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2. Voorwoord 

1. Missie: 
Handbalvereniging Borhave zet, als financieel gezonde vereniging, in op breedtesport in combinatie 
met het op eigen kracht bereiken van et maximaal haalbare presentatieniveau in de wedstrijdsport. 
Alles binnen de beschikbare middelen, waarbij spelplezier voor alle leden het belangrijkste is. 

2. Visie:  
De visie van Borhave laat zien wat of wie we willen zijn, wat we willen worden, wat belangrijk is voor 
het voortbestaan van de vereniging. Het weerspiegelt de ambitie. Ten aanzien van die ambitie zetten 
de teams Dames 1 en Dames 2 nadrukkelijk in op prestatie vanuit de gedachte zo hoog mogelijk te 
spelen op basis van de kwaliteit van beschikbare speelsters. Dit heeft tot gevolg dat het niveau 
waarop Dames 1 speelt, naar de toekomst toe, grotendeels afhankelijk is van het talent en potentieel 
van de huidige jeugdspeelsters binnen de vereniging. Ontwikkeling van de jeugd en het zo goed 
mogelijk opleiden van de jeugd met hulp van hoge kwaliteit van training zijn daarvoor de 
kernbegrippen. Een positieve, motiverende werking gaat daarbij uit van het succes van Dames 1. Dat 
werkt aanstekelijk en biedt jeugdspelers zowel meisjes als jongens perspectief binnen de eigen 
vereniging. De balans tussen prestatie en gezelligheid wordt optimaal gezocht, waarbij plezier en 
teamgeest de boventoon voeren. In en langs het veld uit zich dit in Fair Play, positieve coaching en de 
aanwezigheid van enthousiaste ouders. Elkaar daarin aanspreken op gedrag is vanzelfsprekend. Dit 
geldt voor alle teams, vanuit de gedachte dat samen spelen leidt tot saamhorigheid en verbinding 
binnen de vereniging. Dit maakt de vereniging aantrekkelijk voor nieuwe leden en zorgt voor het 
behoud van bestaande leden. 

3. Het gebruik van de coach-map 
Een van de aandachtspunten in de werkgroep beleidsplan is geweest om de trainers en coaches 
beter te informeren en te ondersteunen in hun taak die zij uitvoeren voor handbalvereniging 
Borhave. De coachmap die hier voor je ligt is een praktisch houvast die je kan ondersteunen in je 
activiteiten als coach. Naast praktische informatie over de spelers uit je team en handige adressen, 
staan de meest belangrijke punten in de coachmap. Ook is de coachmap bedoeld om alle coaches te 
voorzien van een pakket basisinformatie die hulp kan bieden om een goede coach te zijn. Deze 
coachmap geeft je veel informatie op papier. De belangrijkste taak die je als coach hebt is het 
begeleiden van het team waar dat nodig is. Daarbij is enthousiasme, handbalplezier en kunnen 
omgaan met jeugd heel belangrijk. Ook horen het regelen van organisatorische zaken voor je team 
tot je taak. Voor vragen kun je natuurlijk ook altijd terecht bij de Technische commissie of het 
jeugdbestuur/Bestuur. 

4. Vergeet nooit: Als jeugdleider heb je een voorbeeldfunctie! 
Ouders/verzorgers geven hun zoon/dochter aan de jeugdleider mee met het volste vertrouwen dat 
ze in goede handen zijn. Dit houdt in dat de jeugdleider zich steeds moet realiseren wat wel en wat 
niet kan. Dit heeft alles te maken met waarden en normen die de vereniging, jij zelf en de sport 
tolereert. De begeleiding en training zal gericht moeten zijn op fair Play. Het stimuleren van fair Play 
gaat verder dan alleen het bestrijden van spelverruwing. Het betreft ook de omgang met trainers, 
coaches, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, publiek etc. De jeugd zal moeten leren zich 
correct en sportief te gedragen in en buiten het veld. Dit hoort ook in de jeugdopleiding. Jij als coach 
kan daar aan een bijdrage leveren. Om je een beetje op weg te helpen in je functioneren als coach 
hebben we deze coachmap samengesteld. De coachmap bevat erg veel informatie die je zeker niet 
allemaal uit je hoofd hoeft te weten. Gebruik de map als naslagwerk en lees er af en toe eens in als je 
tegen bepaalde situaties aanloopt. Natuurlijk kun je met vragen ook altijd terecht bij de technisch 
commissie.  
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3. Richtlijnen voor het coachen van een jeugdteam. 
 
