
Handleiding Sportlink DWF 
 
Verkorte handleiding DWF voor de B-categorie.      

1. Algemeen 
Je kunt als volgt inloggen en het eigen deel van het wedstrijdformulier voorbereiden: 
Start Sportlink op via website  http://www.sportlink.com klik op  icoon KNVB 
Inloginfo is verstrekt, indien niet bekend vraag collega of jeugdbestuur: 
Verenigingsnummer : BBFZ86N 

2. Inrichten bondsteam.  Wordt aan het begin van het seizoen door JB gedaan. 
 Is basis van deelnemers aan de wedstrijd, wijzigingen dienen nog te worden gedaan in geval 
van afwezigheid of invallers. (Rugnummers niet verplicht in B-categorie). 

3. Met start Digitaal Wedstrijdformulier Module in SportLink via Wedstrijdzaken / Digitaal 
Wedstrijdformulier / Tabblad voorbereiden. Hier zijn 6 dagen voor de wedstrijddatum alle 
wedstrijden zichtbaar. Selecteer je wedstrijd en ga daarna na het  tabblad invullen. Klik in de 
regel van de wedstrijd. 
Selecteer onderaan de knop Wedstrijdformulier openen. Hiermee haal je het DWF op.  
Het selecteren van de wedstrijd is afgerond. 

4. Teamopgave. 
Ophalen teamopgave. 
In de B-categorie geef je aan alleen welke 16 spelers (maximaal) deelnemen aan de 
wedstrijd. Het opgeven van het basisteam en het invoeren van wissels is niet nodig. Bij elke 
wedstrijd komen deze deelnemers automatisch in het thuisteam of uitteam.  
Verwijderen niet aanwezige spelers. 
Selecteer de te verwijderen speler. Klik op knop linksonder Verwijderen speler.Doe dit tot 
aantal spelers akkoord automatisch aangevinkt wordt. 
Invoeren rugnummer 
Het invoeren van rugnummers is niet verplicht om via “aanv. akkoord?” het DWF vast te 
leggen. Wanneer een team wel met rugnummers speelt, dan voer je de rugnummers wel op 
het DWF in. De rugnummers voeg je toe in de eerste kolom. In het voorbeeld zijn de 
rugnummers overgenomen vanuit het bondsteam.  
Speler uit ander team toevoegen 
Klik linksonder Toevoegen deelnemer.Selecteer veld naast tekst achternaam. 
Als voorbeeld zoeken we naar “Mieras” (het ingeven van een deel van de naam is 
voldoende). Het is ook mogelijk om te zoeken op relatiecode. Controleer altijd goed de Sport 
en de Leeftijdscategorie. 
Selecteer de knop voor het starten van de zoekactie, selecteer de knop V rechtsonder om de 
speler op het DWF te plaatsen. 
Selecteren aanvoerder 
Selecteer het vierkantje naast de aanvoerder. Sla de aanvoerder op met de knop tussentijds 
opslaan 
Akkoord geven aanvoerder 
Voorafgaand aan de wedstrijd geeft de aanvoerder akkoord met de knop aanvoerder 
akkoord  Achter veld aanvoerder akkoord staat nu een groen vinkje. 
Controle spelerspassen 
Na akkoord van de aanvoerder controleert de scheidsrechter de spelerspassen. Na het 
controleren van alle spelers kan de scheidsrechter met het indrukken van de knop linksonder 
pasjes akkoord alle passen van de spelers op ja zetten. 
Scheidsrechter akkoord 
Met de knop scheidsrechter akkoord geeft de scheidsrechter zijn goedkeuring aan het 
DWF.Bij  Scheidsrechter akkoord? staat nu een groen vinkje. Voor het thuisteam zijn alle 
acties uitgevoerd. Het uitteam verricht dezelfde handelingen (Teamopgave, selectie spelers, 
selectie aanvoerder, controle spelerspas, accorderen aanvoerder en accorderen 
scheidsrechter). 

