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Verandering van DWF naar mDWF 
Vanaf het seizoen 2017/2018 worden alle voetbalwedstrijden van de KNVB vastgelegd middels het 
mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF) op een smartphone of tablet. Het mDWF is beschikbaar 
via de KNVB “Wedstrijdzaken” app. Hiermee komt het DWF in Sportlink Club te vervallen.  
 
 

KNVB Wedstrijdzaken app 
- De KNVB Wedstrijdzaken app is beschikbaar voor iOS en Android smartphones/tablets in de 

Appstore en Playstore. Er is geen Windows-versie. 
- De app kan gebruikt worden door: 

 Spelers/aanvoerders 

 Leiders/trainers 

 Bonds- en clubofficials (scheidsrechter, assistent-scheidsrechter) 

 Wedstrijdsecretaris 
- Niet-leden kunnen niet inloggen. 
- Registreren met je bij de KNVB/vereniging vastgelegde e-mailadres.  

 

Digitale spelerspas 

- De KNVB Wedstrijdzaken app beschikt over digitale spelerspassen. De fysieke spelerspassen 
komen volledig te vervallen. 

- Geen vervaldatum voor de spelerspassen; speler/club is verantwoordelijk voor een goed 
lijkende foto. 

- Indien geen foto, spelen met geldige, officiële ID mag (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of 
een vreemdelingendocument) 

- Foto updateperiode: 1 juli – 1 november. Alleen in die periode de mogelijkheid om de foto te 
veranderen. 

- Optie om zelf via de app de foto te uploaden. 
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Hoe neem je de app in gebruik? 

1. Downloaden 
Download de KNVB “Wedstrijdzaken” app op je smartphone of tablet in de Appstore of 
Playstore. Na installatie van de app, kun je deze starten via onderstaand icoontje: 

 
 

2. Registreren 
Na het starten van de app verschijnt onderstaand scherm: 

 
De eerste keer is registratie vereist. Registreren is alleen mogelijk met het e-mailadres dat 
overeenkomt met het e-mailadres dat in Sportlink Club geregistreerd staat bij jou als 
persoon. Een account voor de app is alleen mogelijk wanneer je in Sportlink Club 
geregistreerd staat als bondslid.  
Registreren is niet nodig als je reeds via Voetbal.nl geregistreerd bent. Je kunt je Voetbal.nl 
account (KNVB account) ook gebruiken om in de KNVB Wedstrijdzaken app in te loggen. Het 
e-mailadres moet wel overeenkomen met het e-mailadres dat in Sportlink Club geregistreerd 
staat.  
Weet je niet welk e-mailadres geregistreerd staat of is er nog geen e-mailadres geregistreerd 
of ben je geen bondslid, neem dan contact op met de ledenadministrator. 
Na registratie ontvang je op je e-mailadres een activatielink. Invoer van het wachtwoord is 
vrij. Als je op de activatielink in de e-mail klikt, verschijnt een pagina met een bevestiging dat 
je account is geactiveerd.  

 
3. Inloggen 

Na registratie en activatie kun je inloggen door je e-mailadres en wachtwoord in te vullen en 
ben je standaard ingelogd.  

 
4. Koppelen 

Nadat je geregistreerd bent, kan je jezelf koppelen aan een persoon waarbij hetzelfde            
e-mailadres geregistreerd staat bij de vereniging en/of KNVB. Het koppelen aan een persoon 
is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de app. Hiervoor log je in. Het e-mailadres 
wordt geverifieerd in het KNVB-systeem. Vervolgens wordt het account gekoppeld aan de 
relatiecode waarbij dit e-mailadres geregistreerd staat. Indien het e-mailadres bij meerdere 
personen geregistreerd staat, kan je kiezen aan welke persoon (relatiecode) je het account 
wilt koppelen. Door uit te loggen en opnieuw in te loggen, kan je opnieuw kiezen aan welke 
persoon je het account wilt koppelen.  
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Gebruik van de KNVB Wedstrijdzaken app 
De KNVB Wedstrijdzaken app kan vanuit verschillende functies gebruikt worden. Je mogelijkheden 
voor gebruik van de app zijn afhankelijk van je functie. 
De volgende functies zijn mogelijk: 

- Speler/staflid 
- Leider/Teammanager 
- Official 
- Wedstrijdsecretaris 

De mogelijkheden per functie zullen hieronder verder worden toegelicht. 
 

