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1. Handleiding Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) 

 
1.1. – Handleiding DWF 

De actuele handleiding van het DWF kan via bijgaande link door u worden geopend en gelezen. 
In de Handleiding staat op pagina 5 vermeld welke hoofdstukken of paragrafen van belang zijn voor de 
wedstrijdofficials en/of verenigingen. Handleiding DWF  
 

2. Adviezen  
 
2.1. - Tijdig aanmaken van de Bondsteams  
Via de KNVB Sportlink Clubapplicatie onder ‘Wedstrijdzaken’       ‘Bondsteams’ kunnen voor de elftallen die in maart 
2013 bij het DWF gaan werken met de zgn. Bondsteams worden aangemaakt. Dit betreft de groep spelers en 
eventueel (technische) staf die op de wedstrijddag zelf in z’n geheel kan worden overgezet naar het DWF. Tot op de 
wedstrijddag zelf kunnen spelers worden toegevoegd of hieruit worden verwijderd. U kunt ook spelers in meerdere 
Bondsteams opnemen. Wij adviseren u voor uw elftallen vroegtijdig de Bondsteams aan te maken. Zie hiervoor ook de 
beschrijving in de Handleiding DWF onder § 4: ‘Bondsteams’. Handleiding DWF 
 
 
2.2. - Autorisatie voor Bondsteams en DWF voor overige kaderleden  
Door de invoering in Categorie B zullen meerdere kaderleden van uw vereniging bij het DWF worden betrokken. Om 
deze personen te kunnen laten werken met het DWF dienen zij in de matrix  onder ‘Vereniging’- ‘Onderhoud’ -  
‘Gebruikersbeheer’ in de KNVB Sportlink Clubapplicatie geautoriseerd te worden voor ‘Digitaal Wedstrijd Formulier’. 
Wij adviseren u dit niet per persoon te doen, maar hiervoor een voor hen allen geldend algemeen gemakkelijke 
gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken. Bijv.: 
Gebruikersnaam:  - Naam van vereniging of een bepaalde afkorting, etc. (door u zelf te bepalen. Minimaal 6 karakters). 
Wachtwoord:   - Kunt u zelf bepalen. 
Deze inloggegevens met de relatiecode van uw vereniging kunt u dan doorgeven aan ALLE kaderleden die binnenkort 
met het DWF te maken krijgen. Geadviseerd wordt om het wachtwoord tweemaal per seizoen te wijzigen. 

 
2.3. - Doorgeven incidentele afgelastingen via KNVB Sportlink Clubapplicatie 
Via de KNVB sportlink Clubapplicatie kunnen ook incidentele afgelastingen worden doorgegeven. Afhankelijk van het 
tijdstip waarop de incidentele afgelasting plaatsvindt en wie de beslissing neemt, dient u dit op de volgende wijze 
door te geven aan de KNVB: 
 
- Incidentele afgelasting door de vereniging of consul: 

Bij afwezigheid van een consul kan de vereniging zelf een beslissing nemen over een of meerdere incidentele 
afgelastingen. Zowel bij een afgelasting door de vereniging of door de consul moet de afgelasting door de 
thuisspelende vereniging per wedstrijd via de KNVB Sportlink Clubapplicatie doorgegeven worden. Dit gebeurt 
via: ‘Wedstrijdzaken’        ‘Uitslagen en planning’          bij betreffende wedstrijden in de kolom ‘Bijzonderheid’ 
ingeven: ‘Afgekeurd door vereniging’. Voor de aangestelde KNVB scheidsrechter worden nu geen reiskosten 
berekend. 
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- Incidentele afgelasting door de scheidsrechter: 
Als de scheidsrechter de wedstrijd afgelast dient de afgelasting via het DWF te worden doorgegeven door bij de 
‘Wedstrijdstatus’ op te geven: ‘Afgelast door scheidsrechter’.  
Na akkoord van de scheidsrechter, kan het DWF naar de KNVB worden verzonden. Nu worden wel reiskosten 
berekend voor de aangestelde en aanwezige KNVB scheidsrechter. 

 
2.4. – Aantal werkplekken (PC of Laptop) t.o.v. aantal speelvelden  
Om ‘filevorming’ na afloop van de gespeelde wedstrijden zoveel mogelijk te beperken, hebben wij in de KNVB district 
West II gedurende enkele weken een pilot gedraaid. Doel van deze pilot was te onderzoeken hoeveel werkplekken per 
speelveld aanwezig moeten zijn om ‘filevorming’ bij het invullen en digitaal verzenden van het DWF zoveel mogelijk te 
voorkomen. Vastgesteld is dat, als de gegevens volgens de beschrijvingen in de Handleiding DWF zijn ingevuld en voor 
akkoord zijn bevestigd, één werkplek per drie velden goed werkbaar is. Dit wordt dan ook als algemeen advies 
afgegeven. Een eigen breedband internetverbinding op de verenigingsaccommodatie zal de snelheid van het systeem 
ook ten goede komen. 
 

