
Vastleggen wedstrijd 
Informatie over het vastleggen van de uitslag na 

afloop van een officiële wedstrijd (O8 t/m O12) 

 

App Wedstrijdzaken 

1. Open voor aanvang van de wedstrijd de App ‘Wedstrijdzaken’ en ga 

via het menu ‘programma’ naar het wedstrijdverslag van de 

wedstrijd welke te spelen is. Klik vervolgens op de wedstrijd en kies 

onderaan de pagina voor de oranje button ‘Digitaal 

wedstrijdformulier’ (afbeelding rechts). 

Tip: Het voorbereiden van het formulier kan al vanaf enkele dagen 

voor de wedstrijd.  

 

2. Na het openen van het digitaal wedstrijdformulier kom je in het 

formulier voor de eerstvolgende wedstrijd (afbeelding links). 

Thuiswedstrijd?  Doorloop a. & b. 

Uitwedstrijd?  Ga direct door naar b. 

 

a. Klik eerst bij officials op ‘spelbegeleider’. 

Bovenaan krijg je een zoekbalk. Vul hier je 

eigen naam in en klik vervolgens op het 

vergrootglas. Klik je eigen naam aan en kies bij 

de melding ‘Official toevoegen?’ voor ‘OK’. Vermeld jezelf ook als 

spelbegeleider als iemand anders (bijvoorbeeld een ouder) de 

daadwerkelijke spelbegeleider is. 

 

b. Ga vervolgens naar je team door te klikken op het logo van 

Juventa’12. Hier zie je alle spelers die standaard deel uitmaken van het 

team. Zorg ervoor dat hier de namen komen te staan van de spelers die 

daadwerkelijk deelnemen aan deze wedstrijd. Lijst compleet en definitief? 

Kies dan voor ‘Spelersopgaaf akkoord’. 

 

Tip: Zorg ervoor dat ongeveer een uur voor aanvang de spelersopgaaf 

akkoord is. Dit geeft de spelbegeleider of thuisteam voldoende tijd om het 

formulier verder voor te bereiden en waar nodig te controleren. Maar let 

op, na akkoord is een mutatie niet meer mogelijk! 

Speler toevoegen: Klik rechtsboven op ‘+’ en kies voor ‘speler’. Vermeld 

in de zoekbalk de achternaam van de speler die je wil toevoegen en klik 

daarna op het vergrootglas. Selecteer de speler en hij/zij is toegevoegd. 

       Speler verwijderen: Klik de speler aan en kies in de oranje balk die          

       tevoorschijn komt voor het prullenbakje. De speler is verwijderd. 

 

 

 



De informatie op deze pagina kan iets verschillen van de werkelijkheid. 

Thuiswedstrijd:  

Ga als spelbegeleider voor aanvang van de wedstrijd naar het digitaal wedstrijdformulier en keur beide 

spelersopgaven goed. Klik op het logo van beide clubs en klik onderaan op akkoord. Onderaan het 

wedstrijdformulier verschijnen allemaal groene vinkjes. 

Indien de tegenstander de spelersopgaaf nog niet akkoord heeft gegeven, dient de spelbegeleider 

voor aanvang van de wedstrijd de desbetreffende leider hiernaar te vragen. Mocht de leider niet weten 

hoe het werkt, dan dient de tegenstander zelf contact op te nemen met hun wedstrijdsecretaris. Jij als 

spelbegeleider kan dan niets meer met het wedstrijdformulier. Geef de uitslag door via MijnJuventa12 

en het wedstrijdsecretariaat van Juventa’12 zal het formulier voor je verzenden. 

Als beide teams hun spelersopgaaf akkoord hebben gegeven kun jij als spelbegeleider na afloop de 

wedstrijd vastleggen. Ga opnieuw naar het wedstrijdformulier, vul de uitslag in en verstuur het 

formulier. Hier is geen akkoord van de tegenstander voor nodig. Check wel goed of de uitslag goed is 

genoteerd, corrigeren is niet meer mogelijk door de teams. 

 

Uitwedstrijd: 

Zorg ervoor dat je de spelersopgaaf akkoord hebt gegeven, ongeveer een uur voor aanvang van de 

wedstrijd. Jij zelf hoeft vervolgens geen actie meer te ondernemen. De thuisvereniging is 

verantwoordelijk voor controle en verzending van het formulier. 

 

 

 

GEEF NA DE WEDSTRIJD OOK ALTIJD  

DE UITSLAG DOOR VIA MIJNJUVENTA12! 

 


