Wedstrijdzaken app
Handleiding Wedstrijdsecretaris
Deze handleiding is bedoeld om wedstrijdsecretarissen te helpen
bij het gebruik van het wedstrijdformulier in de Wedstrijdzaken
app. De wedstrijdsecretaris hoeft het wedstrijdformulier niet in te
vullen, maar kan beide teams en de scheidsrechter wel helpen bij het
invullen van het wedstrijdformulier. De wedstrijdsecretaris kan alle
onderdelen van het wedstrijdformulier invullen. In deze handleiding
vind je alle noodzakelijke informatie terug. De voorbereiding op
het invullen van de formulieren en het afhandelen (na rode kaart
bijv.) doet de wedstrijdsecretaris in Sportlink Club. Tenslotte
wordt een aantal bijzondere situaties beschreven waar je als
wedstrijdsecretaris mee te maken zou kunnen krijgen.

Hoe neem ik de app
in gebruik?
1

Downloaden
BELANGRIJK
Gebruik het e-mailadres
dat bekend is bij je
vereniging.

2

Registreren

3

Activeren

4

Inloggen & koppelen

Meer over registreren

Meer over koppelen

Waar staan mijn
wedstrijden?
5

Open je programma
Je ziet het programma van
alle thuiswedstrijden van
jouw vereniging en alle
overige wedstrijden op jouw
accommodatie in de komende
28 dagen. Wedstrijden uit het
verleden zie je in het
programma staan zolang
ze nog niet zijn vastgelegd.

6

Kies de wedstrijd
waarvan jij (een deel
van) het wedstrijdformulier wil invullen

BELANGRIJK
Op de dag voor de wedstrijd kan je eventueel
al een wedstrijd afgelasten. Vanaf de wedstrijddag heb je toegang tot het wedstrijdformulier en alle invoerrechten.

Meer informatie

Wat doe ik
in Sportlink Club?
8

Clubofficials toevoegen bij
wedstrijden waar geen
bondsofficial is aangesteld
Je kunt, voor de wedstrijddag, in de details
van het wedstrijdprogramma de officials
toevoegen. Deze officials worden tevens
op het DWF geplaatst. Officials met een
Wedstrijdzaken app account krijgen deze
wedstrijd in hun persoonlijke programma.
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Belangrijk
Voor stap 8 t/m 11 moet je
over de juiste rechten beschikken in Sportlink Club.
Neem daarvoor contact
op met de beheerder van
Sportlink Club binnen je
vereniging. Je hebt autorisatie voor Wedstrijdzaken nodig.

Meer informatie

Raadplegen wedstrijdinformatie
Via Sportlink Club (menu Wedstrijdzaken) kan je wedstrijdinformatie opvragen van gespeelde wedstrijden. Je kan het pdf -bestand van
het wedstrijdformulier opvragen en ook spelers -en teamstatistieken opvragen over aantallen gespeelde wedstrijden en aantallen
gele en rode kaarten.

Meer informatie

10

Invullen Vragenlijst met toelichting op rode kaart
Clubscheidsrechters vullen deze vragenlijst in ter toelichting op een
gegeven rode kaart. Dit gaat niet via de Wedstrijdzaken app, maar
ook met behulp van Sportlink Club.
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Overzicht KNVB accounts
Je kan in het menu Vereniging het Overzicht KNVB Accounts
opstarten en per lid zien of ze wel/of niet een account
hebben voor de KNVB apps.

Meer informatie

Bijzondere situaties
1. Het aanmaken van je account is mislukt,
wat moet ik doen?
Je hebt je geregistreerd met een e-mailadres dat niet bekend is bij
je vereniging. In Sportlink Club kun je het voor jou geregistreerde
emailadres inzien en/of wijzigen.

2. Je bent je telefoon vergeten of je hebt geen bereik
Je kunt gebruik maken van de telefoon van een speler van één van
beide teams of van de telefoon van de official. De persoon logt uit
en jij logt in met jouw gegevens. Daarna kun je daar waar nodig
assisteren bij de invoer van het wedstrijdformulier.

3. De scheidsrechter heeft geen geschikte
smartphone
De ontvangende vereniging is verantwoordelijk om de scheidsrechter
te helpen. Dat kan via een toestel van de vereniging of van iemand
op het Wedstrijdsecretariaat. Ook kan een teamlid van het thuisteam
helpen door de scheidsrechter in te laten loggen op zijn/haar toestel
(en daarna weer uitloggen).

4. De spelersopgaaf is onvolledig ingevoerd of er
moeten wijzigingen op worden doorgevoerd in
verband met bijvoorbeeld een blessure in de
warming-up.
Als wedstrijdsecretaris kun je op elk moment nog de spelersopgaaf
aanpassen, zodat de scheidsrechter de juiste spelersopgaaf kan
controleren.

5. Er is een fout gemaakt tijdens het invullen van het
formulier en het formulier is vastgelegd
Je kunt via de uitslag van de wedstrijd bezwaar aantekenen tegen het
ingevulde wedstrijdformulier. Dit bezwaar wordt door de afdeling
Competitiezaken van de KNVB afgehandeld. Je kunt tevens de
samenvatting van het wedstrijdformulier (in PDF) inzien.

6. Er is een algehele storing. Het is niet mogelijk om
het mDWF in te vullen. Wat moet je doen?
De wedstrijd moet gewoon doorgaan. Als het een wedstrijd in
de A-categorie is, dienen de spelersopgaven, kaarten en uitslag
genoteerd te worden. Als het een wedstrijd in de B-categorie is,
dienen de kaarten en de uitslag genoteerd te worden. Deze informatie
kun je opsturen aan de KNVB afdeling Competitiezaken, die de
informatie zal verwerken.

Handleidingen
beschikbaar
Er zijn ook handleidingen
beschikbaar voor scheidsrechters en teamleden in
het Sportlink support center
en op KNVB assist.

KNVB assist
Ga naar knvb.nl/mdwf

Wie kan
mij helpen?
De KNVB en Sportlink helpen je natuurlijk graag. Gebruik de links hiernaast
om alle handleidingen en veelgestelde
vragen te raadplegen. Daar vind je ook
de contactmogelijkheden mocht je er
onverhoopt toch niet uitkomen.

Sportlink online
Ga naar sportlink.nl/mdwf

Sportlink twitter
@Sportlink_NL