3. Veel gestelde vragen en antwoorden 
 
Voorafgaande aan de wedstrijd  
 
3.1. Wie moet inloggen als de wedstrijd op neutraal terrein / de accommodatie van de tegenstander plaatsvindt?  
Het komt regelmatig voor dat wedstrijden niet bij het thuisteam plaatsvinden. Enerzijds door een tekort aan velden 
anderzijds als tuchtmaatregel. Bij deze wedstrijden kun je het DWF invullen via de KNVB Sportlink Clubapplicatie van 
zowel de thuisspelende vereniging als bezoekende vereniging. 

 
3.2. Welke stappen voer ik uit wanneer de aangestelde scheidsrechter is vervangen door een andere 

scheidsrechter?  
Selecteer bij een wedstrijd waarbij de scheidsrechter is vervangen altijd de knop op het tabblad “Officials”. Het DWF 
controleert dan in het systeem van de KNVB of door de KNVB een nieuwe scheidsrechter is aangesteld. Wanneer het 
systeem de oorspronkelijke scheidsrechter toont voer dan de handelingen uit die zijn vermeld in § 5.3: ‘Aanpassen 

wedstrijdofficials’ in de Handleiding DWF.  
 
3.3. Moet ik voor team X bij bekerwedstrijden het DWF invullen?  
Ja, ook bij te spelen bekerwedstrijden mannen en veteranen en vrouwen senioren in categorie B vul je het DWF in.  
 
3.4. Hoe kan ik het wedstrijdformulier printen VOOR aanvang van de wedstrijd?  
Het invulformulier is beschikbaar via de knop “Invulformulier”.  
Zie voor meer details § 5.2.8: ‘Afdrukken invulformulier’ in de Handleiding DWF.  
 
3.5. Kan ik een speler uit een ander team op het DWF plaatsen?  
Ja, dit kan. Wanneer de speler structureel deelneemt aan wedstrijden in een bepaald team is het raadzaam deze 
speler in het bondsteam op te nemen.  Bij het eenmalig inzetten van een speler kunnen beide teams aan hun eigen 
bondsteam een speler toevoegen op het DWF. (Zie voor meer details §4.2.1: ‘Toevoegen nieuwe deelnemer aan team 
(speler/staf)’. 
 
3.6. Het bondsteam is ingevuld maar de spelers staat niet bij het thuisteam / uitteam vermeld?  

Hoe kan dit en hoe los ik dit op?  
Bij het voor het eerst openen van de wedstrijd controleert het systeem welke deelnemers in het bondsteam van het 
betreffende team aanwezig zijn. Wanneer je deze actie uitvoert vóór het aanmaken van het bondsteam dan is het 
tabblad thuisteam / uitteam leeg. Selecteer de knop “Verversen”, hierna toont het systeem wel de juiste speler(s).  
 
3.7 Is het mogelijk een speler die in de rust komt na de wedstrijd alsnog op het formulier te plaatsen?  
Ja, dit kan. Selecteer na de wedstrijd het tabblad “thuisteam“ / “uitteam“.  
(Zie voor meer details §4.2.1: ‘Toevoegen nieuwe deelnemer aan team (speler/staf)’en §5.4.3:’Invoeren wissel’ in de 
Handleiding DWF. 
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Na afloop de wedstrijd  
 
3.8. Welke acties voert de scheidsrechter uit als een speler twee keer geel krijgt in één wedstrijd?  
Voor deze speler voer je 2 x een gele kaart in met de betreffende code voor elke gele kaart.  
Dus niet 1x geel en 1x rood.  
 
3.9.Invullen eindstand na verlenging en strafschoppen 
Het kan bij beker-, beslissing- en/of nacompetitiewedstrijden voorkomen dat een wedstrijd gelijk is geëindigd c.q. het 
resultaat van twee nacompetitieduels gelijk is. Dan moet de beslissing worden verkregen door het verlengen van de 
wedstrijd en eventueel het nemen van strafschoppen. Op het DWF wordt dan bij ‘Uitslag’ de stand na de reguliere 
speeltijd vermeld. Is sprake van verlenging dan bij ‘verlenging’ alleen de eindstand van de verlenging invoeren. Is de 
stand na verlenging nog gelijk en er is sprake van het moeten nemen van strafschoppen, dan dient bij ‘Strafschoppen’ 
de eindstand van de strafschoppenserie vermeld te worden.  
 

