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Aan de besturen van de veld- en zaalvoetbal-  
verenigingen van de KNVB 

 
 
Onderwerp:  Start invoer Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) in Categorie B – Senioren  veld en  
  informatie over nieuwe functionaliteiten in de KNVB Sportlink Clubapplicatie 
 
 

 
Gelukkig staat het voetbalseizoen weer voor de deur en kunnen we met zijn allen weer snel het voetbalveld 
op. Op het gebied van het DWF zijn er ten opzichte van vorig seizoen aanpassingen doorgevoerd. 
Daarnaast vullen de seniorenteams in de B-categorie vanaf de eerste bekerronde ook het DWF in. Om niets 
over het hoofd te zien kunnen de verenigingen gebruik maken van de Checklijst DWF seizoen 2013/'14  
 
1. Verscherpte controle trainerslicentie 
Bij teams die uitkomen in bepaalde competities

1
 vinden verscherpte controles plaats op trainerslicenties. 

Controle vindt plaats op basis van het DWF. Aanvullende informatie staat vermeld in de Handleiding 
Tuchtzaken Amateurvoetbal seizoen 2013/'14 
 

Voor aanvang van elke wedstrijd moeten de gegevens van de trainer-coach op het digitale wedstrijdformulier 
worden ingevoerd. Zie voor aanvullende informatie: www.knvb.nl/trainerslicenties 
Donderdag 15 augustus a.s. ontvangen de verenigingen een e-mail met de voor hun vereniging in het KNVB 
systeem vermelde gegevens.  
 

2. Versnelde invoer ‘Wedstrijdverloop’ bij het invullen van het DWF in Categorie A en B 
Het invoeren van de doelpunten, wissels en gele en rode kaarten is vereenvoudigd. Door aanpassingen op 
het tabblad ‘wedstrijdverloop’ zijn veel minder ‘kliks’ nodig  
 
De aanpassingen zijn beschreven in hoofdstuk 5.5 in de handleiding DWF.  
Het is voor teams die al gebruik maakten van het DWF en voor teams die voor het eerst het DWF gaan 
vullen mogelijk om te oefenen met het klikmodel. Nieuwe teams wordt geadviseerd het hele klikmodel door 
te nemen. Bestaande teams wordt aangeraden hoofdstuk 5 van het klikmodel te oefenen: 
 klikmodel categorie-A 
 klikmodel categorie-B 
 klikmodel Zaalvoetbal 

 
De handleidingen en klikmodellen zijn ook te vinden in het  Support Center Sportlink Club bij het hoofdstuk 
‘specifieke handleidingen’. 
 
3.        Digitaal wedstrijdformulier (DWF) 
 
3.A. Start invoering DWF in Categorie B 
Bij de start van de competitie seizoen 2013/’14 zal ook bij diverse categorieën in categorie-B zowel bij de 
beker- als competitiewedstrijden het DWF ingevuld gaan worden. Gestart wordt met de senioren mannen, 
vrouwen, veteranen, senioren G-voetbal, veteranen 35+ en 45+ en mannen 35+ 7*7 en 45+ 7*7.  
 

3.B. Tijdig aanmaken bondsteams B-categorie / aanpassen bestaande bondsteams 
Het is voor de teams die voor het eerst gaan werken met het bondsteam noodzakelijk deze vóór aanvang 
van de eerste beker- of competitiewedstrijden aan te maken. Vergeet ook niet bij teams die al werken met 
het DWF het bondsteam aan te passen. Via ‘Wedstrijdzaken’ - ‘Bondsteams’ pas je het bondsteams aan. 

                                                      
1
 Standaard teams mannen veldvoetbal zaterdag en zondag (met uitzondering van de 6e klasse), Women’s BeNe 

League,  Topklasse vrouwenvoetbal en Hoofdklassen vrouwenvoetbal 

http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/checklist%20voorbereidingen%20seizoen%202013'14%20dwf.pdf?id=82510
http://www.sportlink.com/manager/dms/document/?q=MT0xJmFtcDtkb2N1bWVudGlkPTE5NSZhbXA7aGFzaD0wOTQ1NWMyNGM1ODljZDEzZTllNTNjNGE1ZGNiYWE3ZQ%3D%3D
http://www.sportlink.com/manager/dms/document/?q=MT0xJmFtcDtkb2N1bWVudGlkPTE5NSZhbXA7aGFzaD0wOTQ1NWMyNGM1ODljZDEzZTllNTNjNGE1ZGNiYWE3ZQ%3D%3D
http://www.knvb.nl/trainerslicenties
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/handleiding_dwf.pdf?id=14209
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/klikmodel%20veldvoetbal.pdf?id=45201
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/klikmodel-dwf-b-categorie.pdf?id=64487
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/klikmodel%20zaalvoetbal.pdf?id=45200
https://sportlink.atlassian.net/wiki/display/SC/KNVB+Snel+aan+de+slag


 

Hoofdstuk 4 van de handleiding DWF beschrijft het wijzigen van bondsteams. Donderdag 15 augustus 
ontvangt de vereniging een lijst met teams waarvoor nog geen spelers in het bondsteam aanwezig zijn. 
 
