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INLEIDING
• Digitale (r)evolutie?
• (voortdurende) evolutie informatica-tools
• ten gunste van Bedrijfsvoetbalbond, de clubs én de refs
• DOEL DWB=

• 1° meer geautomatiseerde afhandeling van de wedstrijdbladen
• 2° sneller, eenvoudiger, effiënter

• mààr … aanpassingsperioden en kinderziektes



LAY-OUT DWB
• DWB OP (computer)scherm
• DWB op papier blijft ALTIJD noodzakelijk
• Waarom?

- controle I.K. en uitrusting
- geen PC, geen printer, geen internet
- diverse andere problemen (zie verder)
- vermijden dat er vooralsnog een (nieuw) papieren wedstrijdblad 

moet worden aangemaakt

• Algemene lay-out (3 delen)
- wedstrijdgegevens
- gegevens thuisploeg
- gegevens bezoekers



INVULLEN EN CONTROLES  
WIE? WAT? WANNEER?
Club
(teamafgevaardigden)

Spelers Vanaf dag -30’ voor match

Staf
(personen in de neutrale zone)

idem



INLOGGEN  
https://www.bedrijfsvoetbal.be/wedstrijdblad

Gebruikersnaam = Stamnummer club
Wachtwoord = zelfde als bij aansluiten 
nieuwe leden



Na het inloggen krijgen U dit scherm te zien waarbij u de wedstrijd moet kiezen.
Klik wedstrijd aan
Druk dan volgende.

Volgend scherm verschijnt dan met overzicht van de gegevens



Overzicht met gegevens(hoofding) ter controle

Druk volgende om uw spelers in te vullen



INVULLEN SPELERS

Druk op opslaan



Personen in de neutrale zone (afgevaardigden clubs)

Slaat de gegevens op.



INVULLEN EN CONTROLES  
WIE? WAT? WANNEER?
SCHEIDSRECHTER
(VOOR DE MATCH)

Controle wedstrijd gegevens ASAP (kan al thuis voor 
vertrek)

Controle gegevens beide clubs ASAP (ter plaatse NA 
contact met 
teamafgevaardigden)

Eventueel (kleine wijzigingen 
(nummers, effectieve en wisselspelers, 
kapitein, ….)

Ten laatste 15 minuten voor 
de match

Wedstrijd (administratief starten) als alles oké is



INLOGGEN  
https://www.bedrijfsvoetbal.be/wedstrijdblad



CONTROLE WEDSTRIJDGEGEVENS 



CONTROLE
GEGEVENS BEIDE CLUBS



CONTROLE
GEGEVENS BEIDE CLUBS





Wedstrijd (administratief starten) als alles oké is
Wanneer dit gebeurt is kan de beide ploegen geen wijzigingen meer aanbrengen.
Wijzigingen gebeurt door de scheidsrechter. De scheidsrechter begeleidt de wedstrijd.



3.INVULLEN EN CONTROLES 
(vervolg)

WIE? WAT? WANNEER?
SCHEIDSRECHTER
(NA DE MATCH)

Last minute wijzigingen van voor de 
wedstrijd( gekwetste speler, uitsluiting 
voor de match, ….

Na de match

Wedstrijdgegevens( uitslag, verloop, 
opmerkingen, verslag volgt

Na de match

Ploeg gerelateerde gegevens (gele en 
rode kaarten)

Na de match



Na de match 



Wedstrijdgegevens( uitslag, verloop, opmerkingen, verslag volgt






