
 

Instructie digitaal wedstrijdformulier teammanager SJO-WTTC 
 
Leiders, scheidsrechters en wedstrijdsecretarissen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het invullen 
van het wedstrijdformulier. Als leider ben jij verantwoordelijk voor het invullen van de spelersopgaaf van 
jouw eigen team. In deze handleiding is beschreven hoe dat in zijn werk gaat. Vragen over deze 
handleiding en/of de wedstrijdzaken app kun je terecht bij Ronald van der Ley.  

 
Door op de onderstaande link te klikken, krijg je uitleg over het downloaden en registreren van de 
wedstrijdzaken app.  

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000078665-

registreren-en-inloggen-in-de-app-wedstrijdzaken  

 
Let op! Je kunt je Voetbal.nl account (KNVB-account) ook gebruiken om in de KNVB Wedstrijdzaken app 
in te loggen. Het e-mailadres moet wel overeenkomen met het e-mailadres dat in Sportlink Club 
geregistreerd staat. Weet je niet welk e-mailadres geregistreerd staat of is er nog geen e-mailadres 
geregistreerd of ben je geen bondslid, neem dan contact op met verenging.  
Indien het e-mailadres bij meerdere personen geregistreerd staat, kan je kiezen aan welke persoon 
(relatiecode) je het account wilt koppelen. Door uit te loggen en opnieuw in te loggen, kan je opnieuw 
kiezen aan welke persoon je het account wilt koppelen 

 
Door op de onderstaande link te klikken, krijg je uitleg over wat er mogelijk is in de wedstrijdzaken app 
met de rol teammanager.  

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000084070-ik-ben-

teammanager-wat-kan-ik-met-de-knvb-wedstrijdzaken-app-   
Door op de onderstaande link te klikken, krijg je uitleg over het invullen van het wedstrijdformulier.  

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000080560-mobiel-

digitaal-wedstrijd-formulier-speler-teammanager-   
Let op! Het is belangrijk om het wedstrijdformulier altijd juist in te vullen. Dit houdt in dat alle aanwezige 
spelers die meedoen aan een wedstrijd op het formulier moeten staan. Dit heeft twee redenen: 

1. Bij een spelerspas controle is het belangrijk dat iedereen vermeld is op het formulier. Wanneer 
dit niet het geval is, kan dat betekenen dat een speler niet aan de wedstrijd mee mag doen. Zorg 
er ook voor dat alle spelers een recente pasfoto op de digitale spelerspas hebben. 

2. De KNVB gebruikt uitslagen en ranglijsten om de teams op het juiste niveau in te delen.  
Hierbij wordt ook bekeken welke spelers aan de wedstrijden meegedaan hebben. Dus zorg 
ervoor dat spelers die niet meedoen verwijderd worden van het formulier en wanneer er een 
speler van een ander team meespeelt toegevoegd wordt op het formulier.    

 
Wanneer je alles correct ingevuld hebt en de scheidsrechter akkoord is, zit jouw taak er voor het 
wedstrijdformulier in principe op. De scheidsrechter vult na de wedstrijd de uitslagen in. Wanneer er 
bijvoorbeeld rode of gele kaarten gegeven zijn of de wedstrijd om wat voor reden dan ook gestaakt is, 
dien je na afloop samen met de tegenstander en de scheidsrechter het formulier in te vullen.  
 
Onderstaande linkjes kun je nog meer informatie vinden: 

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/9000108739   
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