Als leider van een jeugdteam heb je niet alleen een organisatorische taak, maar ook als taak de jeugd 
te begeleiden bij het spelen van het handbalspel. Deze tweede taak is niet voor iedereen even 
gemakkelijk, zeker als je zelf geen handbal gespeeld hebt. Toch kunnen ook coaches die zelf handbal 
gespeeld hebben tegen knelpunten aanlopen want: Volwassenen handbal is geen jeugdhandbal! 

1. Seizoen indeling  
In de maanden Mei of Juni worden de teamindelingen bekend gemaakt voor het komende seizoen. 
Hierover krijgen de coaches en begeleider en trainers bericht. 

2. Standen 
De standen van het team zijn te vinden op de website van Borhave www.Borhave.nl of op de site van 
het N.H.V. www.handbal.nl en de sportlinked app. 

3. Toernooien  
In het loop van het seizoen komen de toernooien eraan deze worden door het jeugdbestuur aan 
jullie doorgegeven. Jullie kunnen in overleg met het jeugdbestuur inschrijven voor de toernooien. 

4. Wanneer speelt mijn team 
Op de website van het NHV staat het wedstrijdprogramma voor het hele seizoen. Dit programma 
wordt overgenomen op de website www.borhave.nl . Controleer voor de zekerheid altijd even de 
speeldag en de aanvangstijd. Een klein tikfoutje kan grote gevolgen hebben! Bij twijfel navragen bij 
het wedstrijdsecretariaat. Zorg ervoor dat je als coach aan het begin van het seizoen een schema 
hiervan maakt en ook naar alle teamleden door stuurt zodat iedereen weet wanneer ze moeten 
spelen. 

5. Wat moet ik meenemen naar een wedstrijd  
Naar een wedstrijd moet er altijd een TV aanwezig zijn die het DWF kan ophalen in de sportlinked 
app. Zijn foto`s niet zichtbaar in de app dan moet men van de betreffende persoon het ID 
meenemen. Als legitimatie kan ook een paspoort gebruikt worden.  

6. Vervoer naar een uitwedstrijd  
Je kunt aan het begin van het jaar een schema maken voor het vervoer van en naar de wedstrijden. 
Zodat ouders op tijd weten wanneer hij/zij moeten rijden. Vermeld daarin dat ouders zelf voor ander 
vervoer zorgen als ze niet kunnen rijden. Zorg ervoor dat je een uur van te voren vertrekt vanaf de 
sporthal in Borne zodat je op tijd bij de tegenpartij bent. Voor vragen en advies  of hulp bij  het 
maken rijschema kun je bij iemand van het jeugdbestuur terecht. 

7. Was schema kleren  
 Ook kun je hier een schema voor maken aan het begin van het seizoen. Laat ouders/spelers om de 
beurt de was tas meenemen naar huis en weer mee terug laten nemen naar de volgende wedstrijd. 

8. Wat te doen bij verhindering van een speler  
Zijn er één of meer spelers uit je team verhinderd dan kun je eventueel een jeugdlid uit een lager 
team vragen om mee te spelen. Dit betekent dat een meisje uit dames C2 wel mag meespelen met 
dames C1, maar niet met dames C3. Overleg altijd even met de leider van het andere team wie je 
kunt vragen om met jullie mee te doen. Overleg dit altijd samen met de coaches van het andere 
team en de speelster. Verander op je DWF dat je een andere speelster mee laat doen. 

 
  

http://www.borhave.nl/
http://www.handbal.nl/
http://www.borhave.nl/
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9. Wat te doen bij verhindering van de scheidsrechter :  
Indien de aangewezen scheidsrechter niet verschijnt is de thuisspelende vereniging verplicht te 
proberen voor een vervangende scheidsrechter te zorgen. Indien de scheidsrechter gerechtigd is om 
op dat niveau te fluiten ben je als team verplicht dat te accepteren. Laat dit wel door de m DWF 
veranderen in sportlinked. 

10. Wat te doen bij te weinig spelers  
Sta je op het tijdstip van vertrek met 5 personen, dan heb je een team dat speelgerechtigd is. Met 
minder dan 5 personen mag er niet gespeeld worden. Kom je als team niet op dan zit er naast een 
10-0 nederlaag ook een forse boete aan vast. Neem bij problemen contact op met de technische 
commissie of de Secretaris (Miep Blenke )en eventueel met de tegenstander. Blijf nooit weg zonder 
bericht!  

11. Wat te doen bij te laat komen 
Dreig je door vertraging te laat bij een wedstrijd aan te komen, keer dan niet voortijdig terug. Kom je 
later en blijkt het overmacht (ongeval) te zijn dan kan de wedstrijd door de competitieleider opnieuw 
vastgesteld worden. Laat op het formulier vermelden dat je aanwezig was.  

