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2 Alternatief digitaal wedstrijdblad 

1. Wanneer alternatief gebruiken 
Het alternatief mag slechts in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden 

1. Uitgangspunt 

a.  Men heeft de wedstrijd vooraf  geactiveerd door middel van een 

internetverbinding 

b. De pincodes zijn binnen de club beschikbaar 

c. De werking van de gebruikte hardware is vooraf nagekeken 

2. Aandachtspunten 

a. Voor de line-up en matchprotocol  heeft men geen 

internetverbinding nodig 

b. Het oneigenlijk gebruik van het alternatief zal opgevolgd worden 

en indien nodig zal men gepaste maatregelen initiatieven nemen 

om dit te vermijden 

 

3. Enkel op dag van de wedstrijd  

a. Men kan de line-up niet kan opladen en  het matchprotocol niet 

opstarten omwille van technische problemen 

b. De pincodes zijn niet beschikbaar waardoor men line-up niet kan 

afwerken en men matchprotocol niet kan starten 

c. Men dient probleem na de wedstrijd te melden aan de VHV 

i. emailadres: info@handbal.be 

ii. vermelding: matchcode, wedstrijdgegevens, wedstrijddatum 

en uur 

iii. PDF van wedstrijdverslag doorsturen 
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3 Alternatief digitaal wedstrijdblad 

2. Wat  dient beschikbaar te zijn? 
a. Papieren wedstrijdblad 

b. Matchcode/wedstrijdnummer 

c. Een lijst van het team, de wedstrijdsecretaris en 

zaalverantwoordelijke met vermelding van het lidnummers, naam, 

voornaam en geboortedatum. 

d. Attesten van spelers met uitzonderingen 

e. Gele, rode en blauwe kaart 

f. Schrijfgerief, stift 

g. Fluitje 

h. Wedstrijdklok 

i. Scorebord 

j. Papieren voor melding straftijden 

  



 
4 Alternatief digitaal wedstrijdblad 

3. Procedure vooraf aan de start van de wedstrijd 
a. Wedstrijd rapporteren op papieren wedstrijdblad 
b. Wedstrijdgegevens en teamopstelling invullen op wedstrijdblad 
c. Teamofficials het wedstrijdblad vooraf aan de wedstrijd laten 

tekenen 
d. Scheidsrechters controleren wedstrijdblad na het einde van de 

wedstrijd, vullen aan en onderteken ter afsluiting 
e. Pincode van bezoekers opvragen en noteren op wedstrijdblad 
f. Een exemplaar bezorgen aan de bezoekers 
g. Papieren wedstrijdblad invoeren in digitaal wedstrijdblad 

i. Lineup: teams en officials invoeren 
ii. Wedstrijdacties in digitaal wedstrijdblad invoeren 

1. Tijdsnotities niet van belang 
2. Registraties van goals, gele kaarten, straftijden, 

diskwalificatie zonder of met verslag 
h. Finish match button aanklikken door digitaal wedstrijdklokje op de 

volle wedstrijdtijd te zetten 
i. Release wedstrijd met internet verbinding 

i. Pincode thuiswedstrijd invoeren 
ii. Pincode bezoekers invoeren 

iii. Knop ‘signature does not exist’ bij de 2 scheidsrechters aan 
te klikken 

j. VHV mailen 
i. Melding van onbeschikbaarheid digitaal wedstrijdblad en 

reden  
ii. Vermelden wedstrijdgegevens 

iii. Kopie wedstrijdblad, voorzien van alle vereiste 
handtekeningen 

 

  



 
5 Alternatief digitaal wedstrijdblad 

 

4. Procedure tijdens de wedstrijd 
a. Tijd nemen om de overstap naar papieren wedstrijdblad te 

organiseren 

b. Verzamelen van wedstrijdgegevens 

i. Wedstrijdgegevens invullen (matchcode, datum, uur, 

locatie,…) 

ii. Gegevens wedstrijdsecretarissen invullen 

iii. Gegevens zaalverantwoordelijke invullen 

iv. Teamopstelling invullen (spelers, rugnummers, licentienr.) 

v. Handtekening trainers 

vi. Controle door SR 

c. Verzamelen informatie van het wedstrijdverloop 

i. Scorebord geeft goals aan 

ii. Scorebord geeft tijd aan 

iii. Lopende straftijden via scorebord of op papier aanwezig 

iv. Scheidsrechters en wedstrijdsecretariaat stellen samen de 

historiek van gele kaart, straftijden, diskwalificatie samen en 

noteren deze op het wedstrijdblad 

v. Controle door SR 

d. Afronding overstap en herstarten wedstrijd met rapportering via 

papieren wedstrijdblad na startsignaal van de SR. 

e. Op het einde van de wedstrijd: Finish match button aanklikken na 

controle door SR 

f. Invoeren digitale  handtekening van teams en SR 

g. Release wedstrijd met internet verbinding 

h. VHV mailen 

i. Melding van onbeschikbaarheid digitaal wedstrijdblad en 

reden 

ii. Vermelden wedstrijdgegevens 

iii. Kopie wedstrijdblad, voorzien van alle vereiste 

handtekeningen 
 

 

 


