
 
1 september 2017 

Beste Blue Drakers, 
 
Het nieuwe seizoen gaat echt anders verlopen. Basketbal blijft basketbal, maar 
allerlei zaken er omheen veranderen. Zo komt er een app voor de spelers. En 
voor het registreren en controleren  tijdens een wedstrijd gaan veel zaken 
digitaal verlopen. Denk aan digitale spelerskaarten. 
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Basketball.nl, app voor spelers en anderen. 

 
 

Uit de app-store kun je de app Basketball.nl downloaden. 
Die kun je aan jezelf koppelen door het e-mailadres dat bij de bond bekend 
is (en waarop jij ook deze Nieuwsbrief ontvangt!) te registreren. 
 
Daarna kun je inloggen en zijn jouw wedstrijden zichtbaar. Daarnaast zijn 
er nog diverse andere mogelijkheden. 
NB:  op dit moment zijn de wedstrijden nog niet beschikbaar, maar als het 
goed is komt dat in de komende week. 
 
Er zijn uitgebreide handleidingen voor installatie. Zie bijvoorbeeld: 
https://support.sportlink.nl/support/solutions/folders/9000166079. 
 
Op dit moment zijn vaak de mailadressen van de ouders bekend (bij 
jeugdige spelers) en kan het voorkomen dat een emailadres aan twee 
kinderen is gekoppeld.  
Kan allemaal opstartprobleempjes geven. 
Het kan ook ertoe leiden dat je het emailadres dat bij jou bekend is (bij 
Blue Drakes en bij de NBB) wilt wijzigen. Geef dan door: e-mailadres speler 
en e-mailadres ouders aan onze ledenadministratie@bluedrakes.nl.  
Veel succes bij deze overgang naar het digitale tijdperk. Lukt het allemaal 
niet, neem dan je telefoon mee naar een training en vraag het je 
teamgenoten of de trainer.  

http://www.bluedrakes.nl/
http://www.facebook.com/BlueDrakes?fref=ts
https://support.sportlink.nl/support/solutions/folders/9000166079
mailto:ledenadministratie@bluedrakes.nl


Tablet gezocht 
Dit jaar moet gewerkt worden met een DWF, Digitaal WedstrijdFormulier.  
Trainers, coaches, scheidsrechters kunnen allemaal kijken op de onderstaande link. 
https://support.sportlink.nl/support/solutions/9000107528  
Daar vinden ze informatie over opstellen van een team, controleren van digitale 
spelerskaarten etc. 
 
Voor het DWF is een tablet vereist. Dat zal bij thuiswedstrijden in de speelzaal 
aanwezig moeten zijn. De NBB zegt hierover:  
De beeldafmeting van de tablet minimaal 10.1 inch te zijn (En minimaal Android 4.0). 
Een scherm van 10.1 inch heeft een diagonaal beeldscherm van 25,6 cm. Let dus goed 
op bij de aanschaf van een tablet dat de beeldafmeting klopt. Er zijn leveranciers 
waarvan de tablet kleiner blijkt te zijn dan de leverancier meldt. Dit zal problemen 
opleveren met de installatie en het gebruik van de App. 
 

Is er toevallig iemand, die zo’n tablet over heeft of niet meer gebruikt? 
Meld het aan Jeroen Nap of Freek de Jonge.  

 
 
 

Basketball.nl 

Nieuwe ledenadministrateur 

  

Blue Drakes is blij dat Steven Dorrestijn zich heeft gemeld om de vrijwilligers 
functie van ledenadministratuer op zich te nemen. 
 
Steven is inmiddels ruim twee weken in functie en heef direct alle 
opstartprobleempjes met Sportlink mee kunnen maken. De eerste weken  van 
een nieuw seizoen zijn altijd druk, maar nu met de nieuwe app is het extra. 
 
We wensen Steven succes bij zijn werk. Mocht je persoonlijke gegevens willen 
wijzigen (denk aan je e-mailadres dat je nodig hebt voor de app) benader hem 
dan via  ledenadministratie@bluedrakes.nl.  
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