12. Zaal dienst  
Bij thuiswedstrijden van de jeugd  in de zaal is er altijd iemand als centraal aanspreekpunt aanwezig. 
De zaaldienst beheert de speelballen en houdt de stand bij en  probeert erover te waken dat het 
wedstrijdprogramma volgens het tijdschema verloopt. Het is natuurlijk altijd gastvrij als de coach ook 
voor of na de wedstrijd even met de zaaldienst/ scheidsrechter praat.  

13. Taken bij thuiswedstrijd  
Een half uur voor aanvang van de wedstrijd ben je aanwezig in de sporthal. Ook de scheidrechter en 
de zaaldienst is dan aanwezig in de sporthal. Als er niemand voor je speelt open je de deuren met de 
druppel die je van Miep hebt gekregen. Houdt de druppel voor de deur buiten en ook voor de deur 
binnen zodat hij open blijft voor iedereen. Stop de druppel in de daarvoor horende kast aan de 
muur om de lampen te activeren. Laat de druppel in het kastje zitten zolang de wedstrijd bezig is. Zet 
de goals op als deze er nog niet staan en zet ze ook weer terug als er geen wedstrijd meer na jullie 
komt. Zet de scoreborden klaar en de wedstrijdtafel met 2 stoelen. Weet je niet hoe alles werkt 
vraag dan aan het begin van het seizoen even aan iemand van het bestuur of jeugdbestuur hier uitleg 
over. Zorg ervoor dat de hal en kleedkamers netjes achter gelaten worden. 

14. Tenue /Reserveshirts 
Het shirt wordt aan het begin van het seizoen geregeld door Borhave per team en voor het broekje 
zorgen de leden zelf. De clubkleuren zijn geel en blauw en we spelen dan ook met een geel (hummel) 
shirt en blauw (hummel) broekje. Bij uitwedstrijden tegen verenigingen met een kleurshirt gelijk aan 
onze wedstrijdtenue, moeten er reserveshirts gedragen worden. Reserveshirts liggen in de 
handbalkast (Sporthal).Hiervoor is wel een sleutel nodig. Veel trainers hebben de sleutels dus bij hen 
kun je tijdens de trainingen vragen om de sleutel voor de kast. Mochten ze er niet zijn dan kun je zelf 
ook afspreken een andere kleur gezamenlijk aan te doen. De reserve shirt dienen na gebruik weer 
schoon in de kast te liggen zodat iedereen ze op tijd kan gebruiken. 
 

15. Ballen en verbandtrommel 
Dienen aanwezig te zijn in een team. Heeft U deze niet neem dan contact met het jeugdbestuur. 
 

16. Slecht weer  
Bij slecht weer wordt de wedstrijd alleen afgelast als het NHV dit aangeeft, zo niet ga dan altijd naar 
de wedstrijd toe. 
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17. Werking van de Druppel
Bij de buitendeur van de sporthal zit een plaatje boven de deurknop waar je de druppel voor moet
houden, zodra hij piept gaat hij open. (Je kunt pas 15 minuten voor aanvang van een training en 30
minuten voor aanvang van een wedstrijd met de druppel naar binnen.)De deur blijft dan gedurende
het trainingsuur/wedstrijd open. Hou dan de druppel voor het plaatje bij de deur van hal 1 of 2. (ook
als deze al open is anders valt hij weer in het slot) Steek de druppel in het zwarte kastje aan de muur
zodat de lampen aan gaan. Laat de druppel erin zitten totdat je klaar bent met trainen/ wedstrijd.

18. Uitleg Borhave verlichting-druppels, sleutel voor gebruik in ’t Wooldrik
Begeleiders van teams die als eerste gebruiker van Zaal 1 of Zaal 2 op Borhave wedstrijddagen de
verlichting in aan willen kunnen doen, kunnen één van de 2 druppels uit ons cijfercombinatiekastje
gebruiken. Let op: een kwartier voor de huurperiode gaat de verlichting daarmee pas aan – ben je
nog vroeger, dan gaan de lampen nog niet branden. V.b. je wedstrijd begint om 09:00 uur, dan
branden de lampen pas met deze druppel vanaf 08:45 uur.

Als een handbalteam als laatste in de hal klaar is, moet de begeleider de in zijn/haar gebruikte Zaal 
de druppel in dit kastje terug hangen! LET SCHERP OP OF JIJ DE LAATSTE BENT – LOOP NIET 
ZOMAAR DE SPORTHAL UIT !!!!!  

