
Gebruik KNVB wedstrijdzaken app door teammanagers (teamleiders) - Gorecht-’19-’20  (Update 22-9-2019)  

Algemeen: 
- Als teammanager ben jij verantwoordelijk voor de afhandeling van het mobiel digitaal wedstrijdformulier 

voor de wedstrijden.  
- Download daarvoor de KNVB wedstrijdzaken app op je telefoon. 
- Jullie zijn als leider van je team ingevoerd als teammanager. 
- Je kunt inloggen met het hoofdmailadres dat je hebt opgegeven bij je aanmelding (wanneer je niet weet 

welk mailadres je hebt doorgegeven, dan kun je dat opvragen bij de ledenadministratie). 
- Als je naar het programma gaat, zie je de wedstrijden van je team met de vermelding: teammanager. 

NB. Let op!  Als je zoon/dochter met hetzelfde emailadres in sportlink staat, dan moet je na inloggen 
in de wedstrijdzaken app wel voor jezelf kiezen via instellingen -> persoon kiezen, want anders zie je 
het wedstrijdschema van je zoon/dochter als teamspeler.  

- Als je op de wedstrijd van de betreffende zaterdag klikt, verschijnt onderaan het scherm een oranje balk 
met digitaal wedstrijdformulier in beeld. 

 
Belangrijk, kloppende bondsteams: 
De bondsteams zijn gevuld met de juiste spelers/speelsters. In Voetbal.nl ziet de speler/speelster (en 

ouders/verzorgers) zijn/haar eigen programma dan ook direct.  

Als er teamwijzigingen zijn geweest, dan moet het bondsteam dus aangepast worden! De leeftijdscoordinator geeft 

dit door aan de secretaris van de jeugdcommissie en hij/zij verwerkt dat in Sportlink. Als daar vragen over zijn, stuur 

dan een mail naar jeugdcommissie@vvgorecht.nl en geef aan wat er niet klopt. Dan kan de secretaris het uitzoeken 

en zo nodig aanpassen. Het is belangrijk dat de bondsteams kloppen. De secretaris zorgt ook dat het team op de 

website van Gorecht in overeenstemming is met het bondsteam in Sportlink/voetbal.nl/de wedstrijdzaken app.  

 

Bij problemen/vragen:  
In alle gevallen bij vragen/problemen met afhandeling wedstrijden in wedstrijdzaken app of als je bv. Een verkeerde 
uitslag hebt ingevuld: raadpleeg de gastheer/vrouw op het wedstrijdsecretariaat of stuur een mail naar 
wedstrijdzaken@vvgorecht.nl na de wedstrijd. Doe dit altijd direct op de dag van de wedstrijd.  
 
Voor JO7: 

- Spelbegeleider: bij een ‘thuis’wedstrijd kun je jezelf als spelbegeleider aan de wedstrijd koppelen, maar dat 
is niet nodig. 

- Jullie spelen iedere competitiedag een toernooitje met drie andere JO7-teams op het sportpark van één van 
de teams.  

- Je kunt zowel de uitslag van de ‘thuis’wedstrijd als de ‘uit’wedstrijd zelf invoeren in de wedstrijdzaken app, 
door op de wedstrijd te klikken, naar de oranje balk ‘digitaal wedstrijdformulier’ te gaan en de uitslag in te 
vullen. Dit is onafhankelijk van op welk sportpark de wedstrijdjes zijn gespeeld.  

- Stem na de wedstrijd de uitslag altijd even af met de tegenstander. 
- Als alle wedstrijden bij vv Gorecht op de Koepel worden gespeeld, mag je de uitslagen van de andere 

wedstrijden (van de andere JO7-teams) eventueel ook door geven aan het wedstrijdsecretariaat, want de 
gastheer kan die uitslagen wel invoeren omdat de wedstrijden bij ons plaats vinden. Maar bij Gorecht zijn we 
van mening dat de leiders/teammanagers van de betreffende teams dit zelf moeten doen, zij zijn bij de 
wedstrijd geweest en dat is het meest logisch.  

- NB. De uitslagen van de JO7 worden wel door gegeven aan de KNVB om bij de herindeling de nieuwe serie 
wedstrijden op zo veel mogelijk vergelijkbaar niveau in te kunnen delen. 

