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ICT Afdeling
Vervolg fasegewijze invoering Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) – categorie B

Beste bestuurders,
In onze brief van 4 december 2013 hebben wij laten weten dat de KNVB niet verder zou gaan met de uitrol van
het DWF in categorie B, voordat wij van Sportlink Services hiervoor een akkoord zouden ontvangen. Op 12
februari jl. heeft Sportlink Services akkoord gegeven voor een fasegewijze uitrol van het DWF. Op dit moment is
Sportlink Services, mede als uitvloeisel van het gehouden onderzoek naar de stabiliteit van het Sportlinksysteem,
bezig de technische infrastructuur te optimaliseren. Dit betreft o.a. uitbreiding en inrichting van de
servercapaciteit. Deze verbeteringen moeten er voor zorgen dat de huidige belasting en de extra belasting door
het DWF als gevolg van de verdere fasegewijze uitrol, goed worden verwerkt. De komende weken vindt op
wedstrijddagen monitoring plaats op het functioneren van de infrastructuur en zal de belasting op het systeem
tijdens piekmomenten nauwkeurig worden gevolgd. Waar noodzakelijk komen er aanpassingen. Tijdens de
fasegewijze invoering van het DWF wordt voor elk nieuw uitrolmoment in overleg tussen Sportlink Services en de
ste
KNVB bepaald of verdere uitrol van het DWF kan plaatsvinden. Ook voor het 1 uitrolmoment zal, op basis van
de ervaringen in de komende weken, worden bepaald of verdere uitrol verantwoord is.
De uitlevering van het DWF voor de junioren en D-pupillen in categorie B zal in 4 fases plaatsvinden. Dit zal
geschieden in de volgorde D-pupillen, C-junioren, B-junioren en A-junioren. Deze volgorde heeft te maken met
het feit dat op dit moment de pieken in het gebruik van het DWF liggen bij + 14.00 uur en + 16.30 uur.
Analyse heeft uitgewezen dat de piekbelasting bij de D-pupillen ligt tussen + 9.00 uur tot en met + 12.00 uur. Dit
is de reden waarom wij, op dringend advies van Sportlink Services, bij fase 5.1 beginnen met de uitlevering van
de D-pupillen (competitie- en bekerwedstrijden) en vanaf deze leeftijdscategorie naar boven toe verder gaan
uitleveren.
Planning vervolg fasegewijze invoering Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) – Categorie B
Fase
Fase 5.1
Fase 5.2
Fase 5.3
Fase 5.4

Met ingang van
Zaterdag 29 maart 2014
Zaterdag 12 april 2014
Zaterdag 19 april 2014
Zaterdag 3 mei 2014

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
namens het bestuur amateurvoetbal,

Betreffende categorie
D-pupillen * comp./ beker
C-junioren * comp./ beker
B-junioren * comp./ beker
A-junioren * comp./ beker

Aantal elftallen
+ 7.300 elftallen
+ 5.800 elftallen
+ 4.000 elftallen
+ 2.400 elftallen

Volgende week zullen wij u schriftelijk informeren over:
Diverse instructie mogelijkheden voor de leiders van de D pupillenelftallen;
Het belang van het tijdig aanmaken van de Bondsteams;
Oplevering van de actuele Handleiding DWF en Klikmodel ‘Oefenen met DWF
Veldvoetbal – Categorie B’.
Nieuw uit te leveren verbeterpunten bij het DWF m.i.v. 8 en 9 maart 2014
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