5. Officials 
Scheidsrechter 
In de B-categorie stelt de vereniging meestal zelf de scheidsrechter aan. Dit betreft een 
verenigingsscheidsrechter. Deze voeg je toe in venster Clubofficials. De scheidsrechter moet 
lid zijn van de KNVB maar niet per se van de vereniging. 
Klik op persoon achter scheidsrechter veld. 

http://www.sportlink.com


Vul achternaam scheidsrechter in 
Selecteer knop zoeken 
Selecteer de scheidsrechter (als er meerdere worden aangegeven) 
Bevestig met knop V rechtsonder 
Sla op met opnieuw V 
Assistent scheidsrechter thuisteam (hoeft bij de jeugd niet te worden ingevuld) 
Het invoeren van de assistent-scheidsrechters en de wedstrijdcoördinator is verplicht. 
Assistent-scheidsrechter wordt indien aanwezig uit bondsteam opgehaald. 
Op zelfde manier als scheidsrechter. 
Assistent scheidsrechter uitteam (hoeft bij de jeugd niet te worden ingevuld) 
Op zelfde manier als thuisteam 
Wedstrijdcoördinator 
De wedstrijdcoördinator is verplicht bij elke wedstrijd. Dit betreft degene die bestuursdienst 
heeft. Invoer overeenkomstig scheidsrechter 

6. Wedstrijdverloop 
Doelpunt toekennen 
Het invoeren van doelpunten is alleen in bepaalde klassen verplicht (Hoofd-en topklasse 
mannen en landelijke jeugd). In overige klassen kunnen teams doelpuntenmakers invoeren 
maar dit is niet verplicht.  
Selecteer het tabblad Wedstrijdverloop etc. Hoeft dus niet. 
Rode kaart invoeren 
Selecteer het tabblad Wedstrijdverloop. Kies rechtsonder knop rode kaarten. 
Selecteer de speler: in het voorbeeld P. van Duyvenboden, nummer 3. Dit kan op twee 
manieren: 
Intoetsen rugnummer 3of naam van Duyvenbodenen vervolgens TAB toets of knop zoeken.  
Je kunt ook alle spelers zoeken met de knop zoeken. 
Speler is geselecteerd. Voeg nu de strafcode toe. In het voorbeeld 24A het trappen van een 
tegenspeler. Dit kan op 2 manieren. 
Intoetsen strafcode 24a of omschrijving trappen en vervolgens TAB toets of knop zoeken. 
Je kunt ook alle strafcodes zoeken met de knop zoeken. 
Rode kaart is toegevoegd. 

7. Vastleggen wedstrijd 
Invoeren uitslag 
Selecteer veld doelpunten en vul uitslag in (mogelijk doet scheidsrechter dit). 
 
Vastleggen wedstrijdstatus 
Een wedstrijd kan gestaakt, afgelast of uitgespeeld worden. 
Selecteer rolmenu status en kies normaal uitgespeeld. 
Invoeren tijdelijke staking 
In verband met weersomstandigheden of als afkoelingsperiode kan een wedstrijd tijdelijk 
worden gestaakt. Door vakje aan te vinken naast veld tijdelijk gestaakt. 
Daarna verschijnt veld waar je de reden kunt invullen. 
Doorgeven tijdstraffen 
Selecteer Aantal tijdstraffen thuisteam. Voer in. 
Selecteer Aantal tijdstraffen uitteam. Voer in. 
Akkoord geven thuisteam / uitteam 
Het thuisteam, uitteam en de Scheidsrechter geven akkoord na de wedstrijd. Bij het missen 
van 1 van de 3 akkoorden kan het DWF niet naar de KNVB. In het voorbeeld is alleen 
akkoord thuisteam uitgewerkt. Acties voor invoeren van akkoord uitteam zijn gelijk. Selecteer 
rolmenu bij Thuisteam akkoord? Selecteer waarde ja en sla op met knop opslaan. Bevestig 
opslaan met knop ja. 
Scheidsrechter akkoord 
De scheidsrechter geeft na de wedstrijd akkoord voor de wedstrijd. Scheidsrechters 
aangesteld door de KNVB doen dit met het wachtwoord dat ze gebruiken voor het Official 
Portaal. Verenigingsscheidsrechter geven akkoord zonder het ingeven van het wachtwoord. 
Dit werkt hetzelfde als akkoord thuisteam.  
Selecteer rolmenu bij Scheidsrechter akkoord? Verder idem als akkoord geven thuisteam. 
Verzenden wedstrijdformulier 
Na de akkoorden van het thuisteam, uitteam en de scheidsrechter kan het formulier naar de 
KNVB. Knop wedstrijdformulier verzenden linksonder. 



Gele en rode kaarten, uitslag, wedstrijdstatus en de akkoorden van de verschillende 
deelnemers zijn beschikbaar op het controlescherm. 
Bevestig het verzenden met de knop V. 
 

 
 
 
 
 
 
 


