Koninklijke Algemene Vereniging Van Vriendenclubs
Federatie Dans en Sport
Multisportfederatie - Gesticht in 1948

COMPETITIE VOETBAL ANTWERPEN
COMPETITIEVOORZITTER Ronald VAN BOUWEL
Muggenberglei 57 / 1 2100 Deurne
Tel. 03 236 70 80 GSM 0486 437 390
e-mail : voetbal@vriendenclubsantwerpen.be
Website : www.vriendenclubsantwerpen.be www.kavvv.be www.fedes.be

Wedstrijdblad
Algemeen
• 5 dagen op voorhand
• Je vult thuis de spelers in en drukt uw exemplaar af
• Reserve kopie bijhebben
• Blanco exemplaren (manueel)
• Niets bij = niet spelen!
• Mogelijkheid om max 3 spelers bij aan te vullen
Vóór de wedstrijd
Inloggen voor clubs via de gekende manier op de site.
Inloggen is op dezelfde manier zoals het doorgeven van uitslagen.
Iedereen met een login van de club kan een wedstrijdblad invullen.
Inloggen kan via www.vriendenclubsantwerpen.be door rechtsboven op het slotje te klikken.

U vult uw e-mail adres en het verkregen wachtwoord in.
Wedstrijden beheren
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Rechts vanboven kan u een blanco formulier voor de thuisploeg EN bezoekers downloaden. Zorg ervoor dat je
ALTIJD een blanco exemplaar bij hebt (zonder een exemplaar = niet spelen).
Aankomende wedstrijden
Vanaf 5 dagen op voorhand ziet u de wedstrijd staan.
U kan klikken op “Invullen voor xxxx”.

Vanaf speeldag 2 kan u uw gegevens van een vorige wedstrijd kopiëren.
U selecteert maximum 15 spelers die vermoedelijk gaan deelnemen aan de wedstrijd.
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Indien spelers in het rood komen zijn deze geschorst en is het raadzaam (tenzij u 100% zeker bent) dat u deze niet
opstelt.
Wil u een speler terug verwijderen : klikt op de lijn van de speler en kiest voor Verwijderen!
Alles ingevuld => Rechts kan u op Print klikken.
U krijgt een PDF bestand dat u kan downloaden en afprinten. Aanraden minimum 2x afprinten.
Enkel uw zijde neemt u mee. De tegenstander neemt zijn eigen exemplaar mee.
Staat een speler niet in de lijst = niet speelgerechtigd. (Te laat aangesloten of rijksregisternr niet bekend)

U vult zelf nog de rugnummers in.
En een kruisje bij “E” of “R” of ze effectief zijn of reserve.
Zijn er speler die geblesseerd geraken / belet zijn dan kan u tot voor de wedstrijd nog maximum 3 spelers
bijschrijven in DRUKLETTERS samen met zijn geboortedatum. De scheidsrechters zal bij de andere (gedrukte)
spelers NA zetten = niet aanwezig of NG = wel aanwezig maar niet gespeeld.
Kiest u maar voor 14 spelers (of minder) zullen deze vakken grijs gemaakt worden en kunnen niet verder
aangevuld worden.
Verder vult u de kapitein in, terreinafgevaardigde (indien thuisclub), clubafgevaardigde en/of coach in en bezorgt
u z.s.m. het blad aan de scheidsrechter samen met de identiteitskaarten (op volgorde).
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Vorige wedstrijden

Via [Bekijk] heeft u direct toegang tot de wedstijdbladen (foto).
Na de wedstrijd
Niet via de site maar via de KAVVV MATCH APP
Scheidrechter vult het scheidsrechtsblad in.
Alle partijen tekenen het scheidsrechterblad af.
APP Store / Play Store:

Inloggen via dezelfde login als op de site (e-mail + wachtwoord).

Internet is verplicht anders ziet u een foutmelding
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Enkel de dag van de wedstrijd zelf ziet u wedstrijden anders ziet u de melding “Er zijn momenteel geen
wedstrijden”.
Thuisclub:
Thuisploeg geeft de uitslag in en of de wedstrijd normaal verlopen is (Alternatief:
Afgelast / Forfait / Stopgezet) en klikt op OPSLAAN.
Vervolgens klikt u op het fototoestel en neemt vervolgens minstens 2 foto’s.
Kant thuisploeg en kant bezoekers.

Indien er geen internet verbinding mogelijk is kan u een foto nemen met uw toestel
via de klassieke manier kan u die nadien opladen door op Fotobibliotheek te
klikken. U ziet direct het aantal foto genomen (in dit vb 5).
Door er op te klikken ziet u ook meteen de foto’s die genomen zijn.

Bezoekers kunnen enkel de resultaten raadplegen, niet zelf iets aanpassen.
De scheidsrechter noteert nadien de sportiviteitscijfers en eventuele opmerkingen hieromtrent.
Hij bezorgt het blad per post aan het verbond.
Indien er geen officiële scheidsrechter is, is de thuisploeg verplicht het scheidsrechtersblad op te sturen.
Uiterlijk zondag avond in de brievenbus steken naar Marc Van Riel – Acaciadreef 6 – 2950 Kapellen
Extra vragen over speler aan te sluiten, e.a. kan je bij voorkeur mailen naar it@vriendenclubsantwerpen.be of via
de site.
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