
Stappenplan ‘wedstrijd spelen’ 

Commissie Wedstrijdzaken 

 

1. Check ruim op tijd het programma wanneer en waar jij met je team in actie komt. Dit kan via 

de App ‘Voetbal.nl’, de App ‘Wedstrijdzaken’, via ‘MijnJuventa12’ en via onze clubwebsite. 

 

2. Open op donderdag, vrijdag of ruim voor aanvang van de wedstrijd de app ‘Wedstrijdzaken’ 

en bereid het formulier vast voor. Selecteer de spelers die meedoen, verwijder de spelers die 

niet meedoen en selecteer (indien nog niet is geselecteerd) een 

spelbegeleider/scheidsrechter.  O13 en ouder selecteert ook een assistent-scheidsrechter. 

 

3. Open de app ‘Wedstrijdzaken’ op de dag van de wedstrijd en stuur je spelersopgaaf in. Doe 

dit ruim op tijd, liefst minimaal een uur voor aanvang van de wedstrijd. 

 

4. Speel je thuis, check dan op de wedstrijddag het TV-Scherm bij de ingang van ons clubhuis. 

Hier staat op welk veld je speelt en in welke kleedkamer jij plaats mag nemen. Deze 

informatie kun je ook vinden in ‘MijnJuventa12’ en op onze clubwebsite. 

 

5. Zorg dat je ruim voor aanvang aanwezig bent op de accommodatie waar jij je wedstrijd moet 

spelen. Speel je een uitwedstrijd, dan vind je de indelingen van veld en kleedkamer op de 

accommodatie waar je spelen moet. Houd alles netjes en ruim je troep op. 

 

6. Vul na afloop van de thuiswedstrijd het wedstrijdformulier in via de app ‘Wedstrijdzaken’. 

Heeft een KNVB- of verenigingsscheidsrechter jouw wedstrijd gefloten? Dan wordt dit voor je 

gedaan. Bij een uitwedstrijd wordt het formulier voor je verzonden. 

 

7. Vul na afloop van de wedstrijd altijd de uitslag in via ‘MijnJuventa12’ en check deze en alle 

andere uitslagen direct op onze website en op de schermen in ons clubhuis. 

 

Tips: 

Stop altijd al je persoonlijke eigendommen in je sporttas en sluit deze goed. Leg als team de tassen 

bij elkaar. In bijna alle gevallen moet je de kleedkamer delen met anderen. 

Zorg ervoor dat je altijd een fluitje, pen en papier bij je hebt als je een thuiswedstrijd speelt. Helaas 

zal ieder team regelmatig zelf de wedstrijden moeten fluiten. Je hebt dan alle materialen al bij de 

hand. 

Check altijd op tijd het programma en inventariseer tijdig of je voldoende spelers hebt. Een wedstrijd 

verplaatsen is een optie, maar alleen als dit tijdig wordt ingediend via ‘MijnJuventa12’. Zelfs dan 

moet een tegenstander nog akkoord gaan, dus hoe eerder des te groter de kans dat je geholpen 

wordt. 

Senioren en oudere jeugd kunnen in de rust ‘thee’ of ‘ranja’ krijgen. Geef ruim op tijd je bestelling 

door aan het kantinepersoneel. Zij zorgen er dan voor dat je de bestelling vlak voor de rust kunt 

ophalen. 

Vragen? Stel ze via ‘MijnJuventa12’ of mail naar Wedstrijdzaken@Juventa12.nl 