Het bondsteam bestaat uit de groep spelers en eventueel (technische) staf die op de wedstrijddag zelf in zijn 
geheel op het DWF worden geplaatst. Op de wedstrijddag zelf kunnen nog spelers worden toegevoegd of 
hieruit worden verwijderd. Dezelfde spelers kun je in meerdere Bondsteams opnemen. 
Wij adviseren de leiders van elftallen die uitkomen in Categorie A en die al (ruime) ervaring hebben met de 
invulling van het DWF de eerste weken te betrekken bij de invulling van het DWF in Categorie B.  
Zij zijn degenen die deze leiders tijdens de 1

ste
 weken in de praktijk kunnen helpen bij de invulling van het 

DWF. 
 
3.C. Samenwerkingsverbanden  
Verenigingen die een samenwerkingsverband zijn aangegaan en spelers van een andere vereniging aan 
een ’bondsteam’ moeten toevoegen en spelers die dispensatie hebben gekregen kunnen vanaf dinsdag 20 
augustus de resp. ‘bondsteams’ met aanvulling van deze spelers compleet maken. 
 

4. Digitalisering van de door de KNVB te verlenen (individuele) dispensaties 
Verenigingen kunnen individuele dispensatieverzoeken indienen voor het compleet maken van teams, hoger 
uitkomen, lager uitkomen. Daarnaast kunnen spelers op basis van maatschappelijke gronden uitkomen voor 
meerdere verenigingen. Dit seizoen kunnen ook teams met dispensatiespelers het DWF invullen. 
 
De verenigingen kunnen vanaf 20 augustus a.s. in de KNVB Sportlink Clubapplicatie via het menu 
Vereniging  Dispensaties de verleende dispensaties oproepen en printen. Dit kan dan op 
verenigingsniveau voor de leden die toestemming hebben gekregen om voor een andere vereniging in 
wedstrijden uit te komen of op persoonsniveau ‘van vereniging’ en ‘naar vereniging’ voor de individueel 
verleende dispensaties.  
 
Omdat nog niet alle teams komend seizoen het DWF invullen dienen de verenigingen dit seizoen de 
dispensatiebrieven voor individueel verleende dispensaties zelf uit te printen. De tegenpartij en/of de 
scheidsrechter kunnen vragen deze dispensatiebrieven te tonen. Neem deze dispensatiebrief dus altijd mee 
naar de wedstrijd. Zie bijlage I voor de geldende voorwaarden bij de resp. dispensatietypes. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 
BIJLAGE 1 

 

 
Bestaande bedrijfsregels en reglementsartikelen bij het invullen van het basisteam  

 
- Een speler, mede te verstaan een speler uit de Women’s BeNe League, mag slechts aan wedstrijden 

uitgeschreven of goedgekeurd door het desbetreffende bestuur deelnemen, indien:  
hij/zij voor zover het wedstrijden van senioren betreft tenminste 15 jaar oud is. De leeftijdsgrens van 15 
jaar kan door het desbetreffende bestuur worden teruggebracht tot 14 jaar voor wedstrijden van 
competities die zijn ingedeeld in categorie B. 
 

- Verleende dispensatie bij het type ‘Lager uitkomen’ geldt nimmer voor teams die hun reguliere 
competitiewedstrijden in Categorie A spelen. 
 

- In een elftal mogen in een te spelen wedstrijd maximaal drie dispensatiespelers met het dispensatietype 
‘Lager uitkomen’ gelijktijdig in het veld staan. Uiteraard mag wel worden gewisseld, waardoor na afloop 
van de wedstrijd maximaal 5 dispensatiespelers aan de wedstrijd hebben deelgenomen. Bij een 7-tal 
mogen maximaal 2 dispensatiespelers met bovenvermeld dispensatie type in het veld staan en 
maximaal 3 dispensatiespelers aan de wedstrijd hebben deelgenomen. 

 
 

 

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

