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HandbalMasterz is dé website om de kennis van spelregels te vergroten!
De interactieve site is geschreven in heldere taal, gericht op spelers.
Met HandbalMasterz kunnen leden hun Spelregelbewijs behalen. Binnen het NHV is afgesproken dat het
behalen van het Spelregelbewijs voor een aantal ledengroepen vanaf 1 juli 2015 verplicht is.
Alleen NHV-leden kunnen het Spelregelbewijs behalen.
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Wie moeten het Spelregelbewijs behalen?
*
• Alle spelers/speelsters die per 1 juli 2015 de A-jeugdleeftijd bereiken ;
• Alle coaches bij wedstrijden vanaf de C-jeugd;
• Iedereen die een trainersopleiding wil volgen.
* Opmerking: het gaat hierbij om de leeftijd en niet om in welk team je speelt. Een B-jeugdlid die in de A-jeugd speelt, hoeft pas
het diploma te behalen als hij/zij werkelijk de A-jeugdleeftijd bereikt.

Het Spelregelbewijs wordt met onmiddellijke ingang verplicht voor:
• Iedereen die een opleiding tot Verenigingsscheidsrechter wil volgen;
• Iedereen die als Praktijkbegeleider bij NHV-opleidingen aan de slag wil.
Wie zijn vrijgesteld van de verplichting het Spelregelbewijs te behalen?
• Iedereen die nu officieel scheidsrechter is;
• Iedereen die op 1 juli 2014 de A-jeugdleeftijd heeft of senior lid is.
Consequenties voor spelers
Heb je per 1 juli 2015 de A-jeugdleeftijd bereikt? Dan moet je, om te kunnen spelen, in het bezit zijn van
het Spelregelbewijs.
Nieuwe leden, die de A-jeugdleeftijd hebben, krijgen tot het einde van het eerste seizoen (uiterlijk 31 mei)
dat men A-jeugd is de gelegenheid om het Spelregelbewijs te behalen.
Leden die A- of B-jeugd zijn en al in het bezit zijn van een scheidsrechtersdiploma (HS3, HS2 of
verenigingsscheidsrechter) zijn vrijgesteld van het Spelregelbewijs. Zij die in het bezit zijn van het diploma
Jeugdscheidsrechter of Jeugdspelleider worden niet vrijgesteld.
Indien leden van mening zijn dat zij vrijgesteld moeten worden van deze verplichting, dienen zij via de
vereniging een schriftelijk verzoek, met duidelijke motivatie, in te dienen bij het NHV via
opleidingen@handbal.nl.
Consequenties voor teamleiding/coaches
Indien je per 1 juli 2015 niet in het bezit bent van het Spelregelbewijs, dan kun je niet als coach bij een C-,
B-, A-jeugd of seniorenteam op alle niveaus fungeren. De naam van de coach dient te allen tijde op het
wedstrijdformulier te zijn vermeld en de persoon moet lid zijn van het NHV.
Consequenties voor trainersopleidingen
Wil je vanaf 1 juli 2015 een trainersopleiding volgen, dan dien je in het bezit te zijn van het
Spelregelbewijs. Ben je de opleiding reeds gestart zonder het Spelregelbewijs? Dan kun je pas een
Proeve van Bekwaamheid afleggen als je het Spelregelbewijs hebt behaald.
Consequenties voor scheidsrechtersopleidingen
Wil je de opleiding tot verenigingsscheidsrechter volgen? Dan dien je in het bezit te zijn van het
Spelregelbewijs. Dat betekent dat je jouw eerste wedstrijd in het kader van je opleiding kunt fluiten nadat
je het Spelregelbewijs hebt. Iedereen die de opleiding tot verenigingsscheidsrechter wil volgen dient zich
te registreren bij het NHV (zie informatie mbt deze opleiding op onze website).
Consequenties voor Praktijkbegeleider
Zij die de rol van praktijkbegeleider vervullen bij NHV-opleidingen dienen in het bezit te zijn van het
Spelregelbewijs. Zij die reeds in het bezit zijn van een scheidsrechtersdiploma op niveau 2 of hoger
worden hiervan vrijgesteld.
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Stap 1
Het NHV beheert de toegang van clubs tot het dashboard. Het NHV geeft aan welke leden van de club
het spelregelbewijs moeten halen. Alleen aan NHV-leden kan toegang tot het behalen van het
Spelregelbewijs worden verstrekt.
Stap 2
De club logt in op het dashboard om vervolgens de leden aan te melden voor het Spelregelbewijs. De
leden die de club gaat aanmelden, zijn door het NHV in HandbalMasterz geïmporteerd. Het NHV zal
periodiek de ledenbestanden updaten.
Stap 3
Nadat de club de leden heeft aangemeld voor het Spelregelbewijs levert zij de gedownloade PDFbestanden, met daarin de gebruikersnamen en activatiecodes, aan bij de clubleden.
Stap 4
Met de gebruikersnaam en activatiecode kunnen de leden hun account activeren in HandbalMasterz om
het Spelregelbewijs te behalen.
Stap 5
De club heeft te allen tijde inzicht in de status van de leden. Zij kunnen zien of een lid zijn/haar account al
heeft geactiveerd en of het lid geslaagd of gezakt is voor de eindtoets. De club kan de gezakte leden een
herkansing geven, zodat zij de toets opnieuw kunnen maken. De club kan op basis van beschikbare
informatie niet-geslaagde leden ondersteunen en motiveren om alsnog succesvol tot een afronding te
komen.
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Ga naar de website:

