
Ook de O11, O10, O9 en O8 teams geven vanaf heden de uitslagen van gespeelde (competitie & beker-) 

wedstrijden door via de Wedstrijdzaken App van Sportlink Services. Doorgeven via de computer is niet meer 

mogelijk. 

Ben jij als leider/trainer klaar? 

1. Heb jij de Wedstrijdzaken App van Sportlink Services gedownload? 

2. Heb jij een account aangemaakt en kun je inloggen? 

3. Zie jij in het menu (3 oranje steepjes) de pagina teammanager + jouw team staan? 

4. Staan alle namen van spelers en begeleiding weergegeven? 

Alle punten ja? Klaar! 

Zo niet, stuur dan een e-mail naar wedstrijdplanner@juventa12.nl!  

 

Wat moet je nu na afloop van een duel doen? 

Thuis: Uitslag doorgeven via deze nieuwe App en onze Juventa App (dus 2x)! 

 Uitslag doorgeven via de computer is niet meer nodig en mogelijk 

 Uitslagen van oefenwedstrijden geef je alleen door via de Juventa App 

Uit: Uitslag doorgeven via de Juventa App 

 Uitslag doorgeven aan de KNVB wordt gedaan door de thuispartij 

 

Hoe geef ik de uitslag door via de Wedstrijdzaken App? 

1. Open na afloop van de wedstrijd de App en log in (na 1x standaard) 

2. Zoek in je persoonlijke programma de wedstrijd op en klik deze aan 

3. Ga naar de oranje balk ‘Digitaal wedstrijdformulier’ 

4. Voeg je eigen naam (of dat van je zoon/dochter) toe als scheidrechter 

5. Vul de uitslag in en druk op verstuur 

Let op: Bij het versturen is de uitslag direct definitief!!!! 

 

Let op: Geen internetabonnement? Binnenkort heeft Juventa’12 weer een openbaar WIFI netwerk. 

Zodra er meer informatie bekend is volgt hierover bericht op onze site. 

 

Enkele antwoorden op veel gestelde vragen: 

Waarom moet ik uitslagen doorgeven als er bij de Onder 8 en Onder 9 geen stand wordt gepubliceerd? 

Hoewel de KNVB bij de Onder 8 en Onder 9 vanaf dit seizoen geen standen meer publiceert (lees hieronder 

waarom) is het doorgeven van uitslagen van groot belang. Op basis van deze uitslagen kan de KNVB teams 

(her)indelen en zo meer gelijkwaardige wedstrijden realiseren. De cijfers van dit seizoen laten zien dat dankzij 

het doorgeven van de uitslagen en de daaropvolgende herindelingen het aantal grote uitslagen wekelijks is 

afgenomen en we nu op hetzelfde niveau zitten als voorgaande jaren. 

Moet er net als op mDWF per wedstrijd een spelersopgaaf ingevoerd worden? Nee, spelersopgaaf is niet 
vereist en niet mogelijk. 

Moeten we voor alle betrokken spelers een pasfoto in het sysyteem zetten en komt er een digitale 
passencontrole? Nee, de pasfoto’s zijn niet nodig. De spelbeleider doet geen passencontrole. 
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Wie ziet de wedstrijden van de Onder 11 en jonger in zijn persoonlijke programma staan in de 
Wedstrijdzaken-app (en voetbal.nl)? Niet alleen de wedstrijdsecretaris mDWF en de scheidsrechter. Alle 
spelers en stafleden die zijn ingedeeld in een bondsteam zien de wedstrijden van het eigen team. In de 
Wedstrijdzaken-app zie je geen namen of foto’s van de teamleden. In de Voetbal.nl app zie je de teamleden 
wel staan. Afhankelijk van de privacy-instelling zie je naam en foto (indien ingeladen), alleen de naam of geen 
van beiden. 

 

 


