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MOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER  

(hierna te noemen als mDWF) 

Vanaf het seizoen 2017/'18 stapt het amateurvoetbal over naar het mobiele digitaal 

wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier zal voortaan uitsluitend met de 

Wedstrijdzaken-app gaan. 

Welkom! Je eerste kennismaking met de app Wedstrijdzaken 

Met de nieuwe KNVB Wedstrijdzaken-app leg je het mDWF vast. Geen gedoe meer met de 

plastic spelerspassen, nooit meer in rij bij de computer, maar zelf het formulier invullen. En... 

de fysieke spelerspassen komen volledig te vervallen. Alles wordt vanaf nu verwerkt in de 

app Wedstrijdzaken. Kortom, veel sneller en vooral veel gemakkelijker. 

App downloaden 

Het mDWF is onderdeel van de Wedstrijdzaken-app. Deze app is beschikbaar voor iOS en 

Android en voor iedereen te downloaden. 

IPhone of IPad: https://itunes.apple.com/nl/app/wedstrijdzaken/id1141858630?mt=8 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dexels.sportlinked.knvb&hl=nl 

BELANGRIJK! 

Het e-mailadres waarmee je jezelf registreert, moet overeenkomen met het e-mailadres dat 

in Sportlink Club geregistreerd staat. Het e-mail adres dat bij Neptunus-Schiebroek 

geregistreerd staat vind je in de excel bijlage en is tevens het mailadres waarop je deze mail 

ontvangt. Indien dit mailadres gewijzigd moet worden verzoeken wij je dit zo snel mogelijk 

door te geven aan secr.neptunus-schiebroek@outlook.com. Pas als de beheerder het 

mailadres gewijzigd heeft (een bevestiging volgt als reply) is registratie in de Wedstrijdzaken-

app mogelijk. 

Teammanagers 

Neptunus-Schiebroek heeft alle teams voor het seizoen 2017-2018 voorbereid in Sportlink 

Club. Enige uitzonderingen daargelaten bij enkele selecties (hoofdselectie en JO17) waarbij 

de teamindelingen nog niet bekend zijn. De tot op heden bij Neptunus-Schiebroek bekende 

coaches/leiders/aanvoerders (zie bijgevoegd excel bestand) zijn door Neptunus-Schiebroek 

aangewezen als ‘teammanager’. Als teammanager kan je je team samenstellen per wedstrijd 

en spelers wel of niet toevoegen aan het mDWF.  
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Voorbereiding 

Belangrijk is dat je je team in de Wedstrijdzaken-app checkt en eventuele mutaties z.s.m. 

doorgeeft aan secr.neptunus-schiebroek@outlook.com. Klik voor jou team in de 

Wedstrijdzaken-app op ‘teammanager’. Daarnaast dienen alle spelers binnen het team te 

beschikken over een recente pasfoto. Enkele spelers hebben in de Wedstrijdzaken-app geen 

pasfoto of een verouderde foto. De teammanager dient deze z.s.m. te vervangen. Dit kan 

heel simpel door met de smartphone een foto te maken en deze te uploaden in de 

Wedstrijdzaken-app bij de betreffende speler. 

Wedstrijden 

De functionaliteit van het Mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF) wordt vanuit 2 rollen 

beschreven, de rol van teammanager en de rol van official. Op deze pagina staat de 

beschrijving vanuit een teammanager. 

Om het digitale wedstrijdformulier in te vullen ga je eerst naar Programma, kiest de 

wedstrijd en klik vervolgens op Digitaal wedstrijdformulier. 

         

STATUS 

Allereerst worden de twee spelende teams getoond met de status van de teams. Het eigen 

team wordt vet gedrukt weergegeven. De status van je eigen team staat op 'verstuur'. De 

status van de tegenstander staat op 'wacht op team'.  
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MELDINGEN 

 

Onderin het scherm, bij de meldingen, zie je welke actie van wie wordt verwacht. Als er nog 

actie wordt verwacht van je team, wordt dit aangegeven door een uitroepteken. Bij de 

melding "nog niet verzonden naar official" en bij de status verstuur moet de teammanager 

van je team de spelersopgaaf uitvoeren.  

