


Log in op www.wedstrijdbladen.be en klik op de ploeg om 
het wedstrijdblad te openen

http://www.wedstrijdbladen.be/


Op deze tab ziet u het terrein en de scheidsrechter



Klik op de tab ‘Spelers’

Om spelers toe te voegen zijn er 4 mogelijkheden:

1. Vul de naam van de speler in en klik op ‘Deze speler’
2. Om meerdere spelers toe te voegen kiest u ‘Meerdere 

spelers’. Zie 3.1
3. Om spelers uit de kernspelerslijst te selecteren kiest u 

‘Selectie kernspelers’. Zie 3.2
4. Om de spelers van de vorige wedstrijd te selecteren 

kiest u ‘Kopieer spelers vorige wedstrijd’



1. Zoeken:
• Vul de gewenste gegevens in
• Klik op ‘Zoeken’

2. Selecteren:
• Vink de spelers aan
• Klik op ‘Toevoegen’
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• Vink de spelers aan
• Klik op ‘Toevoegen’



Klik op de tab ‘Staf’

Om stafleden toe te voegen zijn er 4 mogelijkheden:

1. Vul de naam van het staflid in en klik op ‘Deze staf’
2. Om meerdere stafleden toe te voegen kiest u ‘Zoek 

technische staf club’. Zie 4.1
3. Om stafleden uit de technische staf club te selecteren 

kiest u ‘Selectie technische staf club ’. Zie 4.2
4. Om de stafleden van de vorige wedstrijd te selecteren 

kiest u ‘Kopieer technische staf vorige wedstrijd’
5. Selecteer de functie van het staflid. Zie 4.3



1. Zoeken:
• Vul de gewenste gegevens in
• Klik op ‘Zoeken’

2. Selecteren:
• Vink de stafleden aan
• Klik op ‘Toevoegen’
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• Vink de stafleden aan
• Klik op ‘Toevoegen’



Selecteer de functie van het staflid
• Klik op        in de kolom ‘Functie’ 
• Selecteer de functie



Er zijn 3 mogelijkheden om een scheidsrechter aan te 
duiden:
1. Actieve scheidsrechter, zie 5.1
2. Aangesloten lid, zie 5.2
3. Gelegenheidsscheidsrechter, zie 5.3



1. Klik op ‘Kies een actieve scheidsrechter van de KBVB’
2. Vul de zoekvelden in en klik op ‘Zoeken’
3. Klik op de naam van de scheidsrechter

Opmerking: Na het versturen moet de scheidsrechter het wedstrijdblad invullen via     
zijn account.
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1. Klik op ‘Kies een aangesloten lid van uw club’
2. Vul de naam van de persoon in en klik op ‘Selecteer 

persoon’
3. Vul het telefoonnummer en het email in
4. Klik op ‘Kiezen’
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1. Klik op      om een gelegenheidsscheidsrechter te 
selecteren

2. Klik op de naam van de scheidsrechter
3. Indien de scheidsrechter niet in de lijst staat klik op 

‘Voeg nieuwe clubscheidsrechter toe’. Zie 5.3.1



1. Vul alle gegevens in
2. Klik op ‘Toevoegen’
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1. Controleer of bij ‘Validatie wedstrijdblad’ alles groen is
2. Klik op ‘Versturen’


