
Presentatie wedstrijdsecretariaat
Seizoen 2017 -2018



Communicatie

Via : 

wedstrijden@rcl.nl

met cc: 

coordinatorjox(x)@rcl.nl of coordinatormo@rcl.nl

Wees volledig: team, tegenstander datum, tijd etc.

NOOIT:

Zelf KNVB of tegenstander benaderen

mailto:wedstrijden@rcl.nl


Speeldagenkalender

1. Latere start dan normaal; dus niet beginnen in zomervakantie

3 sept – 9 dec 2017: 3 bekerwedstrijden + 11 najaarscompetitiewedstrijden

2. Minder spelen in januari en februari 

3. Langer doorgaan in mei

27 jan – 26 mei 2018: 11 voorjaarscompetitiewedstrijden (nieuwe indeling)

Nacompetitie in juni 2018

N.B. in vakantieweken inhaal en vervolg bekerwedstrijden

Zelfservice:

http://www.knvb.nl/competities/amateurvoetbal/speeldagenkalender-2017/18 



Uitstel en verplaatsen

2017- 2018: Minder nodig en minder ruimte voor

• Verzoek: gebruik zo weinig mogelijk en zet in op lenen

• Uiterlijk aanvragen voor maandag 18:00 voorafgaande 
wedstrijddatum (via mail)

• Latere verzoeken worden NIET behandeld en dus moet je dan spelen



Oefenwedstrijden

• Bestuur bepaalt openingstijden

• In vakantieperiodes afhankelijk van KNVB programma

• Doordeweeks op woensdag (Wesley en Herman stellen regels op)

• Aanvragen via coördinator

• Uiterlijk 7 dagen van tevoren

• B-cat: via evenredige verdeling

• A-cat: Wesley en Herman beslissen

• Wedstr. secr. publiceert vanaf maandag 



Tuchtzaken

NIETS DOEN BIJ:

• Geel en of Rood voor speler (KNVB doet schikkingsvoorstel , tenzij…..)

contact opnemen met wedstrijdsecretariaat met cc naar coordinator
als:

• Je NIET met schikking eens bent 

• KNVB je een mail stuurt met verzoek voor extra informatie

• Rood voor official

• Gestaakte wedstrijd

N.B. bij rood altijd eerst volgende wedstrijd geschorst



Andere KNVB wijzigingen

• Even leeftijdscategorieën: RCL doet mee aan JO8

• JO9 en JO8 spelen op kwart veld

• Per team 3 dispensatiespelers mogelijk
• Alleen voor B-cat

• Hoef je niet meer aan te vragen, maar zelf via wedstrijdzaken app doen

• Ga hier realistisch mee om



Noodvoorzieningen

Kleedkamers (er zijn er veel te weinig)
‘s ochtends (8:30 -12:45)
• 2-4 voor A-cat
• 2-3 voor vrouwen A- en B-cat (dames douches/WC’s alleen tussen kleedkamer 3 en 4)
• Geen voor B-cat teams (thuis en uit)
• 2-3 voor B-cat voor niet-geïnformeerden of indien thuis niet mogelijk (voor min 45 minuten voor 

aanvang)

‘s middags (vanaf 12:45)
• 2 voor RCL1 of RCL VR1
• 6 voor overige teams (graag RCL in tenue aankomen of 60 min voor aanvang, na afloop in overleg)

Voor hele dag : Limo/thee op veld of kantine (bij regen)

Zelfservice:

• https://www.rcl.nl/1/329/veld--en-kleedkamergebruik-op-zaterdag/

• App en website voor programma

https://www.rcl.nl/1/329/veld--en-kleedkamergebruik-op-zaterdag/


Mobiel digitaal wedstrijdformulier (MDWF)

Voor wie:

• Leiders

• Aanvoerders

• Wedstrijdsecretarissen

wat je moet doen is vrijwel hetzelfde, 

hoe verandert (mobiele telefoon i.p.v PC)  zelf “KNVB wedstrijdzaken app” downloaden

N.B. voor JO8, JO9 en JO11 verandert niets (nog gewoon via PC)

Zelf zorgen dat pasfoto wordt geüpdate (via zelfservice of KNVB)

Zelfservice

http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-
zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal



Mobiel digitaal wedstrijdformulier (MDWF)

Vandaag:

Eerste impressie

Daarna: 

Zelf uitproberen: inloggen via account van je zoon/dochter 

N.B. check of e-mailadres klopt (indien fout contact coordinator)

Donderdag 31 augustus :

19:00 – 20:00 “inloopspreekuur” bij RCL



Mobiel digitaal wedstrijdformulier (MDWF)

Voor wedstrijd (er verandert niets):

1. Teamsamenstelling aanpassen 

2. Indien nodig zelf scheidsrechter invullen

3. Aanvoerder accorderen en versturen

4. Met scheidsrechter overleggen over pasjescontrole

N.B. check privacy instelling

Na versturen kan alleen scheidsrechter en wedstr. secr. nog wijzigen



Mobiel digitaal wedstrijdformulier (MDWF)

Na wedstrijd (is het anders):

• Scheidsrechter vult uitslag in 

• Scheidsrechter verstuurt formulier

• Leider/aanvoerder hoeft niets meer te doen

• Als je “het er niet mee eens bent” neem dan contact op met wedstr. 
secr. en cc naar coördinator (mail)

N.B. Wees zuinig met “het er niet mee eens zijn”; KNVB volgt 
scheidsrechter meestal, tenzij het een duidelijke fout is
(met gevolgen)



Eerste plaatjes