3.10. Verzending DWF door verenigingsscheidsrechters 
Het zal zeer zeker voorkomen dat bij wedstrijden in Categorie B door de KNVB geen Bondsscheidsrechter kan worden 
aangesteld of om een andere reden niet aanwezig is. Het merendeel van de te spelen wedstrijden in Categorie B staan 
daardoor dus onder leiding van een verenigingsscheidsrechter. Als sprake is van een verenigingsscheidsrechter dan 
vervalt de verplichting dat de aangestelde scheidsrechter een wachtwoord voor akkoord moet ingeven. Hiermee 
vervalt dan ook de berekening voor de reiskosten van de niet aanwezige KNVB scheidsrechter.  
(zie §5.3.: ‘Aanpassen wedstrijdofficials’ in Handleiding DWF. 
 
3.11. DWF direct bij invoering ook van kracht bij te spelen bekerwedstrijden 
Bij invoering van het DWF in Categorie B kan het mogelijk zijn dat geen volledig programma is vastgesteld, maar een 
inhaal- en/of bekerprogramma. Dat betekent dat het DWF zowel bij de reguliere competitie- alsook bij de te spelen 
bekerwedstrijden moet worden ingevuld.  
 
3.12. Wat moet ik doen als het invullen van het DWF niet lukt?  
Controleer altijd eerst de serviceberichten van Sportlink Club op:  
Serviceberichten Sportlink Clubapplicatie.   
Als hier een storing staat vermeld kan worden terugvallen op het invullen van een papieren formulier.  
 
3.13. Hoe kan ik het wedstrijdformulier printen na de wedstrijd?  
Printen van wedstrijdformulier kan via Wedstrijdzaken       Wedstrijdprogramma       Selecteer Wedstrijd       
rechtsonder ‘Wedstrijdsamenvatting openen’ (zie §5.6.1: ‘Printen wedstrijdformulier’ (na invullen en versturen).  
Het is niet noodzakelijk het wedstrijdformulier te printen. Het formulier is altijd beschikbaar via ‘Wedstrijdzaken’      
‘Wedstrijdprogramma’. Voor de KNVB scheidsrechters is het wedstrijdformulier in PDF formaat ook beschikbaar in het 
Official Portaal.  
 
3.14. Wat te doen als de scheidsrechter zijn wachtwoord niet weet / deze niet werkt?  
In dit geval kan de scheidsrechter het akkoord bevestigen door invoer van de functie “WACHTWOORD VERGETEN WEL 

AKKOORD”. De wedstrijd is hiermee verzonden naar de KNVB. Binnen 24 uur moet de scheidsrechter dan wel via het 
Official Portaal de wedstrijd alsnog accorderen.  
 
3.15.  Geef je een (incidentele) afgelasting door de consul door via het DWF?  
Ja, een (incidentele) afgelasting moet door de thuisspelende vereniging – zo spoedig mogelijk nadat tot afgelasting is 
besloten - ingevoerd. Zie hiervoor in het hoofdstuk ‘adviezen’ punt 2.3. in dit document.  
Zie ook de toelichting in §5.5.9: ‘Doorgeven afgelasting’ in de Handleiding DWF.  
 
3.16.  Is het invoeren van minuten bij een kaart / doelpunt / verplicht?  
Nee, dit is niet verplicht. Invoeren van de minuut waarop de gebeurtenis plaatsvindt, is wel mogelijk. Het 
wedstrijdformulier bevat dan de minuten waarop de gebeurtenis plaatsvindt. Bij het invoeren van minuten dan graag 
de volgende regels hanteren:  
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Veldvoetbal      Zaalvoetbal  

 1e helft minuut 1 t/m 45     *  1e helft minuut 1 t/m 20  

 Blessure tijd 1e helft altijd minuut 45    *  Blessure tijd 1e helft altijd minuut 20  

 2e helft minuut 46 t/m 90     *  2e helft minuut 1 t/m 20  

 Blessure tijd 2e helft altijd minuut 90    *  Blessure tijd 2e helft altijd minuut 20  
 
3.17.  Wat te doen als een bankzitter / iemand van de technische staf een kaart krijgt?  
Het toekennen van een kaart voor een persoon die niet als speler aan de wedstrijd deelneemt, vindt plaats op het 
tabblad wedstrijdverloop (zie §5.4.1: ‘Invoeren gele kaart’ ‘of §5.4.2: ‘Invoeren rode kaart’ in de Handleiding DWF.  
 
3.18.  Kan het DWF een eigen doelpunt registreren?  
Antwoord Ja, dit kan. Zie voor meer details §5.4.4: ‘Invoeren doelpunt’ in de Handleiding DWF.   
 
 
 
 

http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/Handleiding_DWF.pdf?id=14209
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/Handleiding_DWF.pdf?id=14209

