
INFORMATIE MDWF

(mobiel digitaal wedstrijdformulier en de wedstrijdzakenapp)



WAT IS ER VERANDERD?

Welke systemen hebben we nu?
 Sportlink (administratief systeem KNVB, ledenadministratie)

 Voetbal.nl-app 

 mDWF-app

 Website VVZA (incl. social media)

 De afgelopen maanden in voorbereiding bij VVZA:
 Teamindelingen (incl. teambegeleiding)

 E-mailadressen in ledenadministratie: zijn alle email adressen bij ons bekend en juist?

 Indeling mDWF-rechten voor gebruik van de app

 Zaterdag 2 september  mDWF volledig in gebruik!



VOORDELEN

 Spelerspassen altijd in bezit, raken niet kwijt;

 pasjes van invallers makkelijk toe te voegen;

 Pascontrole en afwikkeling wedstrijd kan meteen na afloop (scheidsrechter – teamleider thuis – teamleider uit).

 Niet meer afhankelijk van computer in clubhuis (er blijft wel een algemene faciliteit beschikbaar!): betrokkenen kunnen formulier 
zelf invullen;

 Persoonlijk programma- en uitslagenoverzicht beschikbaar.



DE WEDSTRIJDZAKEN APP

Voor wie?

 Vereniging VVZA (wedstrijdsecretariaat)

 Teams (trainers, leiders, aanvoerders, spelers). Let op: bij spelers is mDWF alleen van toepassing vanaf JO12 en ouder.

 Scheidsrechters (KNVB en eigen clubscheidsrechters)

Wat heb je nodig?

 Een smartphone of tablet met internetverbinding

 De app KNVB-wedstrijdzaken

 Eenmalige registratie met e-mailadres
 Moet overeenkomen met ledenadministratie VVZA

 Bij voorkeur een uniek mailadres (persoon-gerelateerd)

 Bij geen lid leiders  via lidmaatschap zoon/dochter

 Bij geen lid scheidsrechters  via wedstrijddienst mDWF afhandelen



INVULLEN MDWF

 Thuisteam en Uitteam

bondsteamleden (spelers, stafleden) kunnen vanaf 7 dagen voor de wedstrijd de spelersopgaaf muteren . Na “aanvoerder 
akkoord” kan team niet meer aangepast worden. Officials invoeren/wijzigen kan alleen op de wedstrijddag. Thuisteam kan 
scheidsrechter muteren, uitteam niet.

 Official/scheidsrechter 

Op de wedstrijddag kan hij digitale passen controleren, wedstrijdverloop invullen en vastleggen. Ook kan hij de wedstrijd op de 
wedstrijddag afgelasten. Indien nodig kan hij de spelersopgaaf wijzigen. 



INVULLEN MDWF (2)

 WedstrijdsectretarismDWF

Kan alles m.b.t. thuiswedstrijden. Heeft dezelfde mogelijkheden als het Thuis- en uitteam en de scheidsrechter op de 
wedstrijddag.

Kan ook een dag van tevoren afgelasten. Ziet alleen thuisprogramma! 

Planning vóór de wedstrijddag: VIA SPORTLINK CLUB/wedstrijdprogramma

 De juiste gebruikersrechten in de app!

1. Teamleiders  koppeling aan team (TEAMMANAGER) -> via coördinator & wedstrijdsecretariaat

2. Scheidsrechters krijgen rechten (OFFICIAL) zodra zij aan wedstrijden zijn gekoppeld 

3. Wedstrijdsecretariaat  hebben toegang tot tablet met algemene account

Wedstrijdsecretariaat heeft op speeldag toegang tot alle mDWF’s van thuiswedstrijden en kan alle genoemde handelingen 
verrichten!



GEBRUIK VAN DE APP

Download de app en maak account aan via de “registreren “ button.

Let op: gebruik het emailadres welke bekend is bij VVZA !!!

‘Teammanager’ in menu opties

In programma: Filter ‘Team’ en/of ‘Official’ open zetten



GEBRUIK VAN DE APP (2)

 De noodzakelijke handelingen voor teamleiders en scheidsrechters zijn hetzelfde als in het ‘oude’ DWF (via de 
laptops).

 Er kan altijd terug worden gevallen op het wedstrijdsecreatariaat voor vragen. Ondersteuning middels een 
smartphone of tablet is helaas nog niet beschikbaar. Indien nodig zullen we daar in de nabije toekomst voor 
zorgen.

BELANGRIJK:

 Check (regelmatig) spelerspassen van jouw team op herkenbare (pas)foto’s;

 Bij onherkenbaarheid (of twijfel)  maak met smartphone goede gezichtsfoto.

Let op: Tot 1 november 2017 kan iedere speler  zijn eigen foto wijzigen.

(Na deze datum kan het alleen via onze ledenadministratie)



GEBRUIK VAN APP (3)

 Altijd  toegang tot spelerspassen in jouw team

Vaste rugnummers

Langdurig geblesseerden (‘DWF uitschakelen’)

 Vanaf moment dat wedstrijd in programma staat Wedstrijdzaken kan scheidsrechters toevoegen ( in 
Sportlink!)

 7 dagen voor de wedstrijd  mDWF open voor Teammanagers (Spelersopgaaf)

Let op: verstuur team pas op wedstrijddag naar de scheidsrechter!

 1 dag voor de wedstrijd  Wedstrijdzaken kan wedstrijden afgelasten



TAAK TEAMLEIDER -WEDSTRIJDDAG

 Opgeven team

 Basis- en wisselspelers 
 In B-categorie n.v.t.

 Invallers toevoegen

 Rugnummers (indien verplicht / aanwezig)

 Aanvoerder 

 Toevoegen assistent-scheidsrechter (in B-cat. niet verplicht)

Indien compleet  ‘Spelersopgaaf akkoord’ hierna kan scheidsrechter nog 
wijzigen!

 Optioneel: Toevoegen scheidsrechter (indien nog niet vermeld)



TAAK SCHEIDSRECHTER WEDSTRIJDDAG

 Koppeling aan de wedstrijd  (kun je niet zelf in jouw app!)

1. Via Wedstrijdzaken/SR-commissie (week voorafgaand)

2. Via Wedstrijdsecretariaat (op speeldag, zodra je je meldt!)

3. Via de Teamleider van de thuisspelende ploeg

 Voer passencontrole uit
 Spreek met leiders af waar en wanneer

 Advies is altijd vóór de wedstrijd

 Met eigen device of anders in wedstrijdkamer op centrale tablet

 Als controle beide teams is afgerond kun je wedstrijd starten  en ook wedstrijd na afloop 
afhandelen!



NA AFLOOP WEDSTRIJD

 SCHEIDSRECHTER (evt. samen met teamleiders)
 Vult einduitslag in  als wedstrijd is gestaakt, LET OP!!

 Registreert gegeven gele en rode kaarten   RODE KAARTEN LET OP!!

 Verwerkt wissels (alleen A-categorie!!)

 Doelpuntenmakers n.v.t. !!!!

 Verzend de wedstrijdgegevens

 TEAMMANAGER
 Hoeft in principe niets meer te doen

 Kan bezwaar maken 

 Kan Formulier opslaan in PDF

 Bezwaar ook altijd even melden bij Wedstrijdzaken



EN VERDER…

 Meld je team op speeldagen altijd bij de Wedstrijdsecretariaat

 Meld vragen, knelpunten en calamiteiten altijd (ook) even bij de 
Wedstrijdsecretaris 

 Op zaterdag 2 september is er extra ondersteuning/begeleiding aanwezig


