
 

 

 

 

 

 

 

 

Na een pilot periode zal met ingang van het seizoen 2017/2018 
het mDWF ingebruik genomen worden vanaf JO12 en hoger. 

Het invullen van wedstrijdformulier dan uitsluitend met de 
Wedstrijdzaken-app op een smartphone of tablet. 

 

VOORDELEN 

 (veel) minder werk en gedoe rondom het aanvragen en gebruiken van 
spelerspassen (en trainerspassen); 

 zelfstandig invullen wedstrijdformulier 
 invullen wedstrijdformulier vereenvoudigd 

Geen goedkeuring achteraf door aanvoerders, maar bezwaaroptie 
 Persoonlijk programma- en uitslagenoverzicht in de app, zowel voor 

teamleden als scheidsrechter 
 betere kwaliteit van de gegevens van de leden 
 Sneller speelgerechtigd voor je nieuwe vereniging 
 App voor Ios en Android te downloaden in Appstore en Playstore. 

(Geen Windows-versie) 
 App is voor alle leden en direct betrokkenen bij wedstrijd (spelers, 

aanvoerders, teamleiders/-managers, bonds- en clubofficials en 
wedstrijdsecretarissen). Niet-leden geen toegang 

 Registreren met email adres welke bekend is bij KNVB/vereniging 

 

 

 

 



Digitale spelerspas 

 Geen vervaldatum: speler/club verantwoordelijk voor goed lijkende 
foto en tijdig actualiseren; 

 Indien geen foto (of identiteit niet vast stellen); spelen met geldige, 
officiële ID mag (paspoort,rijbewijs, identiteitskaart OF een 
vreemdelingendocument); 

 Digitale spelerspas bevat de pasfoto die in Sportlink Club staat bij 
persoonsgegevens 

 Spelerspasfoto’s wordt vanaf begin juni ‘17 automatisch ingeladen 
 Periode 1 juli – 1 november: foto update mogelijk. 
 Er komt een optie om zelf (via de app) de foto te uploaden. 

 

INVULLEN mDWF WIE MAG/MOET/KAN WAT ? 

Thuisteam en Uitteam : 

 bondsteamleden (spelers, stafleden) kunnen vanaf 7 dagen voor de 
wedstrijd de spelersopgaaf muteren.  

 Na “aanvoerder akkoord” kan team niet meer aangepast worden. 
 Officials invoeren/wijzigen kan alleen op de wedstrijddag.  
 Thuisteam kan scheidsrechter muteren, uitteam niet 

Official/scheidsrechter : 

 Op de wedstrijddag kan hij digitale passen controleren, 
wedstrijdverloop invullen en vastleggen. Ook kan hij de wedstrijd op 
de wedstrijddag afgelasten. Indien nodig kan hij de spelersopgaaf 
wijzigen. 

Wedstrijdsecretaris mDWF : 

 Kan alles m.b.t. thuiswedstrijden.  
Heeft (op de wedstrijddag) dezelfde mogelijkheden als het thuis- en 
uitteam en scheidsrechter.  

 Kan ook een dag van tevoren afgelasten.  
 Ziet alleen thuisprogramma! 

  



 

 

Extra’s met de app : 

TEAMLEDEN: LEIDER/SPELER 

 Persoonlijk programma, dus de wedstrijden eigen team, zichtbaar 
 Statusmeldingen en invoerhulp 
 Na “aanvoerder akkoord” kan je niet meer wijzigen 
 Je kan zelf scheids- en eigen grensrechter invullen/aanpassen 
 Na afloop geen goedkeuring, maar bezwaar-optie 
 Als Teammanager extra opties teambeheer; 
 Zorg dat meer teamleden de app hebben (fallback). 

 

SCHEIDSRECHTERS 

 Controleert op de door hem/haar bepaalde plek de digitale 
spelerspassen na afstemming met de teams; 

 Indien geen (herkenbare) foto: spelen met geldige ID mag 
 Kan opstelling aanpassen als dat nodig is (last minute) 
 Invullen wedstrijdverloop op het moment en plek die hij/zij bepaalt 
 Indien geen (geschikte) smartphone: thuisclub verantwoordelijk om 

te faciliteren. Zorg wel voor een account (registratie via Sportlink) 
 Correctie mogelijkheid ook voor scheidsrechters. 

 

VOORDBEREIDING 

 Alle bondsteams worden door NSV’46 (wedstrijdsecretaris) in 
sportlink gezet. 

 Zet ook vaste stafleden (teammanager, assistent-grensrechter, 
trainer/coach e.d.) in bondsteam. Dan direct wekelijks standaard op 
het wedstrijdformulier. 

 Vereniging zal meerder wedstrijdsecretaris mDWF benoemen. 
o Deze kunnen assisteren bij invoer wedstrijdformulier via 

Wedstrijdzaken app. 
 Iedereen zal zijn/haar juiste email-adres moeten registreren.  Alleen 

met dit e-mail adres kan men inloggen ! 

 


