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Hoe kan ik een snelkoppeling van Sportlink Club aanmaken op mijn 

bureaublad? 
 

Het is mogelijk om Sportlink Club op te starten via een spelkoppeling op uw bureaublad. 

Volg de volgende stappen om een snelkoppeling aan te maken: 

 Ga naar het Configuratiescherm (via Start (> Instellingen) > Configuratiescherm) 

 Open Java (d.m.v. het icoontje) 

 U komt in de Java Control Panel 

 Ga naar tabblad Advanced 

 Kies bij Shortcut Creation voor Always Allow 

 Start nu Sportlink Club via www.sportlink-club.nl en de snelkoppeling wordt op uw 

bureaublad geplaatst. 

Mochten bovenstaande stappen niet het gewenste resultaat geven kunt u onderstaand 

proberen: 

 Ga naar het Configuratiescherm en open Java 

 U komt dan in de Java Control Panel 

 Klik daar op de knop View, er opent een nieuw venster 

 Klik daarna met de rechtermuisknop op de regel van Sportlink Club 

 Kies voor Install Shortcuts 

 Er wordt nu een snelkoppeling aangemaakt 

Mijn snelkoppeling werkt niet meer. Wat moet ik doen? 
Het kan voorkomen dat de snelkoppeling van Sportlink Club na een JAVA update niet meer 

werkt. U kunt dit oplossen door Sportlink Club inclusief uw snelkoppeling op uw bureaublad 

te verwijderen van uw computer. 

U kunt Sportlink Club als volgt verwijderen: 

 Start Java via het configuratiescherm. 

 Klik in de Java Control Panel op de knop View onderaan het scherm. 

 Selecteer in het nieuwe scherm de regel van Sportlink en klik vervolgens op de knop 

Delete files. 

 Klik in het scherm dat verschijnt op OK (vinkjes laten staan). 

Vervolgens download u Sportlink Club opnieuw: 

 Ga naar Downloads op de Sportlink Website 

 Klik onderaan de pagina op het logo van de betreffende Sportbond 

 Sportlink Club wordt na enkele seconden opgestart. 

www.sportlink-club.nl
http://www.sportlinkclub.nl/index.php/downloads


Sportlink start niet op 

Opgericht 12 maart 1946 . Koninklijk goedgekeurd 1 maart 1962 

Hoe kan ik de cache van Internet Explorer legen? 
Om de cache van uw Internet Explorer te kunnen legen dient u de volgende stappen te 

nemen: 

 Open Internet Explorer 

 Druk op F12 op uw toetsenbord 

 Het volgende scherm verschijnt: 

 

  

 Ga in het menu naar 'Cache' 

 Kies vervolgens voor 'Brouwsercache wissen' 

 Sluit vervolgens dit scherm 

 Open nu opnieuw uw webpagina 