Speler/staflid 

Om als speler of staflid van een team met de KNVB Wedstrijdzaken app aan de slag te kunnen is het 
belangrijk dat in Sportlink Club jouw e-mailadres geregistreerd staat. Met dit e-mailadres registreer 
je jezelf vervolgens in de app. Staat jou e-mailadres nog niet in Sportlink Club, neem dan contact op 
met de ledenadministrator. 
 
Als speler of staflid van een team heb je de volgende mogelijkheden: 

- Het programma van je eigen team inzien. 
- De uitslagen van je eigen team bekijken. 
- Alle teamleden kunnen het wedstrijdformulier invullen en accorderen: 

 Het akkoord wordt altijd namens de aanvoerder van het team geregistreerd. 

 De aanvoerder kan ook bezwaar maken of een correctie doorgeven bij de wedstrijd. 
Let op: Na accorderen van de spelersopgaaf, kan deze niet meer gewijzigd worden. Laat dit 
daarom over aan de leider of aanvoerder.  

- Je eigen gegevens bewerken. 
- Je eigen privacy niveau instellen. 
- De wedstrijddetails en het PDF van de wedstrijd opvragen. 
- Je kunt van wijzigingen in je programma en in het wedstrijdformulier bericht ontvangen via 

notificaties.  
 
Wat kan je als speler/staflid op de wedstrijddag? 

- Spelers/stafleden toevoegen aan het team bij een specifieke wedstrijd. 
- Rugnummers en functies aanpassen. 
- Een official toevoegen bij de wedstrijd. 
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Leider/teammanager 

Leiders hebben dezelfde mogelijkheden als de mogelijkheden voor speler/staflid zoals hierboven 
beschreven. Daarbij krijgen leiders in de app voor het betreffende team de functie ‘teammanager’, 
zodat hij/zij in de app wijzigingen aan de teamindeling kan doorvoeren. Wanneer deze functie aan 
een persoon toegekend moet worden, kan je dit vragen aan de ledenadministrator of de 
wedstrijdsecretaris.  
 
Wat kan je als teammanager in de app? 

- Je krijgt een extra optie in het menu, genaamd ‘teammanager’. 
- De teammanager functionaliteit bestaat uit het wijzigen van de teamopgaaf op de volgende 

onderdelen: 

 Toevoegen of verwijderen van stafleden 

 Aanpassen of iemand standaard op nieuw te openen wedstrijdformulieren staat 

 Aanpassen van standaardfunctie (verdediger/aanvaller) 

 Aanpassen van status naar basis/wissel 

 Aanpassen van status naar fit/geblesseerd 

 Aanpassen van standaard rugnummers 
- Bezwaar maken of een correctie doorvoeren bij een wedstrijd. 
- Je kunt van wijzigingen in je programma en in het wedstrijdformulier bericht ontvangen via 

notificaties. 
- Teammanagers kunnen in de app geen spelers toevoegen of verwijderen van een team. Deze 

functionaliteit blijft uitsluitend beschikbaar in Sportlink Club, omdat dit een team 
overstijgend karakter heeft. Wanneer er dus een speler met de wedstrijd mee doet, die niet 
in het ‘bondsteam’ zit, moet deze via Sportlink Club worden toegevoegd om op het 
wedstrijdformulier vermeld te kunnen worden. Indien je hierover vragen hebt of tegen 
problemen aanloopt, neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris.   
 

 

Wat moet je doen voor de wedstrijd? 

1. Open je programma. 
2. Kies de wedstrijd van jouw team. 
3. Vul de spelersopgaaf van jouw team in en geef akkoord. Dit is mogelijk vanaf 7 dagen voor de 

wedstrijd. 
Let op: Na accorderen van de spelersopgaaf, kan deze niet meer gewijzigd worden. Indien 
noodzakelijk kan alleen een scheidsrechter of de wedstrijdsecretaris na accorderen nog 
wijzigingen aanbrengen. 

4. Voeg één of meer officials toe aan de wedstrijd: 
- Niet bij alle wedstrijden is een bondsofficial aangesteld. Bij wedstrijden zonder bondsofficial 

is de thuisvereniging verantwoordelijk voor het aanstellen van de scheidsrechter. Na het 
aanstellen van de scheidsrechter heeft deze persoon de wedstrijd in zijn persoonlijke 
programma. 

- Het thuisteam is verantwoordelijk voor het invullen van de wedstrijdcoördinator. Zowel 
thuis- als uitteam zijn verantwoordelijk voor het invullen van hun eigen assistent-
scheidsrechter. 

