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 Digitaal Wedstrijdformulier LISA – handleiding Jongste Jeugd en Junioren (vanaf pagina 4) 

De procedure voor Jongste Jeugd: 
 
A De thuisspelende coach vult de score in, vervolgens  vinkt hij de spelers uit die niet aanwezig zijn 

B De uitspelende coach vinkt de spelers uit die niet aanwezig zijn en keurt de uitslag goed 

C De thuisspelende coach verstuurd het formulier 

Thuisspelend team Jongste Jeugd: 
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Uitspelend team Jongste Jeugd: 

 

 

 

 

 

 

 

Einde handleiding Jongste jeugd 
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De procedure voor Junioren: 
 
A de coaches/aanvoerders van het team voeren de spelerslijst op door team- leden uit te vinken die 
niet aanwezig zijn. Ook bestaat er de mogelijkheid invallers toe te voegen. Voor de thuisspelende 
ploeg is er nog een extra taak: de scheidsrechters controleren of wijzigen.  (pagina 4,5,6) 

B de scheidsrechters controleren de spelerslijst, registreren eventuele gele/rode kaarten, voeren de 
uitslag in en beide scheidsrechters accorderen. (pagina 7) 

C De coaches/aanvoerders kunnen de uitslag / tuchtzaken inzien. 

Thuisspelend team Junioren 
 

 

 

Hier ziet u de 
wedstrijdinfo 

Vink de spelers uit die 
er niet zijn 

Klik voor invallers of 
druk volgende 

Zoek evt. een invaller 
op achternaam  

Selecteer de invaller 
en druk op toevoegen 

Bevestig de komst van 
de scheidsrechters of 
pas deze aan 
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Nu is het aan de scheidsrechters om de kaarten + uitslag in te vullen, de andere scheidsrechter dient 
te accorderen. U ziet een mogelijkheid om het scherm te verversen, zodra beide scheidsrechters 

klaar zijn kunt u verder: 

 

 

Zoek evt. een andere 
scheidsrechter op 
achternaam 

Bevestig de 
scheidsrechters 

De scheidsrechters 
hebben alles ingevuld, 
druk op volgende 

U dient het formulier 
nu te voltooien 

Druk op OK om het 
formulier te verzenden 

Vul hier eventuele 
opmerkingen in 
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Uitspelend team Junioren 
 

 

 

 

Nu is het aan de scheidsrechters om de kaarten + uitslag in te vullen, de andere scheidsrechter dient 
te accorderen. U ziet een mogelijkheid om het scherm te verversen, zodra beide scheidsrechters 

klaar zijn kunt u verder: 

 

 

Zoek evt. een invaller 
op achternaam  

Selecteer de invaller 
en druk op toevoegen 

Hier ziet u de 
wedstrijdinfo 

Vink de spelers uit die 
er niet zijn 

Klik voor invallers of 
druk volgende 

De scheidsrechters 
hebben alles ingevuld, 
druk op volgende 

U dient het formulier 
nu te voltooien Vul hier eventuele 

opmerkingen in 
Druk op OK om het 
formulier te verzenden 
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Scheidsrechters 

 

 

Zodra 1 scheidsrechter de uitslag heeft ingevoerd, dient de andere scheidsrechter de uitslag goed te 
keuren, vervolgens dient scheidsrechter 1 definitief het formulier goed te keuren, dit in verband met 
tussentijds wijzigen van kaarten. Vervolgens kan thuis en uitspelend team het formulier afronden. 

 

 

Hier ziet u de 
spelerslijsten, indien er 
onvoldoende spelers 
zijn kunt u niet verder 

Registreer eventueel 
tucht Kies in welk team de 

kaart is gevallen 

Kies het soort kaart 

Kies de reden en welke 
speler (of 
ondersteuner) 

Selecteer dit als het 
een aanvoerders kaart 
betreft 

Selecteer de minuut 
waarin de kaart is 
gevallen U ziet hier een 

overzicht van de 
kaarten en kunt extra 
kaarten invoeren 

Vul de uitslag in, de 
andere scheidsrechter 
krijgt mogelijkheid om 
de uitslag te 
bevestigen 


