


Digitale Wedstrijdbladen 



Niets dan voordelen…

• Eenvoudige administratie

•Correcte administratie

•Niet meer tijdsgebonden

•Niet meer plaatsgebonden

•Niet meer persoonsgebonden

• Enkel aangesloten spelers opstellen

• Ecologische voetafdruk



Procedure

•Basisprincipes blijven identiek

•Club is verantwoordelijk

• Spelende leden en niet-spelende leden registreren

• ID-kaart of evenwaardig document aanwezig op 
de wedstrijdtafel



www.wedstrijdbladen.be



www.wedstrijdbladen.be

Hoe inloggen?

1/ Via digipass van de club

2/ Via ploegverantwoordelijke



www.wedstrijdbladen.be

Ploegverantwoordelijke(n)?
GC geeft één of meerdere leden rol van ploegverantwoordelijke via www.e-
kickoff.com of www.wedstrijdbladen.be

http://www.e-kickoff.com/
http://www.wedstrijdbladen.be/




Praktisch – Wie kan invullen?

Vergeet geen ploeg te selecteren!!!
Geen ploeg = geen mogelijkheid tot invullen wedstrijdblad!!!



Praktisch – Wie kan invullen?



www.wedstrijdbladen.be

Ploegverantwoordelijke?
Ploegverantwoordelijke ontvangt gebruikersnaam + paswoord via mail



• Startpagina = overzicht van de wedstrijden van de 
komende 14 dagen

•Klikken op uw ploeg om wedstrijdblad te openen



4 tabbladen:
1. Wedstrijdgegevens
2. Spelers
3. Staff
4. Bevestiging



• Toevoegen spelers (minimum 4, maximum 10)

• Verschillende zoekfuncties



•Deel naam ingeven

•Bevestigen via knop ‘Deze speler’



Mogelijkheden: meerdere spelers zoeken



Meerdere spelers zoeken
Gewenste spelers aanvinken + toevoegen



Alle spelers rugnummer toekennen
+ Kapitein aanduiden



Kopieer spelers vorige wedstrijd

Spelers van vorige wedstrijden worden gekopieerd. 

Wijzigingen (toevoegen of verwijderen spelers) nog mogelijk



Staf toevoegen

Lid/leden opzoeken en selecteren via ‘Deze staf’



Functie toekennen (Trainer, afgevaardigde,…)

Ook bij Staf mogelijkheid tot ‘kopiëren’ vorige wedstrijd.



Bewaren vs Versturen!!!

Bewaren

• Ingevulde gegevens worden voorlopig bewaard

• Wijzigingen zijn hierna nog mogelijk

Versturen

• Digitaal wedstrijdblad wordt definitief opgeslagen en 
verstuurd. 

• Geen wijzigingen meer mogelijk



Praktisch – Wanneer invullen?

•Wedstrijdblad is beschikbaar 14 dagen voor 
wedstrijd

• Einde beschikbaarheid: 5’ voor aanvang wedstrijd



Praktisch – Wie kan invullen?

•GC geeft toegangsrechten via E-kickoff

• Ieder lid kan login ontvangen

•Op ploegniveau toekennen

•Geen limiet naar aantal personen



Praktisch – Waar invullen?

•Desktop
• Laptop
• Tablet
• Smartphone

Website is ‘mobile friendly’.
Internetverbinding vereist (WIFI of 4G/3G)



Mobile Friendly
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Mobile Friendly



Praktisch – Controle?

• Na ‘versturen’ door beide clubs is wedstrijdblad beschikbaar voor tegenstander

• Afgevaardigde tegenstander leest naam + nummer

• Scheidsrechter controleert nummer en ID-kaart



Digitaal Wedstrijdblad



Digitaal Wedstrijdblad

Digitaal WB niet ingevuld en verzonden

= 

Wedstrijd vangt niet aan

=

Forfait



Praktisch – Tijdens wedstrijd?

•Afgevaardigde aan wedstrijdtafel

• Scorebord



Praktisch – Na afloop wedstrijd?

• Kapitein of afgevaardigde bevestigt administratie van de 
scheidsrechter (uitslag + kaarten)

• Scheidsrechter verwerkt de wedstrijdgegevens digitaal



Digitaal WB na de wedstrijd

1/ Via www.e-kickoff.com

http://www.e-kickoff.com/
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Digitaal WB na de wedstrijd

2/ Via www.voetbalvlaanderen.be

Clubnaam ingeven in de zoekbalk

http://www.voetbalvlaanderen.be/


Digitaal WB na de wedstrijd



Digitaal WB na de wedstrijd

3/ Via app Best of Belgian Football



Uitprint ID (E-Kickoff)



Uitprint ID (E-Kickoff)



Uitprint ID (E-Kickoff)



Korte herhaling

1/ Ploegafgevaardigden aanduiden via E-kickoff

2/ 14 dagen vooraf is het wedstrijdblad beschikbaar 
via http://www.wedstrijdbladen.be

- spelers toevoegen (incl. nummers en kapitein)

- staff toevoegen

- wedstrijdblad versturen

3/ ID-bewijzen afdrukken uit E-Kickoff

http://www.wedstrijdbladen.be/


SECRETARIAAT – Blue Towers Gent

Contactgegevens 

Telefoon: 09/224.15.44

Adres: Sluisweg 1 bus 17, 9000 Gent

E-mail: minivoetbal@voetbalvlaanderen.be

VEEL SUCCES EN PLEZIER IN HET 
SEIZOEN 2019-2020