SPELERSOPGAAF 

Klik op het logo van jouw team om naar de spelersopgaaf te gaan. Je ziet hier de spelers en 

staf staan die in het bondsteam zijn ingedeeld. Onder 'staf' wordt verstaan: coaches 

(teamverantwoordelijke), teammanagers en verzorgers.  

Met deze video kan je de uitleg van de spelersopgaaf bekijken: 

https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000125000-instructievideo-spelersopgaaf 

Via de knop Bekijk spelerspassen kan je de spelerspas van de speler bekijken. Deze functionaliteit 

wordt door de official gebruikt om spelers te controleren. Door te swipen op je scherm kan je alle 

spelerspassen bekijken. 

SPELER BEWERKEN 

Je kan in de spelersopgaaf spelers en staf opzoeken, toevoegen, verwijderen en wijzigen. 

Ook kan je gegevens van spelers aanpassen, zoals de aanvoerder aanstellen en de functie 

van een speler (keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller) instellen. 

Selecteer de speler door deze aan te klikken. Vervolgens zie je opties om de speler aan te 

passen. 

Uitleg icoontjes: 

 Speler verwijderen   Aanvoerder (captain) instellen  Functie toevoegen bij de speler 

TOEVOEGEN SPELERS OF STAF 

Via het plusje rechtsboven kom je in het scherm waarin je extra spelers of stafleden kunt 

selecteren. Kies eerst waarop je wilt zoeken (speler of staf), vul vervolgens (een deel van) de 

voor- of achternaam of relatiecode in. 

MELDINGEN 

Afhankelijk van de klasse van het team zijn er diverse eisen waar een opgave aan moet 

voldoen. In de afbeelding hieronder zie je een voorbeeld van zo'n melding: 
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AFBEELDING 1:     AFBEELDING 2: 

 <<         << 

Zolang het soort meldingen van afbeelding 1 worden getoond, kan het formulier nog niet 

verzonden worden naar de scheidsrechter.  Zodra voldaan is aan alle voorwaarden verschijnt 

de melding uit afbeelding 2. 

AANVOERDER AKKOORD 

Zodra de spelersopgave aan de voorwaarden voldoet verschijnt de knop Aanvoerder 

akkoord onder in het scherm. 

 

Hierna gaat de app automatisch terug naar het beginscherm van het digitaal 

wedstrijdformulier. De status van je team is gewijzigd in 'wacht op official'. Hiermee is de 

actie van je team voor het uitvoeren van de spelersopgave afgerond. 
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Indien er geen acties meer van je team verwacht worden, zal je een vinkje zien bij je team bij 

de meldingen onderin het scherm. 

Zodra beide teams de spelersopgaaf ter goedkeuring hebben ingediend bij de official kan je 

de spelersopgaaf van beide teams inzien. 

Nadat de official de opstellingen heeft gecontroleerd en goedgekeurd verschijnt de tekst 

'akkoord' onder een team en zie je bij meldingen "verzonden en goedgekeurd official" staan 

en kan de wedstrijd beginnen. 
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Officials 

Neptunus-Schiebroek zal voorafgaande aan elke wedstrijd de verenigingsofficial toevoegen 

in Sportlink Club. De KNVB doet dat voor de wedstrijden waarbij zij een official aanstellen. 

In het programma kun je zien voor welke wedstrijd(en) je bent aangesteld. 

Zodra een team de spelersopgaaf heeft uitgevoerd, wordt de status van dat team op "wacht 

op official" gezet en kan de scheidsrechter het team controleren. Als official zie je dan de 

status "controleer" staan. Door op het clublogo te klikken wordt de spelersopgaaf van dat 

team geopend. De scheidsrechter heeft dezelfde mogelijkheden als het team om te muteren 

(zie uitleg hierboven). 

