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Geacht bestuur, 
 
In het seizoen 2013-2014 gaat de KNVB verder gaan de invoering van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). 
Dit betreffen dan de te spelen wedstrijden in Categorie B. De invoering zal fasegewijs gaan plaatsvinden. De 
planning ziet er als volgt uit: 
 

 
 
Enkele nieuwe functies toegevoegd aan het DWF 
Met ingang van het seizoen 2013/’14 zijn enkele nieuwe functies aan het DWF toegevoegd. Dit betreffen: 

 Optimalisatie van het invullen van het wedstrijdverloop op het DWF : 
(Categorie A) - doelpunten, wissels, gele kaarten en rode kaarten 
(Categorie B) - doelpunten en rode kaarten 

 Samenwerkingsvormen en alternatieve lidmaatschappen (Categorie A en B) 
Dit betreft digitale verwerking van de verleende dispensaties waardoor het mogelijk wordt dat spelers in 
wedstrijden kunnen uitkomen voor een andere vereniging zonder dat de speelgerechtigheid voor de eigen 
vereniging wijzigt.  

 Controle van de Trainerslicenties (Categorie A); 
De eisen, genoemd in artikel 17 van het Algemeen Reglement, zijn van toepassing op de volgende klassen: 
Standaardteams mannen zaterdag en zondag (met uitzondering van de 6e klasse), BeNe Liga vrouwen,   
Topklasse vrouwenvoetbal, Hoofdklasse vrouwenvoetbal en Top- en eredivisie zaalvoetbal. 

 Invoermogelijkheid voor het invullen van het aantal tijdstraffen per team. (Categorie B) 
 

Tijdig aanmaken van de Bondsteams  
Via de KNVB Sportlink Clubapplicatie onder ‘Wedstrijdzaken’ - ‘Bondsteams’ kunnen voor de elftallen die bij 
Fase 5.1 met het DWF gaan werken de zgn. Bondsteams al worden aangemaakt. Dit betreft de groep spelers 
en eventueel (technische) staf die op de wedstrijddag zelf in zijn geheel kan worden overgezet naar het DWF. 
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Tot op de wedstrijddag zelf kunnen spelers worden toegevoegd of hieruit worden verwijderd.  
Dezelfde spelers kun je in meerdere Bondsteams opnemen.  
 
Wij adviseren: 

 voor uw elftallen vroegtijdig de Bondsteams aan te maken. Zie hiervoor ook de beschrijving in de 
Handleiding DWF onder § 4: ‘Bondsteams’. Handleiding DWF. 

 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 1ste weken in de praktijk kunnen helpen bij de invulling van het DWF. 
 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN 
 
1. Teamportaal 
Het is de bedoeling de voorbereiding en de invulling van het DWF en het doorvoeren van wijzigingen in het 
Bondsteam voor de vele leiders die hiermee te maken krijgen gemakkelijker te maken. Door het ontwikkelen 
van een zgn. ‘Teamportaal’ wordt het mogelijk gemaakt dat een leider voor zijn of haar elftal thuis en 
voorafgaande aan de wedstrijddag de laatste noodzakelijke wijzigingen kan doorvoeren. Dit zal dan alleen 
kunnen voor het elftal waarvan hij als leider geregistreerd staat. 
 
2. Ontwikkeling van mobiele diensten 
Er zijn op dit moment ook ontwikkelingen gaande om te komen tot het aanbieden van mobiele diensten om 
via een zgn. APP. op je IPhone of Smartphone gegevens op het DWF in te vullen en te wijzigen.   
 
Met bovenvermelde nieuwe ontwikkelingen willen wij bereiken dat druk op de aanwezige werkplek(ken) voor 
en na afloop van de wedstrijden wordt verminderd. Ons streven is deze nieuwe ontwikkeling in de 2e helft van 
het seizoen 2013/’14, eerst via te houden pilots, ‘op de markt’ te brengen. In gebruikname is afhankelijk van 
de resultaten uit de te houden pilots. 
 
Oefenen met Klikmodel 
Door de KNVB is een zgn. ‘Klikmodel DWF – Categorie B’ ontwikkeld waarmee (toekomstige) leiders ook 
kunnen oefenen. Uiteraard kunnen zij ook de gemaakte Handleiding DWF openen, lezen en/of printen 
 
Voor vragen en/of opmerkingen over bovenvermelde invoering van het DWF of aanmaken Bondsteams kunt u 
een e-mail zenden naar: AV.digitaal@knvb.nl. 
 
Deze brief is via het besloten e-mailsysteem van de KNVB verzonden naar het abonnement: 
‘Bestuursberichten – Veld’. De secretaris kan deze brief eventueel doorzenden naar andere belanghebbenden 
binnen de vereniging 
 
Met vriendelijke groet, 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 

Ronald Korthagen 
manager implementatie KNVB AV Digitaal  
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