
Veelgestelde vragen MDWF (bron KNVB) 

Hieronder vind je de veel gestelde vragen over het mobiel digitaal wedstrijdformulier terug. Toch nog 

onduidelijk, neem dan contact op met de Commissie Wedstrijdzaken. 

Vragen Juventa’12 

• Wie maakt gebruikt van de Wedstrijdzaken App? 

Voor alle teams die competitie en/of beker spelen is het verplicht om na afloop het 

wedstrijdformulier te versturen naar de KNVB. Dit gaat via deze App. Minimaal één leider of 

trainer van ieder team van Juventa’12 dient dus een account te hebben. 

• De persoon met een account is er niet. 

Zorg ervoor dat het wedstrijdformulier op de dag zelf wordt ingevuld en akkoord wordt 

gegeven. Het is dan niet meer nodig om bij de wedstrijd zelf aanwezig te zijn. De 

scheidsrechter handelt het formulier verder af. 

• Wanneer zie ik of een verenigingsscheidsrechter is aangesteld? 

Op Mijn.Juventa12.nl wordt de indeling van de scheidsrechters gepubliceerd, doorgaans op 

maandag of dinsdag voor aanvang van het desbetreffende speelweekend. Dit kan uiteraard 

tot kort voor de wedstrijd wijzigen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de official. De 

scheidsrechter wordt enkele dagen voor aanvang van de wedstrijd ook zichtbaar in de 

Wedstrijdzaken App. 

• Er is geen scheidsrechter aangesteld. 

Je moet de wedstrijd zelf fluiten en daarmee ook zelf verwerken in de App. Als lid van 

Juventa’12 (18+) kun je jezelf als wedstrijdofficial op het formulier zetten. Je kunt dan zelf het 

formulier verwerken. 

Lukt dit niet?  Zorg er dan voor dat je de uitslag upload (dit moet overigens altijd) in 

Mijn.Juventa12.nl. De Commissie Wedstrijdzaken verwerkt maandagavond alle niet 

ingestuurde wedstrijdverslagen, bijvoorbeeld als dit niet kon door het ontbreken van een 

scheidsrechter. Hiervoor wordt de uitslag van Mijn.Juventa12.nl gehanteerd. Bij 

bijzonderheden dient een e-mail gestuurd te worden naar de Commissie Wedstrijdzaken met 

een korte uitleg inclusief de wedstrijdgegevens (welke wedstrijd, welke speler, welk issue 

etc.). 

• Wie gaat er over de scheidsrechterszaken? 

 

Binnen Juventa’12 hebben we een scheidsrechtercoördinator, die valt onder de Commissie 

Wedstrijdzaken maar die apart handelt. Deze is te bereiken via 

scheidsrechters@juventa12.nl 

 

• De app werkt niet (storing of traag internet) 

Probeer het later nogmaals, desnoods ’s avonds thuis op de bank. Alle niet ingestuurde 

wedstrijdformulieren worden maandagavond door de Commissie Wedstrijdzaken ingevuld. 

Zorg er altijd voor dat de uitslag is ingevoerd via Mijn.Juventa12.nl. 

• Wat is Mijn.Juventa12.nl? 



Dit is een online omgeving van de Commissie Wedstrijdzaken. Met dit portaal beheert de 

commissie alle zaken rondom hun verantwoordelijkheid. Alle trainers en leiders krijgen met 

een teamaccount toegang tot dit portaal. 

• Waarom geef ik de uitslag door via de Wedstrijdzaken App en via Mijn.Juventa12.nl? 

De Wedstrijdzaken App is van de KNVB en dient als officieel kanaal voor het vastleggen van 

de wedstrijden. Juventa’12 maakt gebruikt van het zelf ontwikkelde Mijn.Juventa12.nl 

waardoor uitslagen via de Wedstrijdzaken App niet zichtbaar worden op Mijn.Juventa12.nl. 

De KNVB kan ons geen goed en betaalbaar product bieden wat aan onze wensen voldoet, dus 

ontwikkelden wij als vereniging dit zelf. 

 

• Waar kan ik de uitslagen terugvinden? 

Via de Wedstrijdzaken App ingevoerde uitslagen kun je terugvinden via diezelfde app, 

alsmede op voetbal.nl.  

Via Mijn.Juventa12.nl ingevoerde uitslagen kun je terugvinden op het portaal zelf, per 

telefoon of per computer. Tip: Voeg de site toe aan bladwijzers zodat deze als ‘app’ op je 

telefoon komt. Ook komt de uitslag op het scherm bij de ingang van onze kantine en op het 

scherm in de kantine. 

 

 

 

Algemeen 

• Hoe krijg ik de app op mijn smartphone of tablet? 

Het mobiel DWF is onderdeel van de Wedstrijdzaken-app. Deze applicatie is beschikbaar in de 

Apple Store en Google Play Store. De app wordt gebruikt door wedstrijdsecretarissen, 

scheidsrechters, overige wedstrijdofficials, teamleiders en aanvoerders/spelers. 

• Is er een app voor Windows-telefoons? 

