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Onderwerp: Controle op (geldige) trainerslicentiepas in het seizoen 2013/’14 door de scheidsrechter
Beste wedstrijdofficial,
In het seizoen 2013-2014 vragen wij u als (assistent)scheidsrechter voorafgaande aan de wedstrijd, naast
de controle van de spelerspassen, ook de trainerslicentiepas van beide trainers te controleren. Het al dan
niet aanwezig zijn van de trainerslicentiepas dient u te vermelden op het wedstrijdformulier.
In het Support Center van Sportlink is onder het hoofdstuk ‘Specifieke KNVB Handleidingen’ onder het
onderwerp LEDEN een handleiding Administreren Trainerslicenties opgenomen.
Mocht voorafgaande aan de te spelen wedstrijd de trainerslicentiepas van één of van beide trainers niet
aanwezig zijn of zijn verlopen dan mag u om deze reden de wedstrijd niet afgelasten!
Bovenstaande regeling is van toepassing bij:
Veldvoetbal
e
 Standaardteams mannen zaterdag en zondag (met uitzondering van de 6 klasse)
 Women’s BeNe League
 Topklasse vrouwenvoetbal
 Hoofdklasse vrouwenvoetbal
Zaalvoetbal
 Ere divisie
 Eerste divisie
 Eredivisie vrouwen
Bewust is gekozen ALLE wedstrijdofficials veld- en zaalvoetbal deze brief ter informatie toe te zenden. Er
kan zich namelijk altijd onverwacht een mogelijkheid voordoen dat je wel met het fenomeen ‘Trainerslicentie’
te maken krijgt. Voor aanvullende informatie kan gebruik worden gemaakt van onderstaande links.
Meer informatie over de verscherpte controle en op het gebied van de trainerslicentie zelf vindt u op:
Link naar artikel over controle trainerslicentiepas door scheidsrechters en www.knvb.nl/trainerslicenties.

Versnelde invoer ‘Wedstrijdverloop’ bij het invullen van het DWF in Categorie A en B
Het invoeren van de doelpunten, wissels en gele en rode kaarten is vereenvoudigd. Door aanpassingen op
het tabblad ‘wedstrijdverloop’ zijn veel minder `kliks” nodig.
De aanpassingen zijn beschreven in hoofdstuk 5.5 in de handleiding DWF. Je kunt ook oefenen in het
- Klikmodel Categorie A
- Klikmodel Categorie-B
- Klikmodel Zaalvoetbal
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