor kan iedereen via sportlink zijn / haar favoriete Club (Knickerbockers), Team of Speler
volgen. Sportlink stuurt push berichten die betrekking hebben op je favorieten. Deze berichten worden
verstuurd op het moment dat er een mutatie plaats vindt op één van je favorieten.
Denk hierbij aan je eigen wedstrijd of een uitslag van een wedstrijd van je favorieten team.

Automatische berichten voor leden van een team.
Wanneer je bij de Knickerbockers in een team bent ingeschreven en je de Sportlink app gebruikt met
het email adres dat je bij je inschrijving hebt opgegeven, dan ontvang je automatisch berichten die op
jou en je team betrekking hebben.

Wie kan zich aanmelden bij Sportlink.
Iedereen kan zicht aanmelden op sportlink. Natuurlijk de spelers, maar ook ouders of verzorgers, oma
en opa’s, vriendjes en vriendinnetjes.
Je kunt binnen sportlink meerdere spelers volgen. Vooral voor ouders en verzorgers erg handig om
altijd zeker te zijn dat je niks mist. Maar ook dat je kan zien welke wedstrijden je mist als je op
vakantie gaat.

Hoe meld je je aan op de Sportlink APP?
Als eerste moet je de Sportlink APP op je Smartphone of Tablet zetten. Hierbij kan je
zoeken op Sportlink. Het icoon van Sportlink ziet er als volg uit.
Direct na het opstarten van Sportlink heb je de mogelijkheid om je te registreren,
waarvoor je dan kiest.
Hierna geef je een bestaand e-mailadres en wachtwoord van
minimaal 8 karakters op.

Sportlink zal je nu een mail sturen ter bevestiging van je e-mailadres. Deze mail zal je nu eerst moeten
bevestigen.
Na het inloggen toont sportlink je persoonlijke gegevens zoals je in sportlink geregistreerd staat.
Wanneer je binnen een team speelt en je met het geregistreerde mailadres bent ingelogd zal je links in
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het menu een optie “Programma” en “Uitslagen” zien. Deze hebben betrekking op jou en je team.
Toeschouwers hebben deze opties niet.
Binnen het menu heb je de mogelijkheid om een lijst van je favorieten te maken door te kiezen voor
“Zoeken” onder het hoofdstuk Favorieten. Je kunt favoriete personen, teams of verenigingen kiezen.

Personen
Na te selecteren voor Personen geef je als zoekterm de achternaam zonder tussenvoegsel op. Voor
bijvoorbeeld “Piet van der Oosten” geef je alleen “Oosten” op. Dit kan een hele lange lijst opleveren,
maar nadat je een persoon hebt geselecteerd zal sportlink aangeven bij welke vereniging en team de
persoon speelt.
Recht boven kan je dan door op de Ster te klikken deze persoon in uw favorieten plaatsen.

Teams
Na te selecteren voor Teams geef je als zoekterm “Knickerbockers”. Dit geeft je een overzicht van alle
Knickerbockers teams. Kies hieruit je favoriete team en klik recht boven op de Ster waardoor je dit
team in je favorieten plaatst.

Verenigingen
Na te selecteren voor Vereniging geef je als zoekterm Knickerbockers op.
Nu wordt je de Knickerbockers uit Soest getoond. Deze kan je selecteren.
Recht boven kan je dan door op de Ster te klikken deze club in uw favorieten plaatsen.

Wanneer ontvangt je berichten?
Wanneer er een mutatie plaats vindt binnen je favorieten, ontvang je een pushbericht.. Je moet hierbij
denken aan afgelasten, uitslagen, verplaatsen van wedstrijden.

Welke informatie kan jij geven aan sportlink.
Sportlink kan ook gebruikt worden om informatie door te geven aan de vereniging en/of coach.
Bijvoorbeeld over je aan- of afwezigheid bij wedstrijden.
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Persoonlijke gegevens.
Binnen het menu heb je de optie instellingen met daaronder de optie mijn gegevens.
Hierbinnen kan je je eigen persoonlijke gegevens beheren. Denk hierbij aan Adres en
Telefoonnummer.
Met de onderste optie (Privacy niveau) kunt je aangeven hoeveel informatie van jou openbaar mag zijn.
Hierbij heb je drie opties:
Prive.
Met dit privacy niveau worden personen als Afgeschermd getoond. Personen kunnen niet worden
gevonden bij zoekopdrachten. Uitzondering op deze situatie is de ondersteuning van officiële processen
als het Digitaal Wedstrijdformulier. Persoonsgegevens die nodig zijn om iemand tijdens het proces te
legitimeren zijn beschikbaar voor de gebruiker.
Normaal.
Met dit privacy niveau maken personen zich in de app bekend aan anderen. Personen kunnen worden
gezocht en gevonden. Van deze personen is geen foto beschikbaar voor anderen.
Open.
Met dit privacy niveau worden alle persoonsgegevens van een persoon beschikbaar gesteld aan
anderen.
Pushberichten.
Je kunt je op meerdere apparaten aanmelden, maar de pushberichten zullen maar naar 1 apparaat
gezonden worden. Het betreffende apparaat kan je aanpassen onder Voorkeursapparaat.

Aan- en afmelden voor een wedstrijd.
Binnen sportlink kan je aangeven of je aanwezig bent bij een wedstrijd of niet. Onze eerste voorkeur
gaat uit naar een persoonlijk contact waar bij je zelf even aangeeft bij de coach als je er niet bent.
Maar voor een goed overzicht is het prettig om dit ook in sportlink ruim van te voren aan te geven.
Zeker vakanties en langdurige blessure.
Binnen Sportlink doe je dit door in het menu, onder programma de betreffende wedstrijd te selecteren.
Hierna krijg je de optie “Aanwezig” waarbij je kan aangeven of je niet of wel aanwezig bent.
Persoonlijk geef ik aan het begin van het seizoen aan dat ik bij alle wedstrijden aanwezig ben. Hierop
kan je namelijk altijd later nog een mutatie aanbrengen.

Informatie
Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kan je altijd mailen met Marc van Dalen
op leden@Knicks.nl of kijken op de site van Sportlink. ( http://www.sportlink.nl )
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