Mobiel Digitaal WedstrijdFormulier (MDWF)
Inleiding
Vanaf het seizoen 2017-2018 gaan alle teams gebruikmaken van het MDWF, ofwel het Mobiel Digitale
WedstrijdFormulier. Dus geen papier meer en ook niet meer via de computer. Het versturen van het
wedstrijdformulier gaat nu via telefoon of tablet (alleen voor IOS en Android via Apple Store en Google Play
Store). Goed om te weten is dat dit geldt voor alle door de KNVB georganiseerde wedstrijden vanaf O13.

Installeren en aanmelden (alleen voor leden)
Voor: Leiders, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers en eventueel spelers
Ga op je telefoon naar de Apple Store of Google Play Store en zoek de App ‘Wedstrijdzaken’ van ‘Sportlink
Services’ op. Het downloaden van deze app is gratis.
Open de app, klik op ‘registeren’ en vul hier jouw e-mailadres in en een door jou gekozen wachtwoord. Je kunt
je alleen aanmelden als je bij de KNVB en/of Juventa ’12 staat ingeschreven als lid. Daarnaast kun jij je alleen
aanmelden met het e-mailadres dat bekend is bij de ledenadministratie, zodat na aanmelding je direct je
persoonlijke gegevens te zien krijgt.
Ben jij als leider of trainer geen lid? Meld je dan aan onder de naam van je zoon/dochter.
Ben jij wel lid maar kun jij je niet aanmelden? Dan komt je e-mailadres niet voor in of overeen met de
ledenadministratie! Stuur ik dit geval je naam, geboortedatum en het juiste e-mailadres naar de
ledenadministratie zodat dit aangepast kan worden.
In de zomerstop kun jij hiervoor ook terecht bij de Commissie Wedstrijdzaken via
wedstrijdplanner@juventa12.nl (uitsluitend voor de e-mailadressen).
Ben je aangemeld dan kun je na het bevestigen van je aanmelding direct inloggen! Voordeel is dat de App je
gegevens onthoudt, dus het gebruik van het MDWF is nog eenvoudiger geworden.

Heel kort beschreven
Iedereen met de App kan van zijn of haar team het programma zien voor de komende paar weken. Daarnaast
kan iedere gebruiker een week voor aanvang van de wedstrijd de wedstrijdgegevens openen via het MDWF.
Zowel de leider, trainer, aanvoerder als overige spelers van het team kunnen dus het MDWF voorbereiden.
Op de wedstrijddag kunnen alle gebruikers van het team de scheidsrechter, assistent-scheidsrechter,
aanvoerder en wedstrijdcoördinator toevoegen aan het MDWF. Dit kan vanaf heden alleen nog op de
wedstrijddag zelf.
Op het moment dat alles juist is ingevuld en er geen wijzigingen meer voor zullen doen bevestig je de
teamopgave. Op het moment dat beide teams dit hebben gedaan, worden deze zichtbaar voor eenieder en de
scheidsrechter.
De scheidsrechter controleert aan de hand van de App, op een afgesproken locatie (bij de kleedkamer, bij de
aftrap etc.), of de teams het formulier eerlijk en naar waarheid hebben ingevuld. Op de telefoon krijgt de
scheidsrechter bij de digitale pascontrole alle foto’s te zien waarna spelers met bijvoorbeeld handopsteken
kunnen aangeven van wie de pas is. Geen pasfoto? Laat dan een geldig legitimatiebewijs zien of zorg dat de
foto door de ledenadministratie (of leider) voor aanvang van de wedstrijd wordt verwerkt.

Na afloop van de wedstrijd kan de scheidsrechter direct de uitslag, kaarten etc. invullen en het formulier
versturen. Het is niet meer noodzakelijk dat dit gebeurt onder toeziend oog van beide teams. Een akkoord van
beide aanvoerders is namelijk niet meer nodig. Via de App kan de leider wel in bezwaar gaan op het moment
dat er onjuistheden zijn gesignaleerd. De KNVB beoordeelt binnengekomen verzoeken en voert waar nodig
actie uit.