In het kastje ligt ook een setje sleutels die toegang geven tot de Borhave kasten en ballenkist in Hal 1. 
Indien je daar iets uit nodig hebt, dan graag bericht naar onze secretaris (Miep) of  
jeugdbestuurvoorzitter (Fons). We moeten niet de situatie hebben dat iedereen van alles pakt en we 
geen overzicht hebben waar iets is. Dus teamleiders: uit de kasten of ballenkist niet iets zonder 
vooraf overleg wat uithalen (dat geldt ook voor reserve shirts) !!   
In de sporthal hangt aan het beheerderskantoor een  zwart cijfercombinatie-kastje.    
Hierin bevinden zich 2 druppels om de verlichting te kunnen activeren op tijden dat Borhave Zaal 1 of 
Zaal 2 gehuurd heeft van de gemeente.   
Ondanks dat deze druppels clubgebonden zijn (niemand anders heeft er wat aan), hebben we graag 
dat de cijfercombinatie om dit kastje te openen niet publiekelijk bekend gemaakt wordt!    
De code om het kastje te openen is  .... 

Diegene die het kastje opent, moet deze daarna ook weer dichtklappen en de cijfercombinatie weer 
verdraaien.  Teambegeleiders: wees alert of je de eerste of laatste gebruiker van één van onze Zalen 
bent !!! Handel correct.   

Voor vragen neem contact op met:  Miep Blenke tel 074-2662061 of Fons LaRo tel 06-10741160   
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In de sporthal hangt aan het 
beheerderskantoor een  
zwart cijfercombinatie-kastje. 

Hierin bevinden zich 2 druppels om de 
verlichting te kunnen activeren op tijden 
dat Borhave Zaal 1 of Zaal 2 gehuurd heeft 
van de gemeente. 

Ondanks dat deze druppels clubgebonden 
zijn (niemand anders heeft er wat aan), 
hebben we graag dat de cijfercombinatie 
om dit kastje te openen niet publiekelijk 
bekend gemaakt wordt!  

De code om het kastje te openen is naar 
iedereen gestuurd. 

Diegene die het kastje opent, moet deze 
daarna ook weer dichtklappen en de 
cijfercombinatie weer verdraaien. 

Teambegeleiders: wees alert of je de eerste 
of laatste gebruiker van één van onze Zalen 
bent !!! Handel correct. 

Voor vragen neem contact op met: 
Miep Blenke tel 074-2662061 of 
Fons LaRo tel 06-10741160 



8 

4. Afspraken tussen coaches en spelers

1. Aanvoerder
Is voor de wedstrijd of aan het begin van het seizoen bepaald door de coach. De aanvoerder begroet
de tegenstanders en neemt ook afscheid na de wedstrijd.

2. Afspraken bij verhindering
Maak met je spelers een afspraak over afzeggen om te voorkomen dat je op het laatste moment nog
naar vervanging moet gaan zoeken of dat je met te weinig spelers op pad moet. Als een speler een
keer moet afzeggen, dan moet hij dit tijdig doen:
• bij de trainer/coach voor de training
• bij de coach/teambegeleidster voor de wedstrijd, uiterlijk op vrijdag maar liefst zo vroeg

mogelijk.
Jij kunt vervolgens in overleg met de coach van een lager spelend team een vervanger regelen.  Ben 
je als coach verhinderd op een wedstrijddag zorg dan zelf voor vervanging. Je kunt bv.  een coach van 
een ander team bellen. Lukt het niet neem dan contact op met de technische commissie.  

3. Kleding en veiligheid
Als coach moet je erop letten dat alle spelers in het veld het clubtenue dragen. De shirts horen in de
broekjes gedragen te worden. Met los wapperende haren is het ook moeilijk handballen en
handballen met lange nagels is gevaarlijk en niet toegestaan, wijs je team daarop. Sieraden kunnen
de spelers het beste thuislaten want die mogen ze niet dragen tijdens de wedstrijd. Oorbellen liefst
uitdoen en anders moeten ze afgeplakt worden. Goed schoeisel is één van de belangrijkste
materialen om blessures te voorkomen. Schoenen moeten vooral stevig zijn in verband met het vele
remmen en draaien. Het profiel op de zolen moet draaien toelaten, anders ontstaan er klachten in
knieën en enkels. Dus hardloopschoenen zijn niet geschikt voor handbal. Geef de jeugd het advies
om voor hun schoenen naar een goede sportzaak te gaan. Sportzalen mogen alleen betreden worden
met schone sportschoenen, dus breng sportschoenen in een tas mee. Ook een coach moet
sportschoenen dragen. Naast de schoenen zijn ook beschermers voor knieën aan te raden. Behalve
de bescherming in een valpartij beschermen ze ook bij een botsing met een tegenstander.

