
Introductie DWF in categorie B 

al een aantal jaren is de KNVB bezig om het papieren wedstrijdformulier geleidelijk te 
vervangen door een digitaal wedstrijdformulier (DWF). Dit DWF is allereerst 
toegepast bij standaard herenteams (za1 en zo1), vervolgens bij overige teams in 
categorie A (za2, zo2, VR1, A1 en B1) en nu zijn de seniorenteams in categorie B 
aan de beurt. Omdat dit overwegend recreatieve teams zijn, met iets minder 
begeleiding rondom het elftal, vrijwel geen aangestelde KNVB-scheidsrechters bij de 
wedstrijden en een doorgaans minder formele benadering van wedstrijden, zal de 
komst van het DWF voor deze teams op z'n minst "ff wennen" zijn. in hoofdlijnen 
moet nog steeds dezelfde informatie op het DWF worden ingevuld als op het 
papieren formulier, maar het DWF vereist in het begin wel enige studie: bij goed 
gebruik kan een belangrijk deel van de digitale papierwinkel overigens thuis vanuit 
de luie stoel worden gedaan, wat uiteindelijk een voordeel is. 
  
Omdat bij SC Stiens van het ene op het andere moment een groot aantal teams 
gebruik gaat maken van het DWF, lijkt het ons zinvol om de handleiding die de 
KNVB heeft uitgegeven in ieder geval rechtstreeks naar de leiders van de 
betreffende teams te mailen, inclusief een zogeheten "klikmodel" dat bestaat uit 
screenshots van het DWF waarin alle stappen uitvoerig en duidelijk worden 
uitgelegd. LAAT U NIET WEERHOUDEN DOOR HET GROTE AANTAL PAGINA'S 
VAN HET KLIKMODEL, HET ZIJN ALLEMAAL PLAATJES, DUS HET LEEST 
AARDIG SNEL EN HET GEEFT EEN HELDER BEELD HOE HET DWF WERKT!! 
  
De beste methode om vertrouwd te raken met het DWF is om simpelweg eens te 
oefenen aan de hand van het klikmodel. Daarvoor moet een gebruiker eerst toegang 
krijgen tot de applicatie Sportlink Club. Zie bijlage 1 voor een nadere uitleg over het 
starten van Sportlink.  
  
Belangrijk om te vermelden is dat het gebruik van het DWF in feite bestaat uit twee 
fasen: 
  
1. in eerste instantie wordt er een zogeheten bondsteam aangemaakt. Hierin kunnen 
alle spelers worden opgenomen die normaal gesproken bij het elftal horen (zie het 
als een soort standaardselectie die als blauwdruk kan worden gebruikt) 
  
2. daarnaast is er het DWF, waarop de relevante gegevens van de betreffende 
wedstrijd moeten worden ingevuld. Hierin verschijnen standaard de spelersnamen 
die in het bondsteam zijn opgenomen. Voor elke wedstrijd kunnen de namen die dat 
duel niet meedoen worden verwijderd en eventuele gastspelers kunnen worden 
toegevoegd. het is dus niet nodig elke keer alle namen apart in te voeren (zolang 
deze in het bondsteam zijn opgenomen). 
  
Omdat het DWF van een wedstrijd pas 5 dagen voor de betreffende speeldatum 
beschikbaar is, was het niet mogelijk om in een heel vroeg stadium al te oefenen met 
het DWF. Voor de bekerwedstrijden van 24 augustus zal het DWF pas vanaf 
maandag 19 augustus beschikbaar zijn. Wel kan nu al het bondsteam worden 
aangemaakt. Advies is, om dit ook inderdaad te doen! 
  
Uiteraard zullen na het lezen van de handleiding en het klikmodel nog vragen 
overblijven; gelukkig hebben we binnen SC Stiens al een aardig aantal 
ervaringsdeskundigen, die bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen. het 
wedstrijdsecretariaat en de leiders van de teams die al langer met het DWF werken 
wordt bij deze gevraagd indien nodig de helpende hand toe te steken waar nodig. 
  
Tot slot: zorg er a.u.b. voor dat per elftal meer dan één persoon weet hoe het DWF 



moet worden ingevuld, dit voorkomt problemen als de eerst aangewezen persoon 
een keer niet beschikbaar is. 
  
Verplichte visuele controle van de spelerspassen 

Op de site van SC Stiens zal nog nadere info over dit onderwerp verschijnen. Waar 
het op neer komt is dat in verschillende fasen (te beginnen in de senioren categorie 
A) verplicht wordt gesteld dat de spelers zich bij de scheidsrechter melden, waarbij 
zij worden vergeleken met de info op de spelerspas. Na afloop van deze controle (op 
het veld) moeten scheidsrechter en beide aanvoerders vóór de wedstrijd op het DWF 
aangeven dat alle info vooraf akkoord is. Hoe dit in de praktijk zal gaan functioneren 
(denk aan een wedstrijd op het D-veld, waarbij het onwaarschijnlijk is dat scheids en 
aanvoerders eerst nog eens teruglopen naar de commissiekamer om het DWF te 
ondertekenen), zal moeten blijken. 
  
Tijdstrafregeling categorie B 

Op de site van SC Stiens zal nog nadere info over dit onderwerp verschijnen. 
Belangrijkste gevolg is dat bij het tonen van een gele kaart aan speler deze direct 
een afkoelingsperiode van tien minuten opgelegd krijgt (in de D-pupillen 5 minuten). 
Er zijn geen verdere consequenties aan een gele kaart verbonden (hoeft niet op het 
DWF te worden vermeld en levert dus ook geen boete meer op). Deze maatregel 
geldt alleen voor categorie B en bij SC Stiens dus NIET voor za1, za2, zo1, zo2, 
VR1, A1, B1, C1 en D1! 
  
Het moge duidelijk zijn dat dit ook grote invloed kan hebben voor de scheidsrechters 
(in categorie B vrijwel altijd clubscheidsrechters) en dat het krijgen van geel direct 
een overtalsituatie oplevert voor de tegenstander. Ook hier geldt dat dit gewenning 
zal kosten! 
  
Handleiding spelerspas:  
http://www.knvb.nl/clubsenleden/spelerspas 

Handleiding DWF: 

http://www.knvb.nl/clubsenleden/trainerslicentie 

 

Downloaden sportlink: 

http://www.sportlinkclub.nl/index.php/downloads 

http://www.sportlinkclub.nl/index.php/downloads