Nee. De app is alleen te downloaden voor iOS en Android. 

• Het lukt me niet om me te registreren met mijn e-mailadres. Wat moet ik doen? 

Je kan je alleen registreren met het e-mailadres dat vastligt in de ledenadministratie van je 

vereniging en de KNVB. Neem contact op met je vereniging om je e-mailadres juist te laten 

vastleggen in de administratie. Daarna kan je je registreren met dit e-mailadres. 

• 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. 

Hier is extra aandacht aan besteed bij de ontwikkeling van de Wedstrijdzaken-app. 

• Wat moet ik doen als het door storingen niet lukt met mDWF in te vullen? 

Probeer het later nogmaals of mail alle wedstrijdgegevens na afloop naar de Commissie 

Wedstrijdzaken. 



Teammanagers/-leiders 

• Wat zie ik in mijn programma? 

Het programma dat je ziet is gepersonaliseerd en verschilt per persoon/functie: 

    Als speler/leider zie je alleen het uit- en thuisprogramma van je eigen team. Idem voor 

uitslagen. 

    Als je als teamleider geen programma ziet, dan ben je door je vereniging niet toegevoegd (met 

de functie teammanager) aan het bondsteam. 

• Door wie mag het mDWF worden ingevuld? 

Het mDWF mag alleen door de aanvoerder of leider van het team worden ingevuld. Deze 

persoon moet minimaal 18 jaar zijn en lid zijn van de KNVB. 

Let op: Vanaf het seizoen 2020-2021 is het voor leiders niet meer mogelijk om het 

wedstrijdformulier te versturen uit naam van zoon of dochter. Dit komt doordat de leeftijdgrens 

is aangepast naar 18 jaar en ouder. Indien jij als leider en/of trainer geen lid bent van de 

vereniging, dan is het niet meer mogelijk om het formulier te versturen. Zorg ervoor dat alle 

gegevens juist zijn ingevuld en upload altijd de uitslag via Mijn.Juventa12.nl. De Commissie 

Wedstrijdzaken verwerkt alle niet verstuurde wedstrijdformulieren op maandagavond. 

• Klopt het dat 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. 

 

• Wat moet ik doen als ik de opstelling “te vroeg” definitief heb gemaakt? 

 

Je kan deze zelf niet meer wijzigen. De scheidsrechter en de wedstrijdsecretaris mobiel DWF 

kunnen het ook nog voor je doen. Bijvoorbeeld als er in de warming-up nog een speler 

afhaakt. 

 

• Kan de tegenstander mijn voorlopige of definitieve opstelling zien? 

Nee, pas nadat beide teams de opstelling (spelersopgaaf) definitief hebben gemaakt, 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. 

 

 

 



• Na goedkeuring van de scheidsrechter na afloop zie je de foto’s niet meer en weet je niet 

welke speler het was. 

Dat komt door de privacy-instellingen die ieder persoon zelf mag/moet bepalen. Wel kan je 

nu de pdf met het wedstrijdformulier bekijken en daar staan alle namen op. 

• Kan de assistent-scheidsrechter het formulier invullen? 

Nee 

• Controleert het mDWF op het lidmaatschap van de assistent-scheidsrechter? 

 

Bij het invullen van het DWF is het niet meer in alle gevallen verplicht ook de gegevens van 

de assistent-scheidsrechters in te voeren. 

 

Voor jeugdwedstrijden in categorie B geldt een uitzondering. Omdat de rol van assistent-

scheidsrechter bij deze wedstrijden vaak wordt uitgevoerd door goedwillende ouders, mag 

het invoeren van deze gegevens bij het totale jeugdvoetbal (JO13 t/m JO19) in categorie B 

achterwege blijven. 

 

Voor de overige categorieën blijft het invullen van de assistent-scheidsrechters op het mDWF 

wel verplicht en wordt dit ook gecontroleerd. Geen controle dus bij te spelen 

jeugdwedstrijden in categorie B. 

 

• Moet ik voor de JO8 tot en met JO11 ook het mDWF gebruiken? 

 

Ja, met ingang van het seizoen 2018/’19 moeten pupillenteams vanaf Onder 8 ook de 

spelersopgaaf invullen op het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF) in de 

Wedstrijdzaken app.  

 

Door de spelersopgaaf in het mDWF in de Wedstrijdzaken app te doen, krijgt de KNVB meer 

data en informatie over spelers die daadwerkelijk in de jeugdteams actief zijn. Daarmee kan 

de KNVB op termijn de poule-indelingen verbeteren en ervoor zorgen dat er nog meer 

wedstrijden gespeeld worden tussen gelijkwaardige teams, wat ten goede komt aan de 

ontwikkeling en het plezier van het voetballende kind. 

 

• Ik heb per ongeluk al mijn spelersopgaaf verstuurd, hoe kan ik dit oplossen? 

 

Geen man overboord, afhankelijk van of dit team uit of thuis speelt kan dit op twee manieren 

worden opgelost: 

 

Team speelt thuis 

    De wedstrijdsecretaris mDWF kan het aanpassen. Het voordeel is dat hij dat al op de dag 

voor de wedstrijddag kan doen; 

    De scheidsrechter kan het aanpassen op het mDWF. 