- Echter: Er worden geen standen bij gehouden om het spelplezier zoveel mogelijk te benadrukken. 
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Voor JO8-JO9-JO10: 
- Voor iedere wedstrijd: 

o Zorg dat je inlogt in de wedstrijdzaken app op je zelf zodat je in het programma de wedstrijden ziet 
staan met de vermelding ‘teammanager’.  

o Zoek de gewenste wedstrijd op en maak jezelf spelbegeleider.   
o Bij thuiswedstrijd: Het betekent niet dat jij zelf dan ook spelbegeleider in de praktijk moet zijn, dat 

kun je delegeren aan een andere teamleider of ouder/verzorger (rouleren is een goede optie!). 
o Standaard komt het bondsteam in beeld, in die samenstelling heeft de jeugdcommissie het team in 

sportlink ingevoerd. 
o Maak de spelersopgaaf in orde. Verwijder de spelers die niet mee doen, en voeg eventuele invallers 

toe. Geef akkoord voor de spelersopgaaf.  
 

- Voor de wedstrijd, in geval van thuiswedstrijd: 
o Kijk of de leider van de tegenpartij zijn spelersopgaaf in orde heeft en goedgekeurd heeft. Heeft 

hij/zij dat niet, vraag dan voor de wedstrijd of hij/zij dat in orde wil maken.  
 

- Na de wedstrijd, in geval van thuiswedstrijd: 
o Stem de uitslag af met de tegenstander en het handigste is om dan samen direct de uitslag in te 

vullen. Bij de wedstrijden in de wedstrijdzaken app is nu ook de wedstrijd verschenen met de 
vermelding:  official/spelbegeleider. Kies die wedstrijd en ga naar het digitaal wedstrijdformulier om 
de uitslag in te vullen en vast te leggen (verzenden via de app).  

 NB. Als de tegenstander zijn/haar team niet heeft vastgelegd, dan kun je de uitslag niet 
invoeren. Wanneer de tegenstander dit niet wil of kan afhandelen, ga dan naar het 
wedstrijdsecretariaat, de gastheer kan op het tablet als wedstrijdsecretaris naar het team 
van de tegenstander gaan en het team alsnog vastleggen (na eventuele aanpassingen van 
bv. het aantal spelers) en vervolgens kan de uitslag ingevoerd worden. 

o Als teammanager van de thuispartij ben jij verantwoordelijk voor het invullen en vastleggen van de 
uitslag.  
 

- Na de wedstrijd, in geval van uitwedstrijd: 
o Normaal gesproken hoef je niets te doen: de uitslag wordt door de tegenstander afgehandeld. 

Mocht je twijfelen of de juiste uitslag is door gegeven, dan kun je een mail naar 
wedstrijdzaken@vvgorecht.nl sturen, zij kunnen dan in Sportlink de uitslag nakijken en eventueel de 
KNVB informeren om de uitslag te laten corrigeren.  
 

NB. De uitslagen van de JO8/JO9/JO10 worden wel door gegeven aan de KNVB om bij de herindeling de nieuwe serie 
wedstrijden op vergelijkbaar niveau in te kunnen delen. 
Echter: Er worden geen standen bij gehouden om het spelplezier zoveel mogelijk te benadrukken. 
 
Voor JO11/MO11/JO12: 
Voor iedere wedstrijd: 

- Standaard komt het bondsteam in beeld, in die samenstelling heeft de jeugdcommissie het team in sportlink 
ingevoerd. 

- Maak de spelersopgaaf in orde. Verwijder de spelers die niet mee doen, en voeg eventuele invallers toe, wijs 
de aanvoerder aan en geef akkoord. Doe dit pas op de dag van de wedstrijd, want je kunt geen wijzigingen 
meer invoeren.  
 

