
App  WEDSTRIJDZAKEN’ 
Officiële KNVB App voor het digitale 

wedstrijdformulier (mDWF) 

 

De KNVB maakt al een aantal jaar gebruik van de App ‘Wedstrijdzaken’ van uitgever 

‘Sportlink services’. De App is gratis te downloaden en wordt wekelijks gebruikt door 

de leiders van alle teams. De App nog niet? Downloaden maar! 

 

Voor wie 

De App moet op de telefoon staan van alle leiders die met hun team officiële 

wedstrijden spelen georganiseerd door de KNVB. Uiteraard mag ook een trainer of 

teamvrijwilliger zich registreren. Met deze App worden wedstrijden vastgelegd. 

Registreren 

Na het downloaden dien je eerst een account aan te maken. Dit kan alleen door 

personen die ook daadwerkelijk lid zijn van de Juventa’12 of de KNVB. Registreren 

moet met het e-mailadres dat in de ledenadministratie bekend is. Heb jij de app nodig 

maar ben je geen lid? Meld je dan bij Juventa12 aan voor een gratis lidmaatschap, 

speciaal voor leiders. Meer informatie hierover kun je verkrijgen bij de 

ledenadministratie of de Commissie Wedstrijdzaken. 

Inloggen 

Een account aangemaakt?  Log dan in! 

Juiste rechten 

Als leider, trainer of teamvrijwilliger heb je door de Commissie Wedstrijdzaken de 

rechten ontvangen voor ‘teammanager’ in de App ‘Wedstrijdzaken’. Dit kun je 

checken door na het inloggen het menu te openen (3 oranje streepjes links bovenin) 

en de pagina ‘Teammanager’ te openen. Heb jij deze pagina niet of komt jouw team 

niet tevoorschijn? Mail dan naar de Commissie Wedstrijdzaken. 

Team checken 

Zorg ervoor dat voor de start van het seizoen alle teamspelers in de teamopgaaf 

staan. Check dit door via het menu naar de pagina ‘Teammanager’ te gaan. Klik op 

jouw team en de spelerslijst wordt weergegeven. Mis je een naam of staat er iemand 

onterecht tussen? Mail dan naar de Commissie Wedstrijdzaken. 

Handig:  De namen die hier staan komen wekelijks standaard op het 

wedstrijdformulier naar voren. Hierdoor is het niet nodig om elke week alle namen 

handmatig toe te voegen. Iemand langdurig afwezig? Zet hier dan ‘DWF’ uit. 
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Wat moet ik bij een wedstrijd doen? 

Na afloop van iedere officiële wedstrijd moet het digitale wedstrijdformulier (hierna: 

mDWF) ingevuld en opgestuurd worden. De KNVB gebruikt deze informatie voor 

haar kanalen, bijvoorbeeld de publicatie van de standen voor teams vanaf de O13 op 

de App ‘Voetbal.nl’. Voor teams O12 en jonger worden geen standen bijgehouden. 

Wel dienen ook deze teams het mDWF in te vullen en op te sturen. De resultaten 

bepalen namelijk het niveau van de competitie in de volgende fase. 

 

Zorg ervoor dat ruim voor aanvang van de wedstrijd het formulier voorbereid. Dit doe 

je door de App ‘Wedstrijdzaken’ te openen en op de geplande wedstrijd te klikken. 

Via de oranje button ‘Digitaal wedstrijdformulier’ kom je op het mDWF. 

Zorg ervoor dat alle spelers die deelnemen erop staan en verwijder waar nodig de 

afwezigen. Je kunt ook spelers toevoegen die eenmalig je team komen helpen. 

Zorg ervoor dat op de wedstrijddag, ruim voor aanvang van de wedstrijd, het 

formulier door jou volledig is ingevuld en is opgestuurd naar de scheidsrechter. De 

scheidsrechter en tegenstander ontvangen daarover bericht zodat de administratieve 

werkzaamheden voor een wedstrijd voor iedereen beperkt zijn. 

Scheidsrechter: De scheidsrechter bekijkt de spelerslijsten van beide teams en 

voert waar nodig controle uit door de deelnemende spelers bij zich te roepen. 

Na afloop van de wedstrijd zorgt de scheidsrechter ervoor dat de uitslag juist wordt 

verwerkt en het formulier naar de KNVB wordt verstuurd. Van jou is geen actie meer 

nodig, tenzij de scheidsrechter hier om vraagt bij bijvoorbeeld excessen. 

Geen scheidsrechter: Is er geen scheidsrechter aangesteld, dan is de leider van de 

thuisvereniging verantwoordelijk voor het juist versturen van het formulier. Hij/zij kan 

in het mDWF zichzelf als scheidsrechter vermelden en de app afsluiten. Door de app 

opnieuw te openen zijn de rechten van de scheidsrechter toegevoegd aan het 

formulier. Als leider van de thuisvereniging kun je nu de spelerslijsten akkoord geven 

en na afloop de uitslag invullen en het formulier opsturen. 

Problemen? 

Meld ze via ‘MijnJuventa12’ door een verzoek in te dienen onder de categorie 

‘issues’. Wij helpen je vervolgens verder. 

Commissie Wedstrijdzaken 

Wedstrijdzaken@juventa12.nl 

mailto:Wedstrijdzaken@juventa12.nl