4. Hygiëne
Het is een heel goede gewoonte om na de wedstrijd en training lekker te douchen. Wij vinden dit als
vereniging verplicht, behalve als je hierover afspraken maakt met de leiding / TC. Behalve voor de
goede sporthygiëne spoelen de emoties onder de douche meestal lekker weg zodat iedereen verfrist
de kantine binnenstapt. Stimuleer het douchen al bij de jongste jeugd dan geeft het ook geen
problemen als de jeugd ouder worden. Blijf zelf tijdens het douchen in (de buurt van) de kleedkamer,
je weet dan zeker dat het geen groot waterballet wordt. Laat de jeugd voor het douchen slippers,
handdoek en zeep meenemen.

5. Mobiele telefoons
Het gebruik van een mobiele telefoons in de kleedkamer is niet toegestaan. Dit houdt in dat er een
telefoons mogen worden gebruikt of in de hand gehouden worden in de kleedkamers tijdens het
douchen en omkleden. Wil je gebruik van je telefoon, dan ga je de kleedkamer uit. Aan het gebruik
van de mobiele telefoon in de kleedkamer zijn consequenties verbonden deze worden in en door het
jeugdbestuur besproken en besloten. Laat waardevolle spullen niet in de kleedkamer liggen en geef
deze in overleg aan je coach/trainer.
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5. Coachen bij een wedstrijd

• Bij uitwedstrijden meld je bij aankomst dat het team is aangekomen en informeer je even welke
kleedkamer je team gebruiken kan. Daarna zie je erop toe dat de spelers zich omkleden, niet te
vroeg want dan gaan ze zich vervelen. Verzamel alle waardevolle spullen in een tas die meegaat
naar het veld. Betrek de ouders die voor het vervoer gezorgd hebben bij het teamgebeuren.
Informeren zal door hen zeer op prijs gesteld worden en leidt tot grotere betrokkenheid. Hou de
teambespreking op een rustige plaats en ruim voor aanvang van de wedstrijd. Zet bij een praatje
je spelers bij elkaar op de bank. Je hebt dan blikcontact met degene tegen wie je praat. Laat
nooit kinderen achter je rug zitten. Laat geen mensen tijdens je praatje veters strikken, haren
kammen etc. De bespreking moet kort, helder en motiverend zijn. Geef de hoofdlijnen aan, maak
de opstelling bekend, maak afspraken met de spelers en neem enkele specifieke situaties door.
Probeer een prettige sfeer te scheppen zodat iedereen zin heeft in de wedstrijd. Schilder ook de
tegenpartij positief af. Neem drinkwater mee voor tijdens de wedstrijd, de spelers moeten op de
wisselbank wat drinken omdat er bij het spelen veel getranspireerd wordt. Laat de jeugd voor de
wedstrijd een warming-up doen.

• Moedig de spelers op de juiste momenten positief en stimulerend aan, indien nodig haal je een
speler naar de kant voor een korte opmerking of om hem weer lichamelijk, maar ook geestelijk
tot rust te brengen. Als coach bepaal je welke speler op welke plaats speelt. Je geeft dat aan voor
de wedstrijd en in de rust en als een speler na het wisselen weer het veld in gaat. De coach geeft
aan door een naam te roepen en het wisselgebaar te maken dat een speler de volgende aanval
moet komen wisselen. Zeg tegen de spelers dat ze dit snel doen. Wil een speler zelf wisselen dan
moet hij dat eerst even doorgeven aan de coach. Heb jij het gezien dan kan de speler de
eerstvolgende aanval komen wisselen.

• In de rust en na de wedstrijd moet je ervoor zorgen dat de ploeg bij elkaar blijft en niet even bij
een vriendje of vriendinnetje gaat kletsen. Als je dan met z'n allen bij elkaar zit kun je wat dingen
doornemen over de wedstrijd. Laat ze eerst tot rust komen en laat ook hen kort hun zegje doen.
Geef zowel complimenten als opbouwende kritiek waar dat nodig, is. Geef concrete aanwijzingen
aan de spelers.

• Bedank altijd, onafhankelijk van winst of verlies, de scheidsrechter en de coach van de
tegenstander. Je bent immers een positief voorbeeld voor het team in sportief gedrag naar
tegenstander en scheidsrechters, ook door het aangeven van de juiste normen en waarden.