Bij ‘thuis’wedstrijd: 
- Vul de naam van de pupillenscheidsrechter als official in, als hij/zij nog niet staat vermeld. Op  de website 

staat wie de wedstrijd gaat fluiten.  
- Na de wedstrijd vult de pupillenscheidsrechter de uitslag in in de wedstrijdzaken app.  
- Als dat niet lukt omdat de pupillenscheidsrechter bv. niet is gekoppeld aan de wedstrijd, dan kan de 

gastheer/vrouw de uitslag invoeren in het wedstrijdsecretariaat.  
- Als teammanager van de thuispartij ben jij samen met de pupillenscheidsrechter verantwoordelijk voor het 

invullen en vastleggen van de uitslag.  
- Is er per ongeluk een verkeerde uitslag ingevuld, ga dan in de wedstrijdzaken app naar het tabblad uitslagen, 

en tik op het waarschuwingsbord rechtsboven, dan kun je een correctie/bezwaar indienen.   
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Na de wedstrijd, in geval van uitwedstrijd: 

- Normaal gesproken hoef je niets te doen: de uitslag wordt door de tegenstander afgehandeld. Alleen als je 
het niet eens bent met de uitslag kun je in de wedstrijdzaken app bezwaar aantekenen. Ga dan in de 
wedstrijdzaken app naar het tabblad uitslagen, en tik op het waarschuwingsbord rechtsboven, dan kun je 
bezwaar indienen.  

 
Voor JO13, MO13 en ouder: 
Voor iedere wedstrijd: 

- Standaard komt het bondsteam in beeld, in die samenstelling heeft de jeugdcommissie het team in sportlink 
ingevoerd.  

- Maak de spelersopgaaf in orde, wijs de aanvoerder aan en geef akkoord. Doe dit pas op de dag van de 
wedstrijd, want je kunt geen wijzigingen meer invoeren.  

 
NB1. Bij categorie A teams moet je daarnaast ook de rugnummers, basisspelers, wissels en de assistent 
scheidsrechter invullen. De assistent scheidsrechter moet ook lid zijn van vv Gorecht. 
 
NB2. Controle aan het begin van het seizoen: Iedere speler vanaf JMO13 moet een herkenbare foto op zijn/haar 
spelerspas hebben staan. Als teammanager kun je zelf foto’s toevoegen aan de spelerspas van je spelers/speelsters, 
mits de instellingen in sportlink goed staan. Als het niet lukt, mail de betreffende foto dan naar 
ledenadmi@vvgorecht.nl. De foto’s kunnen aangepast worden tot eind oktober.  
 

Bij ‘thuis’wedstrijd: 
- Vul de naam van de scheidsrechter als official in, als hij/zij nog niet staat vermeld. Op de website staat wie 

de wedstrijd gaat fluiten.  
- Voor de wedstrijd voert de scheidsrechter spelerspascontrole uit.  
- Na de wedstrijd vult de scheidsrechter de uitslag in in de wedstrijdzaken app.  
- Als dat niet lukt omdat de scheidsrechter bv. niet is gekoppeld aan de wedstrijd, dan kan de gastheer/vrouw 

de uitslag invoeren in het wedstrijdsecretariaat.  
- Als teammanager van de thuispartij ben jij samen met de scheidsrechter verantwoordelijk voor het invullen 

en vastleggen van de uitslag.  
- Is er per ongeluk een verkeerde uitslag ingevuld, ga dan in de wedstrijdzaken app naar het tabblad uitslagen, 

en tik op het waarschuwingsbord rechtsboven, dan kun je een correctie/bezwaar indienen.   
 

Na de wedstrijd, in geval van uitwedstrijd: 
- Normaal gesproken hoef je niets te doen: de uitslag wordt door de tegenstander afgehandeld. Alleen als je 

het niet eens bent met de uitslag kun je via de wedstrijdzaken app bezwaar aantekenen. Ga dan in de 
wedstrijdzaken app naar het tabblad uitslagen, en tik op het waarschuwingsbord rechtsboven, dan kun je 
bezwaar indienen. 

 
Voor meer informatie over de wedstrijdzaken app en het mobiel digitaal wedstrijd formulier:  

https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelen-dagelijkse-praktijk/mdwf-
veld/veelgestelde-vragen 
https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelen-dagelijkse-praktijk/mdwf-
veld/veelgestelde-vragen-mdwf-pupillen 
Voor meer informatie over voetbal.nl (Je account voor voetbal.nl kun je ook gebruiken voor de wedstrijdzaken app):  
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000108971-registreren-en-inloggen-in-de-
app-voetbal-nl 
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