
 
 
 
Coaches/aanvoerders, 
 
De KNVB heeft de papieren wedstrijdformulieren en de plastic  
spelerspassen al een tijdje afgeschaft. Daarvoor in de plaats is er een  
app beschikbaar waarmee digitaal het wedstrijdformulier kan worden  
ingevuld en waarin digitaal de spelerspassen zijn ondergebracht. 
Het wedstrijdformulier kan dus voortaan met een smartphone of tablet worden ingevoerd. Elk team kan dat rustig 
op t gemak, thuis, vlak voor de wedstrijd, al voorbereiden. 
 
De app met de naam Wedstrijdzaken is vanaf nu te downloaden in de Google Play Store en Apple App Store. De 
Wedstrijdzaken app is bestemd voor alle volwassen aanvoerders en reserveaanvoerders, teammanagers/-leiders, 
wedstrijdsecretarissen, club- en bondsscheidsrechters en overige officials die betrokken zijn bij het invullen van het 
wedstrijdformulier zaalvoetbal. Sinds kort kunnen alleen volwassenen de app invullen….. 
 
Wij verzoeken je dan ook om ZSM de app te downloaden en om je te registreren. Je kan alleen registreren met het e-
mailadres dat vastligt in de ledenadministratie van onze club. Een wachtwoord moet je zelf verzinnen.  
Tevens raden we je aan om nog minimaal twee spelers de app te laten downloaden zodat e.e.a. ook vlekkeloos kan 
verlopen als je er niet bent. (Let op: als je al een inlog hebt op voetbal.nl is het wachtwoord hetzelfde voor deze app) 
 
Lukt het niet om te registreren, neem dan contact op met ledenadministratie@nieuweboerzaalvoetbal.nl om het 
geregistreerde e-mailadres te achterhalen of het juiste e-mailadres te laten vastleggen. 
 
Als coach/aanvoerder/speler zie je in de Wedstrijdzaken app je persoonlijke programma. Dit wordt bepaald door het 
team waarin je bent ingedeeld door de club. 
 
Automatisch staan jouw spelers in je wedstrijdformulier van die avond. 
Is iemand er niet, kun je deze selecteren en weggooien voor die wedstrijd m.b.v. het prullenbakje. 
1 van de spelers graag aanvoerder maken, dit doe je door degene te selecteren en te kiezen voor het 
aanvoerdersbandje (C in een rechthoek). 
Invallers kun je vinden door op het “+”te drukken en een gedeelte van de achternaam te zoeken. Soms vind hij hem 
niet gelijk, klik dan op het vergrootglas bij “doorzoeken rest vd vereniging”. 
 
Het is belangrijk (o.a. voor de app) dat de gegevens van onze leden in het systeem correct zijn, daarom willen we de 
coaches/aanvoerders vragen om de teamlijsten die we verspreiden, goed te controleren. Indien er onjuistheden of 
aanvullingen zijn, graag doorgeven aan ledenadministratie@nieuweboerzaalvoetbal.nl. 
 
De spelerspasfoto’s kunnen de leden in bepaalde periodes in het seizoen, zelf wijzigen in voetbal.nl.  
Graag zorgen voor een recente foto waar je alleen en duidelijk op zichtbaar bent. De scheidsrechter kan je uitsluiten 
als deze je niet kan herkennen. Ook kun je de ledenadministratie vragen de pasfoto te vervangen. Graag een jpg op 
de mail of een pasfoto met je naam in de brievenbus (Eiland 33) 
 
Via https://support.sportlink.nl/support/solutions/9000108739 is de handleiding van de app te raadplegen. 
 