Je kan spelers en stafleden opzoeken, toevoegen, verwijderen en wijzigen. Tevens kan je de 

aanvoerder instellen en de functie van een speler (keeper, verdediger, middenvelder, 

aanvaller) instellen. 

Uitleg icoontjes: 

  Speler verwijderen   Captain instellen   Functie instellen 

 

SPELERSPASCONTROLE 

Via de knop Spelerspascontrole kan je de controle van spelers uitvoeren, zoals dat in het 

verleden via de spelerspassen werd gedaan. 

Als je op de knop klikt krijg je een scherm te zien met de details van de spelers van dat team. 

Hier wordt getoond: functie, geboortedatum, leeftijdscategorie, spelerscode, status 

legitimatiecontrole, naam, verenigingslogo, eventueel rugnummer en een indien de 

speler aanvoerder is.  
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Bij elke speler heb je de optie om de speler af te keuren  of goed te keuren . 

Als je de speler goedkeurt, komt de volgende speler in beeld. 

Als je de speler afkeurt volgt de vraag: Is er wel een geldige alternatieve legitimatie? 

 
Als een speler alternatieve legitimatie heeft kies je voor "JA". En heeft hij deze niet bij zich, 

dan kies je voor "NEE". 

Als je kiest voor "NEE", krijg je een aanvullende vraag: Wil je deze speler van de 

spelersopgaaf verwijderen? 

 
Als je er voor kiest de speler van de spelersopgaaf te verwijderen wordt hij bij deze 

wedstrijd uit de lijst met spelers verwijderd. Hij mag niet meespelen.  

 

Je kan door te vegen van rechts naar links (swipen) over de foto van de speler naar de 

volgende speler gaan of van links naar rechts om naar de vorige speler te gaan. 
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SPELERSOPGAAF AKKOORD 

Zodra de spelersopgave aan de voorwaarden voldoet verschijnt de knop "Spelersopgaaf 

akkoord" onder in het scherm. 

 

Hierna gaat de app automatisch terug naar het beginscherm van het digitaal 

wedstrijdformulier. De status van het team is gewijzigd in “akkoord”.  

Zodra onder beide teams "akkoord" staat kan het wedstrijdverslag ingevuld worden. Je ziet 

dan bij de meldingen "verzonden en goedgekeurd official" en groene vinkjes staan.  

 

Let op: Het aanstellen van een nieuwe (bonds)scheidsrechter zorgt er voor dat akkoorden 

weggaan. De nieuwe official moet er namelijk zelf zijn akkoord geven. 

Hier zie je een filmpje over de spelerspascontrole: 

https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000125001-instructievideo-

spelerspascontrole 
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WEDSTRIJDVERSLAG 

Via de knop Naar Wedstrijdverslag kan het wedstrijdverslag ingevoerd worden. 

  

UITSLAG INVOEREN 

Vervolgens voert de scheidsrechter de uitslag in door op de vakjes onder de namen van de 

teams te klikken en hier de uitslag in te voeren. 
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KAARTEN 

Indien van toepassing worden eventuele kaarten ingevuld. Dit doe je door team, speler, 

strafcode en tijd in te vullen.  

Je kunt swipen naar het volgende scherm.
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VASTLEGGEN 

Zodra alles op de tabbladen eindstand en kaarten is ingevoerd klikt de scheidsrechter op 

“naar vastleggen”. 

 

Na afloop van de wedstrijd wordt de status geselecteerd die van toepassing is. Eventuele 

opmerkingen kunnen hier nog ingevuld worden, waarna er gekozen wordt voor de knop 

vastleggen. Daarmee is het proces afgerond. 

Bijgaand nog een instructiefilmpje omtrent het wedstrijdverloop:  

https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000124998-instructievideo-

wedstrijdverloop 