• Opzetten van de goals bij thuiswedstrijden : Vraag ouders even om te helpen of oudere jeugd. Bij
een thuiswedstrijd is het normaal dat de eerst spelende ploeg de goals opzet en de wedstrijd
tafel met score bord er neer zet. Weet je niet hoe dit moet of weet je niet waar alles staat vraag
dan even uitleg aan een andere coach trainer of Miep.
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6. Ouders !
Waarden en normen

In de coachmap is aandacht besteed aan fair-Play en waarden en normen in de handbalsport. 
Borhave verwacht positief gedrag van de spelers op en om het handbalveld. 
Jongere jeugdspelers zullen de steun van thuis nodig hebben om e.e.a. goed uit te voeren. 
De ouders kunnen met name bij de voorbereidingen de jeugd leren om te gaan met hun 
verantwoordelijkheden. Kunnen bepaalde kinderen in je team niet omgaan met de gewenste 
gedragsregels, bespreek dit dan met hun ouders. 

Bijwonen van wedstrijden 

Het is geen geheim dat de jeugd het leuk vindt als hun ouders/verzorgers langs de lijn staan. 
Ze 'voelen' als het ware dat ze bij hun hobby worden gesteund, dat hun ouders er achter 
staan. Het is niet leuk als een jeugdspeelster(tje) ziet dat er van andere teamgenootjes altijd 
ouders zijn en hij zelf altijd zonder deze 'steun' moet spelen. Probeer de ouders bij de sport 
van hun kind te betrekken en nodig ze eens uit om te komen kijken naar een wedstrijd als zij 
dat niet uit zichzelf doen. 

Het gedrag langs de lijn 

Ouders dienen zich bewust te zijn dat zij ook langs een handbalveld een voorbeeldfunctie 
hebben. Het uitschelden van scheidsrechter, leiders, trainers en spelers wordt bij  Borhave 
niet geaccepteerd! Probeer ouders altijd positief te laten reageren, ook naar 
hun eigen zoon of dochter. Of jeugd nu veel of weinig talent heeft, ze doen hun uiterste best. 
Ze zitten midden in een leerproces, d.w.z. het maken van fouten mag gewoon! 
Het is daarom veel belangrijker ze op een positieve manier te steunen als ze een fout maken. 
'Jammer, volgende keer beter, je kunt het’ klinkt heel wat beter dan ………… 'waarom doe je 
het alweer verkeerd', enz. 

'Prosument' 

Probeer ouders te stimuleren om naast het consumeren op de vereniging ook te produceren, 
dus iets voor de vereniging te doen. 
Geef ouders informatie over begeleiding bij jeugdactiviteiten binnen de vereniging. Dit 
kunnen structurele functies zijn, maar ook ondersteunende taken bij allerlei incidentele 
activiteiten. Probeer ze bij de vele activiteiten die bij de handbal gedaan moeten worden te 
betrekken. Immers, vele handen maken licht werk en de jeugd van Borhave is 
erbij gebaad. 
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7. Invullen Digitaal Wedstrijd Formulier ( DWF) 
 

Inloggen:  
Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op 
sportlinked of via www.sportlinked.nl.    
 
Registreren: 
Registreren nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker zich registreren. De 
gebruiker vult daartoe een gebruikersnaam en wachtwoord in. Een gebruiker kan alleen gekoppeld 
worden aan een persoon met het e-mailadres dat ook in Sportlink Club geregistreerd is. Indien dit 
adres in Sportlink Club een niet actief adres is, zal de gebruiker zelf contact op moeten nemen met de 
vereniging om het adres aan te laten passen De gebruikersnaam wordt in de vorm van een e-
mailadres ingevoerd. Op dit emailadres zal de gebruiker de activatielink ontvangen, dit moet dus een 
bestaand emailadres zijn anders kan de app niet worden geactiveerd voor de gebruiker. Invoer van 
het wachtwoord is vrij. De activatielink blijft geldig, tot het moment dat de activatielink is gebruikt. 
Het bevestigen van deze link is noodzakelijk om verder te kunnen. Mocht het om de een of andere 
reden noodzakelijk zijn om de activatielink opnieuw te ontvangen, omdat bijvoorbeeld mail per 
ongeluk verwijderd is, dan kan de gebruiker zich nogmaals met dezelfde gebruikersnaam / e-
mailadres registreren.      
Inloggen + Wachtwoord vergeten Nadat de registratie en activatie is uitgevoerd kan de gebruiker 
inloggen. De gebruiker vult zijn gebruikersnaam / e-mailadres en wachtwoord in. Na inloggen is de 
gebruiker permanent ingelogd. Na download en installatie van nieuwe updates / nieuwe versies van 
de app blijft de gebruiker ingelogd na het opnieuw openen van de app. In de app heeft de gebruiker 
wel zelf de keuze om uit te loggen wanneer dat wenselijk is. De gebruiker heeft in het inlogscherm 
tevens de mogelijkheid om aan te geven dat hij zijn wachtwoord is vergeten. Door opgave van de 
gebruikersnaam / emailadres kan het wachtwoord gereset worden. De gebruiker ontvangt daarna op 
zijn gebruikersnaam / e-mailadres een e-mail met daarin een reset wachtwoord link. De reset 
wachtwoord link is 2 dagen geldig. Daarna is de link niet meer bruikbaar en zal de gebruiker 
nogmaals in de app de wachtwoord vergeten functionaliteit moeten gebruiken. Mocht de gebruiker 
inloggen met een niet geactiveerde account, dan zal de gebruiker nogmaals de activatielink op zijn 
gebruikersnaam / e-mailadres ontvangen. 

