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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
De club bepaalt wie toegang heeft tot Sportlink Club en toegang heeft tot het Spelregelbewijs.
Stap 2
In Sportlink Club staan alle leden. Leden die het spelregelbewijs moeten/willen halen staan in een
speciaal tabblad (zie leden aanmelden).
Stap 3
Nadat de club de leden heeft uitgenodigd voor het Spelregelbewijs, kunnen leden inloggen met zijn/haar
Sportlink Account.
Stap 4
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 op basis van
beschikbare informatie niet-geslaagde leden ondersteunen en motiveren om alsnog succesvol tot een
afronding te komen.
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Neem de volgende stappen om het overzicht in Sportlink Club te openen en de leden uit te
nodigen om het spelregelbewijs te halen. De leden kunnen het spelregelbewijs halen op de
website van Masterz. Hier logt men in met het Sportlink account.
1. Ga naar menu item Personen
2. Kies Spelregelbewijs overzicht
Het volgende scherm wordt getoond

Bovenaan het scherm kan voor vier opties worden gekozen:
Tabblad Verplicht: Als voor deze optie wordt gekozen worden de spelers getoond die verplicht
zijn het spelregelbewijs te halen.
Tabblad Aankomend: Als deze optie wordt gekozen worden de spelers getoond die in het
aankomende seizoen het spelregelbewijs moeten halen.
Tabblad Vrijwillig: Als voor deze optie wordt gekozen worden de spelers getoond die zich
vrijwilliger hebben aangemeld om deel te nemen aan het spelregelbewijs.
Tabblad Vrijgesteld: Als voor deze optie wordt gekozen worden de spe lers getoond die zijn
vrijgesteld.

5

UITLEG VAN DE KNOPPEN

Het scherm herladen
Toon de details van de overtredingen
Mail de uitnodiging om in te loggen op Sportmasterz
Exporteer de gegevens

Alleen optioneel met Exportrechten
voor Ledenbeheer. Dit is in te stellen
via het gebruikersbeheer

Wijzig de kolommen
Sla de kolommenwijzigingen op

LEDEN VRIJWILLIG AANMELDEN
1. Zoek de betreffende persoon op via het zoekscherm
Voor meer informatie lees Zoek leden en relaties.
2. Ga naar het tabblad Diploma's, passen en blokkades
- Lees hier hoe je dit tabblad inzichtelijk kunt maken.
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3. Klik op
De volgende melding wordt getoond:

4. Klik op OK en de vrijwilligheid wordt bevestigd
Op het tabblad diploma's, passen en blokkades is de melding Vrijwillig aangemaakt voor
spelregelbewijs: Ja zichtbaar.

De betreffende persoon is nu ook zichtbaar op het tabblad Vrijwillig.

LEDEN VRIJWILLIG AFMELDEN VIA HET SCHERM OVERZICHT
SPELREGELBEWIJS
In het scherm Overzicht spelregelbewijs kun je op het tabblad Vrijwillig na het aanklikken van de
regel van het lid de aanmelding verwijderen door daarna te klikken op

LEDEN VRIJWILLIG AFMELDEN VIA HUN PERSOONSSCHERM
Mocht de betreffende speler zich toch bedenken en aangeven dat hij het spelregelbewijs toch
niet vrijwillig wilt volgen dan wordt het betreffende lid volgens bovenstaande procedure
opgezocht.
1. Zoek de betreffende persoon op via het zoekscherm
Meer informatie lees Zoek leden en relaties.
2. Ga naar het tabblad Diploma's, passen en blokkades
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3. Kies

VRIJSTELLING
Leden kunnen een vrijstelling hebben/krijgen voor het behalen van het spelregelbewijs. Dit kan
bijvoorbeeld omdat het lid een diploma heeft behaald. Een vrijstelling vind je onder het tabblad
'vrijgesteld'.
Heeft een lid vrijstelling nodig omdat deze persoon verbonden is aan een G -team dan kan deze
vrijstelling aangevraagd worden bij de bond.
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