Handig om te weten
Het Mobiel Digitaal WedstrijdFormulier is vanaf het seizoen 2017-2018 nog de enige mogelijkheid om
wedstrijdformulieren op te sturen. Het papierenformulier en Sportlink Club komen dus te vervallen! (m.u.v.
Onder8, Onder9 en Onder11).
Alle trainers, leiders en spelers die staan aangemeld in een bondsteam (gebeurt door de Commissie
Wedstrijdzaken) en krijgen daardoor na registratie ook alle gegevens van het eigen team te zien. Sta je bij
meerdere teams geregistreerd als bijvoorbeeld leider of speler, dan zie je ook deze wedstrijden.
Alle leiders, trainers, scheidsrechters en aanvoerders moeten zich aanmelden voor deze App. Heb jij zelf geen
telefoon met een besturingssysteem van IOS of Android, zorg dan dat je via iemand anders je in ieder geval
registreert via deze App. Eenmaal geregistreerd kun je via iedere telefoon je zelf aanmelden (en weer
afmelden). Dit kan dus ook wanneer je eigen telefoon kapot is, je geen internet hebt en noem maar op.
Om je te registreren moet je lid zijn van de KNVB en/of Juventa ’12. Als je geen lid bent maar wel de functie van
leider of trainer vervult, maak dan een account aan met de gegevens van je zoon/dochter. De Commissie
Wedstrijdzaken kan je zoon/dochter in het bondsteam naast speler ook benoemen als trainer/leider.
Krijg je een foutmelding bij het aanmelden terwijl je wel lid bent, dan heb je een onjuist e-mailadres gebruikt.
Je kunt je namelijk alleen aanmelden met het e-mailadres dat bekend is bij de ledenadministratie. Met je emailadres ziet de App namelijk precies wie je bent, krijg jij je eigen digitale spelerspas te zien en wordt je
account direct gekoppeld aan het bondsteam waarin jij bent ingedeeld.
Iedere geregistreerde gebruiker kan het MDWF een week voor aanvang van de wedstrijd voorbereiden. Op de
dag zelf kunnen de scheidsrechter, assistent-scheidsrechter , aanvoerder en wedstrijdcoördinator toegevoegd
worden. Op het moment dat alles definitief is kan het MDWF definitief gemaakt worden. Zodra beide teams dit
hebben gedaan kan ieder team en de scheidsrechter het formulier van beide teams inzien.
De scheidsrechter keurt op het veld of bij de kleedkamers de ingevulde wedstrijdformulieren via de digitale
spelerspas controle. Via de telefoon kan de scheidsrechter de digitale spelerspassen doorlopen en daarmee
controleren of alle en de juiste spelers aanwezig zijn. Sta je niet op het formulier, dan mag je NIET spelen! Staat
er geen pasfoto op je spelerspas, dan moet je een geldig legitimatiebewijs tonen.
Na afloop van de wedstrijd kan de scheidsrechter direct de uitslag, kaarten etc. invullen en het MDWF
versturen. Een akkoord van beide teams is niet meer nodig! Na afloop nodig je dus de scheidsrechter en
tegenstander uit voor een consumptie om lekker na te praten over de wedstrijd. Het formulier ligt ondertussen
al lang bij de KNVB (scheidsrechters zijn vrij om het formulier in te vullen op het moment dat beide teams wel
vertegenwoordigd zijn).
Het MDWF is na afloop te downloaden via de App. Een fout of bezwaar maken? Dat kan door iedere gebruiker
via de App. De KNVB beoordeelt het bezwaar en neemt waar nodig de benodigde actie.

Veel gestelde vragen
Is er een app voor Windows-telefoons?
Nee, de app is alleen te downloaden voor iOS en Andriod.
Ben ik nu verplicht om een iOS- of Android-toestel aan te schaffen?
Nee, je kan het formulier ook invullen door gebruik te maken van het toestel van iemand anders (bijv. leider
thuisteam, trainer uitteam, speler). Zorg wel dat je een eigen account hebt aangemaakt voor aanvang van de