Koppelen aan gebruiker   
Naast de registratie is het noodzakelijk dat een gebruikersnaam gekoppeld wordt aan de relatiecode 
van de gebruiker om verder te kunnen. Spelers/coaches zijn gekoppeld aan teams, officials worden 
automatisch vanuit hun rol herkend. Het koppelen aan een relatiecode is noodzakelijk om gebruik te 
kunnen maken van de functionaliteit van de app. Voor het koppelen aan een relatiecode dient de 
gebruiker de volgende gegevens in te voeren:  Achternaam. Tussenvoegsels als van, de moet je hier 
niet invoeren.  Geboortedatum. Met spelerscode wordt bedoeld de Sportlink relatiecode. Deze 
wordt standaard in het juiste formaat (met hoofdletters) ingevoerd. Relatiecode kent altijd een vast 
format: ZZ123XX.  Als de gebruiker alle bovenstaande gegevens juist heeft ingevoerd, dan is zijn 
account gekoppeld aan de desbetreffende relatiecode. Bovenstaande gegevens zijn op te vragen bij 
de ledenadministratie van de eigen vereniging.    
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Sportlinked: 

 

 

Programma Hierin staan alle wedstrijden waarbij je aanwezig moet zijn. De speelwedstrijden en de 
wedstrijden waarvoor je bent ingedeeld als scheidsrechter. Kijk dus goed wat je functie is ij de 
wedstrijd. 

Niet vastgelegd Deze zijn nog niet vastgelegd. 

Wedstrijdsecretaris mDWF (miep) en of meerdere personen die in elke wedstrijd kunnen komen om 
zaken te veranderen. 

Team 
Stand Hierin worden alle standen gezet waaraan de persoon gekoppeld is. 

Uitslagen De uitslagen van de poules van alle teams waaraan de persoon gekoppeld is. 

Teammanager alleen zichtbaar indien u teammanager bent. Spelersopgaaf van een wedstrijd 
invullen. Deze staat er standaard in. 

Favorieten 
Teams Hierin kun je zelf je favoriete teams zetten die je zelf wilt volgen. Eerst op teams drukken dan 
op zoeken (NHV teken) dan op naam van de vereniging zoeken. Kies dan een team en druk op het 
sterretje rechtsboven tot hij rood is. Nu staat hij in je favoriete teams. 

Personen Hierin kun je je favoriete personen zetten die je wilt volgen. Druk eerst op personen dan 
zoeken (NHV teken) dan de achternaam invullen. Nu zie je een lijst met spelers druk op de speelster 
van je keuze en druk dan weer op het sterretje rechts bovenin. Nu staat die persoon in jou favoriete 
personen lijst. 

  



13 
 

Algemeen 
Instellingen Hierin staan de gegevens van jezelf. 

Uitloggen Hier kun je inloggen en uitloggen met je account. 

Verwijder account Je kunt je account verwijderen als er grote problemen optreden met je app maar 
dan moet je wel alle stappen opnieuw doen. 

Mijn gegevens Hierin staan je eigen gegevens di je zelf nu kunt veranderen als ze niet kloppen. 

Digitale Pas Pas van jezelf 

Club instellingen Clubnaam waarbij je actief bent 

Push berichten aanzetten (vinkje)als e TV bent. Zodra er nieuws over de wedstrijd is krijg je meteen 
bericht en de uitslagen van de scheidsrechter komen binnen zodra hij ze verzonden heeft. 

Voorkeursapparaat Deze dient u te gebruiken op het apparaat waarop u bij de wedstrijd het DWF 
verstuurd. 

