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Aanpassingen in Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) 
 

Op donderdag 23 augustus jl. zijn weer verschillende aanpassingen in het DWF uitgeleverd. 
Onderstaand geven wij een korte toelichting op de per onderdeel doorgevoerde wijzigingen. 
 
 Tabbladen Thuisteam / Uitteam 

Het was mogelijk dat bij “basis” 12 of meer vakjes werden aangevinkt. De aanvoerder kon 
vervolgens, zonder dat er een melding kwam, voor akkoord “tekenen”. Pas op het moment 
dat de scheidsrechter het formulier wilde verzenden kwam de melding dat het aantal 
basisspelers van het uitteam c.q. thuisteam niet correct was.  
Ingevoerd is dat op het moment dat de aanvoerder akkoord gaat en het aantal basisspelers 
ligt hoger dan 11 de melding “het thuisteam heeft te veel basisspelers” verschijnt. Pas als 
het aantal 7-8-9-10 of 11 wordt aangevinkt kan de aanvoerder akkoord gaan.  

 
 Tabbladen Thuisteam / Uitteam 

In Sportlink Bond staat op het scherm “teamgegevens” bij verschillende elftallen/teams het 
geslacht “niet gespecificeerd” vermeld. Het gevolg hiervan is dat op het DWF op het 
tabblad “thuisteam” en/of “uitteam” onder de knop “controle” de melding “het lid is te oud 
om in dit team te mogen spelen” verscheen.  
Aangepast is dat deze melding bij controle (mits wordt voldaan aan de dispensatiecriteria 
die door het bestuur amateurvoetbal zijn goedgekeurd) niet meer verschijnt. 
 

 Tabblad “Officials” 
Het was zowel bij zaal- als bij veldvoetbal mogelijk dat een en dezelfde persoon voor 
verschillende bondsfuncties (bijvoorbeeld als scheidsrechter en assistent-scheidsrechter) 
kon worden aangesteld. Aan Sportlink Services is een overzicht verstrekt van de functies 
die wel gecombineerd mogen worden (bijvoorbeeld club assistent-scheidsrechter en 
wedstrijdcoördinator).  
Dit overzicht is thans ingevoerd, zodat alleen de door de KNVB opgegeven combinaties nog 
kunnen worden ingebracht. 
 

 Tabblad “Officials” 
Vanaf zes dagen voor de wedstrijddag wordt het DWF zowel voor de thuis- als de 
uitvereniging “open” gezet. Voor de thuisspelende vereniging was het vanaf dit tijdstip 
tevens mogelijk het tabblad “Officials” te openen. De thuisspelende vereniging had hierdoor 
de mogelijkheid wijzigingen in de bondsofficials aan te brengen.  
Bovenvermelde werkwijze/mogelijkheid is geen wenselijk situatie. Dit is zodanig aangepast 
dat het met ingang van 23 augustus 2012 op de wedstrijddag zelf mogelijk is bondsofficial 
(s) te wijzigen.  

 Tabblad “Officials” 
Bij het toevoegen van een bondsscheidsrechter gebeurde het regelmatig dat de naam van 
een scheidsrechter, die zowel zaal- als veldvoetbal fluit, tweemaal verscheen. Regelmatig 
werd de verkeerde naam “gekozen” waardoor problemen met de uitbetaling ontstond. 
Thans wordt alleen nog gekeken naar het “speltype”. De enige uitzondering is als een 
scheidsrechter zowel veld - zondag als veld - zaterdag fluit, zijn naam tweemaal verschijnt. 
Omdat er dan echter geen problemen met de uitbetalingen ontstaan is dat geen probleem.  


