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Wat is het?
ü App ter vervanging van het ‘oude’ digitale 

wedstrijdformulier vanaf seizoen 2017-2018
ü Tevens ter vervanging van de spelerspassen, 

foto’s komen in de app
ü Downloaden via de Appstore of Google play. 

Windows telefoons worden niet ondersteund



Voor wie is het bedoeld?
ü Teammanagers
ü Officials
ü Wedstrijdsecretaris
ü Spelers



Algemene informatie
ü Iedere teammanager, scheidsrechter en speler die 

ooit wedstrijden gaat fluiten moet de app 
downloaden, iedere andere speler kan dit ook

ü Registratie MOET met het e-mailadres dat bij 
ESA vastgelegd is. Dit kun je opvragen via 
ledenadministratie@esa-rijkerswoerd.nl



Algemene informatie
ü Minimaal twee personen per team zich laten 

registreren in verband met afwezigheid en blessures
ü Spelers en club verantwoordelijk voor recente foto
ü Recente foto’s kunnen alleen in een bepaalde 

periode worden toegevoegd (juni-november) om 
misbruik te voorkomen.



Algemene informatie
ü Ieder bondslid kan aangesteld worden als 

scheidsrechter, geen aparte rechten nodig
ü Thuisclub vult de scheidsrechter in
ü Thuisteam vult spelers thuisteam en grensrechter in. 

Mogelijkheid tot mutatie scheidsrechter
ü Uitteam vult spelers uitteam en grensrechter in



Algemene informatie
ü Scheidsrechter controleert spelers aan de hand 

van digitale passen
ü Mogelijkheid tot spelen met een geldig ID blijft 

bestaan



Algemene informatie
ü Er is een directe koppeling tussen de app en 

Voetbal.nl (website en app)
ü De app is nog niet volledig t.o.v. het ‘oude’ 

wedstrijdformulier en zal telkens worden geüpdatet. 
Deze week de mogelijkheid tot controle op 
spelregelbewijs en trainerslicentie. Tevens 
mogelijkheid tot invullen tijdstraffen en delen 
bezwaarformulier met anderen 





Teammanagers/Spelers
ü Alleen inzage in wedstrijden eigen team
ü Spelers invoeren kan vanaf 7 dagen voor aanvang 

wedstrijd, officials alleen op de wedstrijddag
ü Na ‘aanvoerder akkoord’ alleen nog te wijzigen door 

scheidsrechter of wedstrijdsecretaris





Officials
ü Controle spelers en passen voor de wedstrijd 

alleen op de wedstrijddag. Moet met eigen of 
van thuisteam geleende smartphone of tablet

ü Mogelijkheid tot wijzigen spelersopgave
ü Mogelijkheid tot afgelasten van een wedstrijd





Officials
ü Invullen wedstrijdverloop op het 

wedstrijdsecretariaat. Moet op eigen account, 
ESA heeft eventueel een tablet beschikbaar

ü Geen akkoord team meer nodig, dus kan ook 
buiten het veld





Problemen
ü Geen telefoon of geen bereik:

De thuisclub is verantwoordelijk voor het faciliteren 
van de bezoekers en officials. Dit zal er in de praktijk 
op neer komen dat je een smartphone of tablet ter 
beschikking wordt gesteld waarop je in kunt loggen op 
je eigen account



Problemen
ü Storing van de app, internet:

De wedstrijd spelen. Alleen wedstrijden uit de A-
categorie moeten een schriftelijke spelersopgave doen 
en een schriftelijke wedstrijdregistratie. Voor 
wedstrijden uit de B-categorie geldt dat alleen de 
uitslag en de kaarten moeten worden genoteerd. Deze 
kunnen op een later tijdstip worden ingevoerd



Problemen
ü Verkeerd ingevuld wedstrijdverloop:

De app biedt de mogelijkheid tot het aantekenen 
van een bezwaar. Dit wordt direct verstuurd naar de 
KNVB die zich er over gaat buigen



Problemen
ü Wijziging spelersopgave na ‘akkoord aanvoerder’:

De scheidsrechter heeft het recht om na een ‘akkoord 
aanvoerder’ wijzigingen in de selecties en 
basisopstellingen door te voeren. Ga dus met hem of 
haar in overleg



Problemen
ü Geen of onduidelijke foto speler:

Een geldig ID is voldoende om alsnog te mogen 
spelen. Overleg dit met de scheidsrechter



Problemen
ü De te fluiten wedstrijd staat niet in mijn app:

De wedstrijd is niet aan jou toegewezen. Het 
wedstrijdsecretariaat kan dit alsnog doen, evenals 
de leeftijdscoördinatoren



Handige links
ü KNVB assist mDWF
ü Veelgestelde vragen
ü Instructieclips



Vragen?



Bedankt voor je aandacht


