Klaar voor je 1e wedstrijd?
Een aantal handige weetjes om jou als trainer/leider optimaal voor te bereiden!

Wedstrijdprogramma
Het speelschema vind je via diverse kanalen;
•
•
•
•

Voetbal.nl app
Wedstrijdzaken app (voor leiders)
Mijn.Juventa12.nl (voor leiders en trainers)
Onze clubwebsite

Indeling velden en kleedkamers
Voor thuiswedstrijden wordt er wekelijks een indeling gemaakt van de kleedkamers en de
speelvelden. Een aantal teams speelt vast op het hoofdveld, de overige teams worden op
jaarbasis zoveel als mogelijk gelijk over de diverse speelvelden verdeeld.
De indelingen worden de week voor het betreffende speelweekend op de website van
Juventa12 geplaatst. Ook is dit te raadplegen via Mijn.Juventa12.nl en op het scherm bij de
ingang van de kantine. Check wel altijd even de indelingen op de wedstrijddag zelf, er
kunnen namelijk wel mutaties plaatsvinden.
Indeling arbitrage
Arbitrage wordt geregeld via de Arbitrage Commissie. Ongeveer een week voor aanvang van
de speeldag wordt aangegeven wie is aangesteld als scheidsrechter. Is er helaas geen
clubscheidsrechter beschikbaar, dan volgt de notitie ‘ZELF’. Je dient dat zelf een
scheidsrechter te regelen. Voor vragen hier omtrent kun je terecht bij de Arbitrage
Commissie. Houd er wel rekening mee dat de scheidsrechter het wedstrijdformulier moet
insturen. Moet je zelf wat regelen, vermeld dan jezelf als scheidsrechter op het
wedstrijdformulier. Na afloop kun je het wedstrijdformulier dan invullen en opsturen naar
de KNVB.
Wedstrijdformulier
Voor aanvang van de wedstrijd is iedere leider verplicht het wedstrijdformulier voor te
bereiden. Dit gaat via de App ‘Wedstrijdzaken’ van ‘Sportlink services’. Meer informatie over
deze app volgt verder op in dit document.
Zorg ervoor dat ruim voor aanvang van de wedstrijd je spelerslijst in deze app actueel is. Bij
akkoord stuur je deze in, zodat de scheidsrechter bij de start van de wedstrijd de spelerslijst
heeft ontvangen. Na afloop vult de scheidsrechter het formulier verder in.

App ‘Wedstrijdzaken’ van ‘Sportlink services’
Elke leider moet deze app downloaden op zijn/haar telefoon en zich registreren. Dit kan
alleen als je lid bent. Geen lid? Vraag dan snel informatie op bij de Technische Commissie.
Registreren doe je met het e-mailadres waarmee je ook in de ledenadministratie staat. Ben
je wel lid maar kun je niet aanmelden? Neem dan contact op met de Ledenadministratie.
Na het aanmelden kun je inloggen. In het menu zie je als het goed is ‘Teammanager’ staan.
Als je daarop klikt, kom je bij je team terecht. In dit geval zijn de instellingen juist. Zie je geen
‘teammanager’ staan of ontbreekt jouw team, neem dan contact op met de Commissie
Wedstrijdzaken.
De dag voor je wedstrijddag kun je het wedstrijdformulier voorbereiden. Klik de wedstrijd
aan, open het wedstrijdformulier en check of de namen op de lijst de spelers zijn die
daadwerkelijk meedoen. Voeg eventueel zelf spelers toe of verwijder indien nodig. Lijst
compleet? Geef dan akkoord en stuur het op.
Zelf fluiten? Formulier opsturen naar de KNVB!
Moet je zelf de wedstrijd fluiten omdat je leider bent van een O8 t/m O12 team of helaas
geen clubscheidsrechter aangewezen hebt gekregen? Dan moet je het formulier niet alleen
voorbereiden, maar ook richting de KNVB opsturen. Wat moet je doen?
1. Check voor aanvang van de wedstrijd of beide teams hun spelerslijst hebben
ingestuurd. Als de tegenstander dit niet heeft gedaan, dienen zij dat alsnog te doen.
2. Zet bij ‘scheidsrechter’ jezelf of jouw medeleider als scheidsrechter op het formulier.
3. Diegene die als scheidsrechter op het formulier staat opent na de wedstrijd de app
en klikt de wedstrijd aan.
4. Geef akkoord op de spelerslijsten en voer de uitslag in.
5. Verstuur het formulier en klaar!
Mijn.Juventa12.nl
Eind augustus ontvangen alle trainers en leiders een e-mail van Mijn.Juventa12.nl. In die
mail zitten inloggegevens. Per team is er één account. De Commissie Wedstrijdzaken
communiceert met alle teams via dit medium.
Na afloop van iedere wedstrijd dien je hier de uitslag door te geven. Daarmee is je resultaat
direct zichtbaar op de website en de schermen in de kantine. Ook kun je via dit medium
‘verzoeken’ indienen. Denk aan het aanvragen van uitstel, het inplannen van een oefenduel
of het melden van een issue.

Nog vragen?
T/m 31-08-2022 kun je deze stellen via wedstrijdzaken@juventa12.nl.
Vanaf 01-09-2022 neem je contact met ons op via ‘Mijn.Juventa12.nl -> verzoeken’.
WhatsApp met de leden van de Commissie Wedstrijdzaken kan alleen nog voor spoedjes!