DWF: 

 Openen digitaal wedstrijd formulier U opent 
vanuit het programma een wedstrijd, en krijgt 
vervolgens de detailinformatie te zien van deze 
wedstrijd, met onder meer de positie op de 
ranglijst en locatie informatie. Het in het oranje 
aangegeven team, is het team waaraan u 
gekoppeld bent. Via de knop Digitaal 
Wedstrijdformulier opent het formulier zich.   

Voorafgaand aan de wedstrijd Invullen digitaal 
wedstrijd formulier voor teams Je opent je 
eigen team door op het logo te klikken. Op dat 
moment verschijnt in het team de informatie 
die op dat moment in Sportlink Club bekend is.        
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Toevoegen van spelers en staf 

 

 

 

 

Zoekt U iemand die van een andere leeftijdscategorie is dan het team, klik dan op meer resultaten. 

 

 

Wisselen van spelers en overige rol toekennen 

Wisselen van spelers en overige rollen toekennen Het selecteren van een speler, zichtbaar door een 
vinkje voor de naam geeft onderin (bij iOS, bij Android rechtsboven)  
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een aantal opties: 

• Prullenbak: Speler verwijderen                                                                                     
• Informatie over de speler, rugnummer, keeper, speler   

Het is noodzakelijk om voorafgaand aan de wedstrijd alle spelers reeds toe te voegen, dit kan 
achteraf niet meer.   

Formulier voldoet nog niet aan de eisen: Zolang er dit soort meldingen zijn, kan het formulier nog 
niet ingeleverd worden bij de scheidsrechter.    

Zodra de opgave aan de voorwaarden voldoet, verschijnt de knop verstuur naar official onder in het 
scherm. Zodra ook het tweede team zijn opstelling naar de official stuurt, is de opgave voor beide 
teams inzichtelijk.    

 

 

Zodra op de knop verstuur naar official gedrukt is gaat de app automatisch terug naar het 
beginscherm van het digitaal wedstrijdformulier. De status van het thuisteam is in dit geval ook 
gewijzigd van “wacht op team” in “wacht op official”. Hiermee is het traject betreffende de 
teamopgave afgerond. De formulieren van beide teams worden zichtbaar op het moment dat beide 
teams op de knop “verstuur naar official” hebben gestuurd.  Scheidsrechters zien altijd alles na het 
beschikbaar stellen van “verstuur naar official” formulier van de uitploeg.   
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8. Belangrijke adressen en informatie. 
 
Bestuur  
Voorzitter: 
Arjan Mengerink 
Email:  voorzitter(at)borhave.nl     
 
Secretaris: 
Miep Blenke 
Oude Deldensestraat 17 
7622 LM Borne 
tel.nr. 074-2662061 
Email:  secretaris(at)borhave.nl 
 
Penningmeester: 
Marcel Varenhorst 
tel.nr. 074-2670157 
Email:  penningmeester(at)borhave.nl 
 
Jeugdbestuur  
 Vergadert elke eerste dinsdag van de maand. Jeugdleiders kunnen altijd op de vergadering van het 
jeugdbestuur terecht. Bel dan even met Fons Lansink Rotgerink 
 
Jeugd Voorzitter: 
Fons Lansink Rotgerink 
 
Leden:  
Angeline Gerrits 
Christine Legtenberg 
Natasja Kok    
Linda Sonder 
Ine Veltkamp 
 
Technische commissie 
Christine Legtenberg 
Miep Blenke 
Angeline Gerrits (jeugd) 
 
Activiteitencommissie 
Frank Barink 
 
Sponsorcommissie 
Marco Buitelaar 
Petra Stapelberg 
Cynthia Snippert 
 
Websitebeheer 
Ilse Legtenberg 
Okke Mengerink 
Email: webmaster(at)borhave.nl 
 

mailto:webmaster@borhave.nl
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Thuiswedstrijden  
Sporthal `t Wooldrik 
't Wooldrik 1,  
7621AH, Borne 
Bel: 074-2663164 
 
 
Trainingstijden en trainers en Teamindelingen  
Het actuele overzicht is te zien op de Borhave site. 
 
mDWF 
Miep Blenke 
 
www.borhave.nl is de site van onze handbalvereniging hierop staan alle nieuwtjes en informatie 
over onze vereniging. Ook kun je hier het speelschema inzien en de standen van de teams 
 
Spelregels  
Op de site van het NHV www.handbal.nl staan de spelregels van de jeugd beschreven en je kunt ook 
een boekje downloaden. Ook staan hier de rangen en standen van alle teams op. Informatie over het 
Beach handbal en alle verenigingen en accommodaties. 
 
 
 
 

http://www.borhave.nl/
http://www.handbal.nl/
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