 

Team speelt uit 

    De wedstrijdsecretaris mDWF van de ontvangende vereniging kan het voor jou aanpassen; 

    De scheidsrechter kan het aanpassen op het mDWF. 



Spelers en stafleden op het wedstrijdformulier 

• Kan ik een vaste aanvoerder aanstellen? 

Nee, je moet per wedstrijd een aanvoerder selecteren. 

• Ik heb spelers in mijn spelersopgaaf zonder pasfoto op de digitale spelerspas. Mogen zij 

spelen? 

Ja, met een geldig officieel legitimatiebewijs mogen zij spelen. 

• Kan ik spelers uit een ander bondsteam op het wedstrijdformulier zetten? 

Ja, dat kan. Je kunt spelers opzoeken in het ledenbestand van je vereniging. 

• Welke spelers kunnen op het wedstrijdformulier geplaatst worden? 

De app houdt in de zoekmogelijkheden rekening met leeftijdscategorie, leeftijden, geslacht 

en dispensaties. 

Voorbeelden: 

    Bij de senioren (mannen en vrouwen) is het mogelijk om jeugd van 15 jaar te selecteren 

    Bij de vrouwen is het niet mogelijk om mannen te selecteren 

    In de jeugd Categorie B  is het mogelijk om een aantal één jaar oudere spelers op te stellen 

    conform de nieuwe dispensatieregeling 

• Controleert de Wedstrijdzaken-app op uitsluitingen en op het aantal gespeelde wedstrijden 

in A-categorie? 

Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om alleen speelgerechtigde spelers op te 

stellen. De app controleert niet op uitsluitingen en aantal gespeelde wedstrijden. 

• Kan ik als teammanager zien hoe vaak bepaalde spelers in een bepaald team hebben 

meegespeeld? 

 

Nee, indien nodig kan dit aangevraagd worden bij de Commissie Wedstrijdzaken 

 

• Moeten teamleiders/-managers lid zijn van de vereniging? 

 

Die regel blijft ongewijzigd. Leden van de vereniging kunnen als staflid op het 

wedstrijdformulier geplaatst worden. En de Wedstrijdzaken app is alleen te gebruiken door 

leden. 

 

• In mijn JO13-team doet een O12-jongen/meisje mee. Hij/zij heeft nog geen foto op zijn/haar 

pas. Mag hij/zij meedoen? 

 

Ja de scheidsrechter moet O12-speler/speelsters toelaten in een hogere leeftijdscategorie, 

ook al staat er geen foto op de digitale pas. 

 



• Er zijn spelers in het bondsteam geplaatst, maar ik zie de wijzigingen niet terug op het 

wedstrijdformulier. Ook mijn wijzigingen via Teammanager staan niet op het 

wedstrijdformulier. Hoe kan dat? 

De reden waarom jouw spelers niet zichtbaar zijn op het mobiel Digitaal WedstrijdFormulier 

(mDWF) is omdat jij het mDWF eerder hebt geopend dan dat er door de vereniging spelers in 

het bondsteam zijn geplaatst. Aangezien je door het eerder openen van het mDWF al een 

‘afdruk’ naar onze database hebt gemaakt, pakt het mDWF de gevulde leden uit het 

bondsteam niet meer. 

Voor nu dienen jullie voor de komende wedstrijd de spelers (eenmalig) stuk voor stuk toe te 

voegen aan de wedstrijd. De volgende wedstrijden zullen alle spelers die in het bondsteam 

zitten, keurig getoond worden bij het ophalen van het mDWF. Dat geldt ook voor de 

wijzigingen die je zelf via Teammanager hebt gedaan. 

 

Scheidsrechters/ wedstrijdofficials 

• Wat zie ik in mijn programma? 

 

Het programma dat je ziet is gepersonaliseerd en verschilt per persoon/functie: 

 

    Een scheidsrechter/assistent-scheidsrechter ziet de wedstrijden (bij programma en 

uitslagen) waarin hij of zij als official een rol heeft. 

    De wedstrijdsecretaris mobiel DWF ziet het complete thuisprogramma van zijn of haar 

vereniging en heeft op de wedstrijddag, net als de scheidsrechter, ook rechten om het 

wedstrijdformulier in te vullen. 

 

• Waar moet ik de digitale spelerspascontrole uitvoeren? Moet ik dit op het veld doen? 

Nee, de nieuwe regel is dat de scheidsrechter in afstemming met de teams aangeeft en 

bepaalt waar de controle plaatsvindt. Dit kan zijn op of bij het veld of in of nabij de 

kleedkamer. Ook bepaalt de scheidsrechter waar hij na afloop het wedstrijdverloop invult. 

• Ik ben verenigingsscheidsrechter en zie geen wedstrijden. Hoe kan dat? 

 

Dan heeft de vereniging jouw naam niet ingevuld (via Sportlink club) bij de te fluiten 

wedstrijd. Zodra dat gebeurd is, zie je de wedstrijd in je programma. 

 


