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INHOUDMOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER
Wat ging er aan vooraf?
De voordelen
De verandering
De wedstrijdzaken app 
De digitale spelerspas
mDWF per rol/functionaris
Stappenplan voorbereiding
Wat verandert er niet?
Meer weten? Support
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MOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIERWAT GING ER AAN VOORAF?
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DE VERANDERING: VAN DWF NAAR MDWFMOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER
• Alle DWF over op mDWF
• DWF (Sportlink Club) kan 

niet meer gebruikt worden
• Nog niet O8 t/m O11

Wedstrijdzaken app
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WAT BETEKENT DAT? VOORDELEN!
MOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER

• Veel minder werk en gedoe rondom het aanvragen en gebruiken van spelerspassen (idem trainerspassen);
• Alle betrokkenen kunnen het formulier zelfstandig invullen zonder afhankelijk te zijn van een beschikbare computer op het wedstrijdsecretariaat;
• Vereenvoudiging van het invullen van het  formulier. Geen goedkeuring achteraf door aanvoerders, maar bezwaaroptie;
• Persoonlijk programma- en uitslagenoverzicht in de app voor de teamleden maar ook voor de scheidsrechters;
• Minder gebruikers in Sportlink Club en dus minder gebruikersbeheer;
• Vereniging hoeft niet meer te investeren in computers (incl. beheer en beveiliging)  maar kan meeliften op het consumentengedrag dat “iedereen” een mobiel device (smartphone, tablet) heeft;
• App gebruik leidt tot blijvend betere kwaliteit van de gegevens van de leden;
• Sneller speelgerechtigd voor je nieuwe vereniging.
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WEDSTRIJDZAKEN APPMOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER

• App voor Ios en Android smartphones/tablets. Beschikbaar in Appstore en Playstore en Geen Windows-versie;
• App voor leden, direct betrokken bij een wedstrijd: spelers/aanvoerders, teamleiders/-managers, bonds-en clubofficials (scheidsrechter, assistent-scheidsrechter) en de wedstrijdsecretaris; Niet-leden kunnen niet inloggen.
• Registreren met je bij de KNVB/vereniging vastgelegde e-mailadres. 
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WEDSTRIJDZAKEN APPMOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER
• De gebruiker wordt geholpen met notificaties/berichten, statusmeldingen en invoerhulp/controles;
• De app ondersteunt vrijwel alle mogelijke “normale” afwijkingen van het proces. Er is altijd een oplossing in het geval van:• Normale aanvoerder of leider niet aanwezig• Speler te laat• Speler toch in basis• Scheidsrechter komt niet opdagen• Geen (werkende) mobiel scheidsrechter (geen mobiel, geen internet, geen app, geen account)• Speler of andere aanwezige gaat wedstrijd fluiten• Verkeerde uitslag ingevuld• Geen foto op digitale spelerspas
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DIGITALE SPELERSPASMOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER
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DIGITALE SPELERSPASMOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER
• Geen vervaldatum: speler/club verantwoordelijk voor goed lijkende foto en tijdig actualiseren;
• Geen fotoformulieren meer;
• Indien geen foto (of identiteit niet vast stellen); spelen met geldige, officiële ID mag (paspoort, 

rijbewijs, identiteitskaart en een vreemdelingendocument);
• Digitale spelerspas bevat de pasfoto die in Sportlink Club staat bij persoonsgegevens;
• Begin juni: alle spelerspasfoto’s (spelerspasdrukkerij) worden ingeladen;
• 1 juli – 1 november:  foto update periode. Alleen in die periode om misbruik te voorkomen;
• En er komt een optie om zelf via de app de foto te uploaden;
• Sinds 4 maart geen nieuwe spelerspassen meer nodig. Een officieel ID volstaat.
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INVULLEN MDWF WIE MAG/MOET/KAN WAT?MOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER
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INVULLEN MDWF WIE MAG/MOET/KAN WAT?MOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER
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 dezelfde mogelijkheden als het Thuis- en uitteam en de scheidsrechter op de 
wedstrijddag. Kan ook een dag van tevoren afgelasten. Ziet alleen thuisprogramma!Planning vóór de wedstrijddag: VIA SPORTLINK CLUB/wedstrijdprogramma
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TEAMLEDEN: LEIDER/SPELERMOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER
• Persoonlijk programma, dus de 

wedstrijden eigen team;
• 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).
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TEAMLEDEN: BEZWAAROPTIE EN PDFMOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER
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TEAMLEDEN: TEAMMANAGERMOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER
TIP
Zet je vaste stafleden in het 
bondsteam: de teammanager,
de assistent-grensrechter en de 
trainer/coach. Dan staan ze 
wekelijks standaard op het 
wedstrijdformulier



15

SCHEIDSRECHTERSMOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER
• 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.
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SCHEIDSRECHTERS: DIGITALE PASSENCONTROLEMOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER
Evt. speler toevoegen

Goedkeuren op basis van ID

Status akkoord na goedkeuring
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SCHEIDSRECHTERS: VASTLEGGEN + CORRECTIE-OPTIEMOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER
PDF
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STAPPENPLAN  VOORBEREIDING  MOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER
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STAPPENPLAN  VOORBEREIDING  MOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER
Deze stap is 
bekend en 
niet nieuw
TIP
Zet je vaste stafleden in het 
bondsteam: de 
teammanager, de assistent-
grensrechter en de 
trainer/coach. Dan staan ze 
wekelijks standaard op het 
wedstrijdformulier.
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MOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER 

Om onderscheid te maken in veld- en zaalvoetbal kan je ook de functies van 
“wedstrijdsecretaris mDWF veld” of “wedstrijdsecretaris mDWF zaal” toekennen

STAPPENPLAN VOORBEREIDING
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MOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER STAPPENPLAN VOORBEREIDING
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MOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER STAPPENPLAN VOORBEREIDING
De KNVB gaat voor 
verenigingen alle 
bestaande 
spelerspasfotootjes 
inladen begin juni 2017
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MOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER STAPPENPLAN VOORBEREIDING
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MOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER STAPPENPLAN VOORBEREIDING
In Sportlink Club:
Overzicht accounts
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MOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER WAT VERANDERT ER WEL, WAT VERANDERT ER NIET? 
De verandering samengevat:
• Mobiel werken en digitale spelerspas;
• Geen goedkeuring achteraf;
• Spelen zonder foto, maar met ID, mag.
Wat verandert er niet?
• Bondsteamindelingen maken;
• O8-011 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), uitvoeren controle (scheids) en vastleggen 

(scheids);
• Speelgerechtigdheid, eigen verantwoordelijkheid;
• E-mails met Wedstrijdwijzigingen.
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MOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER MEER WETEN?

www.knvb.nl/mdwf
www.sportlink.nl/support



SUCCES MET DE 
VOORBEREIDINGEN