https://clubs.handbalmasterz.nl/

Inlogcode:

De NHV-clubrelatiecode ZQ…..

Wachtwoord:

Krijgt de club separaat per e-mail toegezonden.
Let op: het wachtwoord kent een verschil in hoofdletters en kleine letters!
Het wachtwoord kun je later, als je ingelogd bent, zelf wijzigen.
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Op de voorpagina van het dashboard vind je relevante bestanden bij het gebruik van het systeem. Je kunt
één van de bestanden downloaden door op de naam te klikken.

Onder het kopje ‘Recente acties’ is een overzicht te zien van jouw laatste tien handelingen die binnen het
systeem zijn gedaan. In het overzicht wordt aangegeven als er een onderdeel binnen het dashboard is
toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.

Het kan voorkomen dat je het wachtwoord waarmee je moet inloggen bent vergeten.
Om een nieuw wachtwoord te kiezen kun je een e-mail ontvangen waarin een unieke link zit. Via die link
kun je voor je club een nieuw wachtwoord instellen. Het is belangrijk dat je als club een geldig en bekend
e-mailadres hebt ingesteld.
Rechtsbovenin het Clubdashboard kun je het e-mailadres wijzigen.
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Bij het kopje ‘Leden’ kun je als club je leden aanmelden voor het Spelregelbewijs.

Een lid heeft altijd één van de volgende statussen:
• Niet aangemeld: het lid is door het NHV toegevoegd aan het dashboard, maar de club heeft het
lid nog niet aangemeld voor het Spelregelbewijs;
• Aangemeld: de club heeft het lid aangemeld voor het Spelregelbewijs en de activatiecodes zijn
gegenereerd;
• Geactiveerd: het lid heeft in de module Spelregelbewijs zijn/haar account geactiveerd met de
bijbehorende gebruikersnaam en activatiecode. Een lid met deze status kan ook al bezig zijn met
het behalen van het Spelregelbewijs;
• Gezakt: het lid is na een x-aantal keren gezakt voor het Spelregelbewijs. Hij/zij moet eerst op
voor een herkansing voordat hij/zij weer een eindtoets mag doen (zie hoofdstuk: “Herkansen voor
het Spelregelbewijs”);
• Geslaagd: het lid heeft het Spelregelbewijs behaald;
• Slapend: het account van het lid is verlopen in de module Spelregelbewijs. Dit zijn leden die niet
meer in aanmerking komen voor het Spelregelbewijs of leden die al geslaagd zijn en na een jaar
automatisch uit de module Spelregelbewijs zijn verwijderd.

Leden die niet (meer) zijn ingeschreven bij de club mogen verwijderd worden. De club dient dit wel bij het
NHV aan te geven, zodat het NHV dit kan controleren of wijzigen.
Het verwijderen van een lid kan op de pagina met het overzicht van alle leden. Met de filters aan de
rechterzijde (of met de zoekfunctie) kan het betreffende lid (of meerdere leden) gevonden worden. Aan de
linkerzijde van de tabel kun je het lid selecteren door het aan te vinken.
Vervolgens kun je in de dropdown van acties kiezen het lid te verwijderen.
Druk op

om het lid definitief te verwijderen.