wedstrijd. Dit kan dus eventueel ook via de telefoon van je kinderen, ouders, buren etc. Wel belangrijk, altijd
afmelden!!
Klopt het da spelers ook de spelersopgaaf in kunnen voeren?
Het is inderdaad mogelijk dat alle teamleden (speler of staf) de spelersopgaaf in kunnen voeren. Omdat
formeel de aanvoerder verantwoordelijk is, verschijnt altijd de knop “Aanvoerder akkoord”. Andere teamleden
kunnen de spelersopgaaf invullen vanuit het idee om flexibel te zijn en niet afhankelijk te zijn van één persoon
die te laat kan zijn of problemen heeft met zijn mobiele telefoon of wat dan ook. Dit is nu ook zo in de zaal en
er zijn geen klachten.
Wat moet ik doen als ik de opstelling ‘te vroeg’ definitief heb gemaakt?
Dit kun je zelf niet meer wijzigen. De scheidsrechter kan dit nog voor je doen, mits je dit tijdig (voor aanvang)
doorgeeft.
Kan de tegenstander mijn voorlopige of definitieve opstelling zien?
Nee, pas nadat beide teams de opstelling (spelersopgaaf) definitief hebben genmaakt, kunnen ze elkaars
spelersopgaaf zien.
Hoe kan ik akkoord geven voor de invoer van het resultaat door de scheidsrechter?
Tekenen/bevestigen is niet meer nodig. We hebben het omgekeerd (omdat het in de praktijk vrijwel altijd goed
gaat). Je kan via de app bezwaar maken als er jouw inziens door de scheidsrechter fouten zijn gemaakt bij de
invoer.
Kan de assistent-grensrechter of wedstrijdcoordinator het formulier invullen?
Nee, dit kan uitsluitend de scheidsrechter.
Kan ik een vaste aanvoerder aanstellen?
Nee, je moet per wedstrijd de aanvoerder selecteren.
Ik heb spelers in mijn spelersopgaaf zonder pasfoto op de gitiale spelerspas. Mogen zij spelen?
Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs mag men spelen (wel direct na de wedstrijd contact opnemen met
de ledenadministratie).
Waarom kan ik een speler/speelster niet vinden bij de spelersopgaaf?
De persoon is geen lid of niet gerechtigd om deel te nemen aan de wedstrijd (bijvoorbeeld door leeftijd). Let op
dat het systeem geen rekening houdt met schorsingen en het aantal gespeelde wedstrijden in de A-categorie.
Waar moet de scheidsrechter de pascontrole doen en waar dient men het formulier te versturen?
Dit mag de scheidsrechter bepalen en kenbaar maken aan de leiders van beide teams. De pascontrole zal
normaliter plaatsvinden op het speelveld, maar kan ook in de kleedkamer. Leiders dienen de spelersopgaaf
voor aanvang van de pascontrole definitief gemaakt te hebben (dit mag ook thuis), de scheidsrechter kan na
afloop bepalen waar (wel of niet in bijzijn leiders) hij het formulier invult en verstuurd. Een akkoord van beide
teams is niet meer nodig, maar kan discussies achteraf mogelijk wel verhelpen.
Wat gebeurt er met het Official Portal voor bondsofficials?
Deze blijft gewoon beschikbaar. Let op: De inloggegevens zijn anders dan die van de Wedstrijdzaken App.
Moet mijn telefoonnummer bekend zijn bij de club om de App te gebruiken?
Nee, dit is niet nodig. Wel moet het e-mailadres overeenkomen met de ledenadministratie (en KNVB).
Hoe zet ik een pasfoto op de digitale spelerspas?
De KNVB heeft alle bestaande spelerspasfoto’s tijdig ingeladen in Sportlink Club. Daarmee zijn ze ook zichtbaar
op de digitale spelerspas. Voor nieuwe leden kan de vereniging zelf een foto inladen in Sportlink Club via de
module Ledenbeheer. De teammanager (bij Juventa12 vooralsnog alle leiders en trainers) kunnen dit zelf doen,
zolang de club deze optie ‘openstelt’.

Ik kan geen pasfoto’s meer wijzigen
Dat klopt. Dat kan alleen in de periode van 1 juli tot 1 november. Dit om te voorkomen dat er misbruik van
wordt gemaakt. Wel is het altijd mogelijk om leden zonder foto te voorzien van een foto. Mocht er een goede
reden zijn om na 1 november de foto te vervangen, neem dan contact op met de KNVB. Daar kan de foto wel
vervangen worden.
Aan welke eisen moet de digitale foto voldoen?
Het hoeft geen officiële pasfoto te zijn. Belangrijk is dat in alle redelijkheid verwacht kan worden dat de
scheidsrechter het een goed lijkende foto vindt. Zorg dus voor voldoende contrast en geen gezichten van te
grote afstand. De scheidsrechter mag bij onduidelijke foto’s de spelerspas afkeuren (legitimatie is dan verreist
om te spelen).
Wat moet ik doen als er geen scheidsrechter is en ik zelf moet fluiten?
Wanneer er door de bond en de club geen scheidsrechter is aangesteld voor de wedstrijd, dan moet je zelf een
scheidsrechter regelen. Indien hij/zij geen lid is dan kun je op de wedstrijddagzelf als scheidsrechter de
leider/trainer selecteren. Je krijgt vervolgens op je eigen account de algemene scheidsrechters opties zoals
pascontrole en het daadwerkelijk doorvoeren van het formulier.
Let op: de scheidsrechters opties zijn alleen mogelijk via het account van de geselecteerde scheidsrechter. Dit
moet dus een lid van Juventa’12 / KNVB zijn met een account op de Wedstrijdzaken App van de KNVB.
Hoe zit het met dispensaties?
Bij het voorbereiden van het mDWF kunnen leiders en trainers spelers/speelsters selecteren die een jaar ouder
zijn dan volgens de regels is toegestaan. De KNVB wordt dan via het mDWF automatisch geïnformeerd wie als
dispensatie speler in actie is gekomen. Een apart formulier of een –D achter de teamnaam is niet meer nodig.
Elke speler (mits dit is toegestaan uiteraard) kan als dispensatie speler in actie komen.