 
Instructievideo spelersopgaaf: 
https://www.youtube.com/watch?v=DTd1ca6F-tM 
  

https://www.youtube.com/watch?v=DTd1ca6F-tM
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Official 

Indien nodig kan op de wedstrijddag de official vervangen worden door het thuisteam en/of de 
wedstrijdsecretaris. 
 
Wat kan je als official met de KNVB Wedstrijdzaken app? 

- In het programma kun je zien bij welke wedstrijden je bent aangesteld. 
- Je kunt van wijzigingen in je programma en in het wedstrijdformulier bericht ontvangen via 

notificaties. 
- Je kunt een wedstrijd afgelasten (vanaf 1 dag voorafgaand aan de wedstrijd). 

 
Wat kan je als official op de wedstrijddag? 

- Je kunt de spelersopgaaf voor zowel thuis- als uitteam verzorgen. 
- Je kunt het wedstrijdverloop invullen en vastleggen. 
- Bezwaar/correctie doorgeven bij een wedstrijd. 
- Je kunt een wedstrijd afgelasten of staken. 

 

Wat moet je doen voor de wedstrijd? 

 Controleer de spelerspassen: 
- Teams die gecontroleerd kunnen worden staan op controleer. 
- Na controle door de official staat het team op akkoord. 
- Indien je de identiteit niet vast kan stellen (geen foto of onduidelijke foto), vraag je om een 

alternatieve legitimatie. Kan er dan een paspoort, rijbewijs, ID-kaart of 
vreemdelingendocument worden getoond, dan keur je de speler alsnog goed. 

- Bepaal de plek en het moment waar jij de controle doet en stem dit tijdig af met de 
leiders/aanvoerders. 

 
Instructievideo spelerspascontrole: 
https://www.youtube.com/watch?v=T5Zuqzlfca4 
 
 

Wat moet je doen na de wedstrijd? 

1. Vul de eindstand in. 
2. Vul de kaarten in. 
3. Vul wissels in. 
4. Vastleggen. 

 
Instructievideo wedstrijdverloop: 
https://www.youtube.com/watch?v=TQNnpBZSyK8 
 
 

In geval van een algehele storing 

Wanneer er een algehele storing van de app is en het niet mogelijk is om het mDWF in te vullen, 
moet de wedstrijd gewoon doorgaan. Noteer de volgende gegevens: 

- Wedstrijd A-categorie: 
Noteren spelersopgaaf, kaarten en uitslag. 

- Wedstrijd B-categorie: 
             Noteren kaarten en uitslag. 
Probeer de app later op de dag nogmaals. Werkt de app dan nog steeds niet, stuur de genoteerde 
informatie op naar de secretaris van RSC (secretaris@rscrossum.nl). De secretaris zal de informatie 
verwerken.  

https://www.youtube.com/watch?v=T5Zuqzlfca4
https://www.youtube.com/watch?v=TQNnpBZSyK8
mailto:secretaris@rscrossum.nl
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Samengevat 

Veranderingen samengevat 

- Alle DWF over op mDWF. 
- Niet meer via Sportlink Club op pc, maar via de KNVB Wedstrijdzaken app op smartphone of 

tablet. 
- Digitale spelerspassen. 
- Geen goedkeuring achteraf. 
- Spelen zonder foto, maar met geldig ID mag. 

 

Wat verandert er niet? 

- Bondsteamindelingen maken. 
- O8-O11 voorlopig geen wijzigingen m.b.t. invoer uitslagen. 
- Leeftijdsgrens digitale spelerspas. 
- Niet verplicht in te vullen assistent-scheidsrechter bij jeugd categorie B. 
- Invullen vragenlijst bij rode kaart. 
- Verantwoordelijkheden voor spelersopgaaf (teams), uitvoer controle (scheids) en vastleggen 

(scheids). 
- Speelgerechtigheid, eigen verantwoordelijkheid. 

 
 

Meer informatie 
Voor meer informatie zie:  
 
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-
wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal 
 
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-
wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal/ondersteuning 
 
https://sportlinkservices.freshdesk.com/support/solutions/9000108739 
 
 

Vragen/problemen 
Mocht je vragen hebben over de app of tegen problemen aanlopen, neem dan contact op met de 
wedstrijdsecretaris.   
 
 
 
 
 

http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal/ondersteuning
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal/ondersteuning
https://sportlinkservices.freshdesk.com/support/solutions/9000108739