Nadat een lid is verwijderd, kan de club het lid niet meer zien in de overzichten. Het lid kan nog wel
inloggen in de module Spelregelmodule om eventueel het Spelregelbewijs nogmaals te downloaden.
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Om meer informatie van een lid te verkrijgen kan in het overzicht van leden op de naam van het
betreffende lid worden geklikt. Op deze pagina is meer informatie van het lid te zien dan in het overzicht is
vermeld.
Ook de informatie uit de module Spelregelbewijs is hier zichtbaar. Beschikbare informatie onder meer:
• Het e-mailadres van het lid;
• Vervaldatum (de datum waarop het lid “slapend” zal worden);
• Eindscore (percentage) bij het behalen van het Spelregelbewijs;
• Het level waar het lid zich op dat moment bevindt.

De club dient de leden aan te melden voor het Spelregelbewijs!
Dit is van toepassing voor de leden met de status ‘niet aangemeld’. Een lid kan worden aangemeld via het
overzicht(*) van alle leden.
(*) Tip: gebruik de filters om snel een overzicht samen te stellen die nog aangemeld moet worden voor het Spelregelbewijs. Filter
hierbij op status ‘niet aangemeld’.

Selecteer de leden die je wilt aanmelden en kies in de dropdown voor actie ‘Aanmelden voor
Spelregelbewijs’.
Druk op
om het lid/de leden definitief aan te melden. Na het aanmelden van deze leden zie je
een overzicht van alle aangemelde leden. Hier kun je de activatiecodes downloaden (zie hoofdstuk
‘Download activatiecodes’).

Nadat een lid is aangemeld voor het Spelregelbewijs zal zijn/haar status gewijzigd worden in
“Aangemeld”.
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Selecteer de leden van wie je de activatiecodes wilt downloaden en kies in de dropdown voor de actie
‘Download activatiecodes’.
Druk op
om de codes definitief te downloaden.
De download is een *.zip-bestand met daarin per lid een *.PDF met haar /zijn gebruikersnaam en
activatiecode. De bestandsnaam van het PDF-bestand bestaat uit gebruikersnaam en team.

Na het aanmelden van de leden kan direct op de pagina op
bestand met activatiecodes te downloaden.

gedrukt worden om het *.zip-

Een lid, dat drie keer gezakt is voor het Spelregelbewijs, kan een herkansing krijgen.
Selecteer de leden die in aanmerking komen voor een herkansing en kies in de dropdown voor de actie
‘Aanmelden voor herkansing’.
Druk op

om het lid definitief aan te melden voor een herkansing.

De status ‘Gezakt’ van het lid van wordt gewijzigd in ‘Geactiveerd’. Het lid is nu weer in staat om opnieuw
de eindtoets te maken. De login-gegevens zijn hetzelfde gebleven, dus opnieuw activeren en een nieuw
wachtwoord zijn niet nodig.
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In het dashboard kunnen rapportages worden samengesteld door gebruik te maken van de aanwezige
filters in het overzicht van alle leden.

In het overzicht van alle leden (zie hoofdstuk ‘Leden’) kan gebruik worden gemaakt van de volgende
filters:
•
•
•

Status (zie hoofdstuk ‘Status van een lid’);
Geboortejaar: aan de hand van de leeftijd van het lid/de leden kan een bepaalde leeftijdsklasse
getoond worden op basis van het geboortejaar. De club weet dus precies wie het Spelregelbewijs
moet gaan halen;
Spelregelbewijs gehaald op: geslaagde leden van wie over een bepaalde periode een overzicht
getoond kan worden (bijvoorbeeld over de maand december).

Het is ook mogelijk een combinatie van deze filters te gebruiken.

In het overzicht van de leden kan op de kolomnaam worden gedrukt om te sorteren op waarde van de
kolom (op alfabet, geboortedatum enz.).
Hierna zal een pijltje zichtbaar zijn naast de kolomnaam. Wil je een andere volgorde, dan druk je
nogmaals op de kolomnaam.
Het pijltje zal nu de andere kant op wijzen.

Om meerdere sorteringen toe te passen, kun je op een andere kolomnaam drukken. Hierna zal er ook een
getal zichtbaar zijn. Hoe hoger het getal, hoe lager de prioriteit in de sortering.
Een sortering kun je verwijderen door op
te drukken links van het getal.
Dit icoon is pas zichtbaar als je met de muis over de kolom gaat die je wilt verwijderen.
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