
 Digitaal Wedstrijd Formulier 



Agenda 

1. Introductie DWF 

2. Voordelen DWF 

3. Voor, tijdens en na de wedstrijd 

4. Veel gestelde vragen  

5. Toekomst 

6. Praktijk 

7. Rondvraag 



  1. Introductie DWF 

Te gebruiken sinds seizoen 2013-2014 

 

Binnen het DWF kan er gekozen worden voor 
twee uitvoeringen: 

 

Resultaat invoeren 

  Alleen promotieklasse en lager 

Live bijhouden 

Alle niveaus (uitgezonderd CMV) 

 

 



1. Introductie DWF 

Resultaat invoeren 
 

Mogelijkheid tot Wi-Fi of dataverbinding 
voor én na de wedstrijd! 

 

› Vooraf invoeren: Spelers, begeleiding en official(s). 

› Tijdens de wedstrijd: Geen DWF gebruik, 
setstanden en straffen noteren. 

› Na de wedstrijd: Setstanden invoeren, uitgekomen 
spelers aanvinken, straffen en extra opmerkingen 
invoeren. 

› Versturen na akkoord aanvoerders en 1e 
scheidsrechter. 

 



 

 



1. Introductie DWF 

Live Bijhouden 

Mogelijkheid tot Wi-Fi of dataverbinding 
voor, na en tijdens de wedstrijd! 

 

› Vooraf invoeren: Spelers, begeleiding en official(s). 

› Tijdens de wedstrijd: Registreren van elk 
spelmoment. 

› Na de wedstrijd: Setstanden controleren en 
eventueel extra opmerking(en) invoeren. 

› Versturen na akkoord aanvoerders en 1e 
scheidsrechter. 

 



2. Voordelen 

Voor de vereniging 
Juiste wedstrijdgegevens snel bij de hand 

Uitslagen worden direct verwerkt in de stand na het versturen 

Geen verzending per post meer nodig 

Eenvoudig voor de teller om te bedienen 

Alle formulieren op tijd ingeleverd 
 

Voor de scheidsrechter 
Duidelijk leesbare namen en nummers 

Eenvoudig zien van opstellingsfouten (live versie) 

Teller kan de juiste informatie snel geven (live versie) 
 

Voor spelers 
Ruim voor de wedstrijd alle spelers invoeren 

Alle relatiecodes en namen snel en goed ingevuld 

De uitslag is snel te zien in de stand van de poule 

 



3. Voor, tijdens en na de 
wedstrijd 

 

In de volgende sheets zie je de belangrijkste 
DWF handelingen van de drie momenten 
rondom een wedstrijd. 

 

Voor de wedstrijd 

Tijdens de wedstrijd 

Na de wedstrijd 



Voor de wedstrijd 
Live Bijhouden & Resultaat Invoeren 

 

Kies een wedstrijd op dwf.volleybal.nl 



Voor de wedstrijd 
Live Bijhouden & Resultaat Invoeren 

 

Het akkoord geven van de ID en toevoegen van eventuele opmerkingen 



Voor de wedstrijd 
Live Bijhouden & Resultaat Invoeren 

 

Spelers kunnen eventueel nog gewijzigd worden via Speler beheren. 



Voor de wedstrijd 
Live Bijhouden & Resultaat Invoeren 

 

Als ze nog ontbreken begeleiding en officials toevoegen  
en kiezen voor een DWF uitvoering. 

Opmerkingen 
kunnen geplaatst 
worden 



Voor de wedstrijd 
Live Bijhouden 

 

Vul de opstelling in aan het begin van elke set 

Voer een 
kantwissel 
uit als dit 
nodig is. 

Klik in één 
van de 
rondjes om 
aan te geven 
wie de 
beginservice 
heeft. 

Klik 6 nummers 
achter elkaar 
aan om de 
opstelling te 
vullen. 

Bekijk welk 
rugnummer 
een persoon 
heeft. 



Tijdens de wedstrijd 
Live Bijhouden 

 

Elk spelmoment registreren.  

Aantal 
gebruikte 
wissels 

Nummer 4 is 
aan service 

Als er iets 
gebeurd 
tijdens de 
wedstrijd 
kun je dit 
aanklikken 

Oranje is de 
aanvoerder 

Grijs is de 
libero 

Tellen gebeurd 
met het plusje 

Voor 
uitzonderlijke 
gevallen 



Tijdens de wedstrijd 
Live Bijhouden 

 

Straf toekennen: Nummer en straf kiezen, vervolgens opslaan. 



Tijdens de wedstrijd 
Live Bijhouden 

 

Via Setverloop kan de laatste actie ongedaan worden gemaakt. 



Na de wedstrijd 
Live Bijhouden & Resultaat Invoeren 

 

Als de wedstrijd is afgelopen kan de uitslag worden  
gecontroleerd (Live Bijhouden) of ingevoerd (Resultaat Invoeren). 



Na de wedstrijd 
Live Bijhouden & Resultaat Invoeren 

 
 

De spelers die zijn uitgekomen in de wedstrijd worden aangetoond d.m.v. 
een groen vinkje (bij Resultaat Invoeren kun je dit wijzigen). 



Na de wedstrijd 
Live Bijhouden 

 

De straffen worden getoond (Live Bijhouden)  
of kunnen worden ingevoerd (Resultaat Invoeren) 



Na de wedstrijd 
Live Bijhouden 

De hele wedstrijd is bij Live Bijhouden terug te zien ter controle.  
Dit kan ook na de wedstrijd nog worden ingezien. 



Na de wedstrijd 
Live Bijhouden & Resultaat Invoeren 

 

Alle drie geven na controle akkoord en versturen het formulier. 
De uitslag wordt direct verwerkt. 



4. Veel gestelde vragen 

Wat moet ik anders doen met het DWF  

 dan op het papieren formulier? 

 

Wordt er wel rekening gehouden  

 met het extra punt als ik een rode kaart  

 toon in de wedstrijd? 

 

Hoe moet ik aan het einde van de  

 wedstrijd mijn handtekening zetten  

 en het formulier afsluiten?  
 



5. Toekomst 

In de toekomst willen we met het DWF... 

 

De technische ontwikkelingen uitbreiden 
Bijvoorbeeld: 

• Live Score kunnen bijhouden 

• Ongerechtigde spelers automatisch tonen 

 

Doel: 100% DWF gebruik 

 



6. Praktijk 

Werken in groepjes met een script 

 

Ga naar www.dwf-demo.volleybal.nl  

Inloggen met volleybal.nl account 

 

 

http://www.dwf-demo.volleybal.nl/
http://www.dwf-demo.volleybal.nl/
http://www.dwf-demo.volleybal.nl/


7. Rondvraag 

 

Vragen? 

Stone and stone wheel 

http://www.youtube.com/watch?v=OORnMYoWX9c
http://www.youtube.com/watch?v=OORnMYoWX9c
http://www.youtube.com/watch?v=OORnMYoWX9c
http://www.youtube.com/watch?v=OORnMYoWX9c
http://www.youtube.com/watch?v=OORnMYoWX9c
http://www.youtube.com/watch?v=OORnMYoWX9c


Bedankt voor uw komst! 

Kijk voor alle  

informatie over het DWF op 
www.volleybal.nl/dwf 

     

 

 

 

  

  


