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wedstrijdformulier invullen 

Wedstrijdnummer is 

het belangrijkste 

van het hele 

formulier. Het 

nummer invullen 

vanaf de rechter 

positie b.v. 

  2 3 4 

 

Klasse; 

*Seniorenn: 

klasse – aanduiding 
2e

 klasse poule 2c 

*Jeugd 

poule – aanduding 

1
e
 klasse poule A03 

*beker  v.b. 

Beker senioren 

Beker A-junioren 

etc. evt poule nr 

vermelden! 

 

Uitslag invullen 

door de 

scheidsrechter 

Vermeld naam en 

aanduiding elftal 

van thuis en 

bezoekende 

vereniging 

v.b.  Rood Wit 5 – 

        Zwart Geel 6 

of   Rood Wit F4 – 

       Zwart Geel F3 

Indien van 

toepassing na afloop 

van de wedstrijd 

invullen door 
scheidsrechter 

naam + relatienummer zowel KNVB als Verenigingsscheidsrechter 

naam  assistent van thuisspelende vereniging 

Invullen!  

Invullen!  

Naam inclusief 

relatienummer 

invullen. 

Let op dit kan per 

vereniging 

verschillen. B.v. 

-Algemeen 

secretaris 

-jeugd secretaris etc 

 

naam  assistent van bezoekende vereniging 
Invullen!  

Formeel invullen 

door de aanvoerder. 

Hij mag dit 

delegeren aan een 

ander lid van de 

vereniging 

Rugnummers nog 

niet verplicht. 

Wordt hier wel mee 

gespeeld dan  is het 

vermelden verplicht  

In deze kolom de 

relatienummers  

unieke ledennr’s 

vermelden van de 

elf spelers die de 
wedstrijd beginnen 

In deze kolom de 

achternaam 

invullen. Evt 

tussenvoegsel 

achter de 

familienaam v.b. 

Broek van den 

Volgorde bepaalt u 

zelf! 

Naam vereniging en relatienummer invullen. B.V.; 

A B C D - 1 2 E 

In de 5
e
 positie het “verbindingsstreepje” plaatsen, 

het eerste “verbindingsstreepje”(positie3)weglaten 

handtekening  +  

relatienummer van 

de aanvoerder. Hier 

mag geen sprake 
zijn van delegatie! 

De namen van de 

ingevallen 

wisselspelers. 

Reglementair door 

de scheidsrechter. 

De praktijk is vaak 

samen met of in 

aanwezigheid van 

de scheidsrechter. 

In ieder geval nooit 

vooraf namen van 

invallers vermelden. 

Door scheidsrechter 

in te vullen na de 

wedstrijd! 

Op de achterzijde 

van het 

wedstrijdformulier 

staan de diverse 

codes voor 

waarschuwing of uit 

het veld gestuurd! 

Scheidsrechter 

vermeldt een T bij 

thuuisclub+ alle 

gegevens. En een B 

bij bezoekers. 

Open vakje kan 

men gebruiken voor 

G-voetbal 

Let Op! Geen pas=niet spelen. 

Voor meer info over de 

spelerspas ga naar; 
www.knvb.nl/spelerspas  

http://www.knvb.nl/spelerspas
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Handleiding invullen wedstrijdformulier KNVB wedstrijden 
 
Thuiswedstrijd: 
Bij de A/B/C/D met aangewezen scheidsrechter:  

- de leider die gaat vlaggen vult zijn eigen naam in op de plek van ‘assistent-scheidsrechter’, 
lid van SC Leeuwen en daar achter je KNVB bondsnummer  

- Niet doorwisselen (A1, B1, C1, D1): vul alleen de 11 basisspelers in op het formulier; 
bondsnummer, naam en voorletter. Spelers die tijdens de wedstrijd invallen, kunnen na 
afloop worden toegevoegd. 

- De aanvoerder/leider ondertekend het formulier. 
 
Bij de A/B/C/D eigen scheidsrechter:  

- de leider die gaat fluiten vult zijn eigen naam in op de plek van ‘scheidsrechter’, lid van  
SC Leeuwen  en daar achter je KNVB bondsnummer  

- de leider die gaat vlaggen vult zijn eigen naam in op de plek van ‘assistent-scheidsrechter’, 
lid van SC Leeuwen en daar achter je KNVB bondsnummer  

- Wel doorwisselen (overig): vul alle spelers die mogen meedoen aan de wedstrijd in 
inclusief de wisselspelers tot een maximum van 15 spelers. 

- De aanvoerder/leider ondertekend het formulier. 
 

Vul altijd voor aanvang van de wedstrijd het formulier in! 
(minimaal 11 spelers en een handtekening) 

 
Na afloop van de wedstrijd dienen er op het formulier de volgende zaken te zijn 
ingevuld: 

- de tegenpartij; hun “assistent-scheidsrechter”  
- de tegenpartij; parafeert het formulier 
- de thuisspelende partij; parafeert het formulier 
- de thuisspelende vereniging heeft de wedstrijdcoördinator ingevuld 
- de scheidsrechter vult de stand in en zet een handtekening onderaan het 

formulier. 
Je neemt de kopie voor de uitspelende club mee terug naar SC Leeuwen 
 
Bij de E en F-jeugd, zelf scheidsrechter: 
Er worden geen wedstrijdformulieren ingevuld, het enige wat de scheidsrechter doet is na afloop 
van de wedstrijd de uitslag invullen op het uitslagenformulier. De leider van de tegenstander zal 
voor akkoord zijn naam en handtekening achter de uitslag zetten. 
 
 
Gele en/of rode kaarten: vul naam, adres, postcode en geboortedatum in 
Bij rode kaarten: de speler die rood kreeg, of op wie de overtreding werd gemaakt die 
met rood bestraft werd, moet altijd na afloop in de bestuurskamer van SC Leeuwen een 
geel of blauw formulier invullen i.v.m. rapportage aan KNVB. (vraag hier naar in de 
bestuurskamer) 
 
Uitwedstrijden: 
A/B/C/D: Zie thuiswedstrijden 
 
E/F: De uitslag wordt door de scheidsrechter van de thuisploeg op het formulier gezet. 
Jij zet er je naam en handtekening achter voor akkoord. Je geeft bij terugkomst bij  
SC Leeuwen de uitslag van de wedstrijd door in de bestuurskamer of telefonisch. 
 
Belangrijk voor alle uitspelende teams van A t/m D: 
Controleer of het verenigingsnummer van SC Leeuwen ingevuld is achter ‘naam bezoekers’. Niet 
alle verenigingen doen dit. Staat het er nog niet, vul het dan in.  
 
 

wedstrijdformulier invullen 


