Handleiding DWF keuze
Het DWF is beschikbaar in twee verschillende versies. Beide versies kunnen gebruikt worden op
smartphones, tablets, laptops en PC's. Zolang er een internetverbinding is kun je gebruik maken van
beide DWF versies. Voor meer info: http://www.volleybal.nl/competitie/naslag/digitaal-wedstrijdformulier
Live Bijhouden
De wedstrijd wordt met deze versie live bijgehouden en alle spelmomenten worden geregistreerd.
Alle aspecten van het papieren wedstrijdformulier zitten er in verwerkt. Voor wedstrijden in de 3e
divisie en hoger is dit de enige versie die gebruikt mag worden. Deze versie behoeft continue een
internetverbinding.
Resultaat Invoeren
In deze versie is een continu verbinding met internet niet noodzakelijk. Dit een versie waarin niet alle
gegevens zoals ze op het papieren formulieren worden vermeld noodzakelijk zijn. Je kunt deze versie
voornamelijk goed gebruiken voor jeugdwedstrijden of senioren in de lagere klassen. Voor CMV
wedstrijden kan alleen deze versie gebruikt worden. Voor de versie resultaat invoeren is alleen een
verbinding met het internet voorafgaand en na afloop van de wedstrijd nodig. Vooraf worden de
spelers en officials van de wedstrijd ingevoerd. Na afloop worden de uitslagen en eventueel andere
bijzonderheden genoteerd. De uitslag wordt direct verwerkt.
Als je achteraf een samenvatting (resultaat invoeren) invoert van de wedstrijd, wordt verwacht dat je
de volgende gegevens invoert:
-

Setstanden (einduitslag gaat automatisch),
Bestraffingen (tevens noteren op welk moment in de wedstrijd de bestraffing is gegeven)
Noteren/aanvinken wie er gespeeld heeft. Hier bevindt zich ook de mogelijkheid algemene
opmerkingen te plaatsen.

Er is bewust voor gekozen om een aantal
gegeven die vermeld worden op het
papieren formulier weg te laten in deze
versie. De beginopstelling hoeft
bijvoorbeeld niet te worden genoteerd.
De scheidsrechter dient op de hoogte te
zijn van de beginopstelling zodat hij daar
op kan anticiperen. Dit kan middels een
opstellingsbriefje.
Als je aan de slag wilt met het DWF ga je
naar www.dwf.volleybal.nl. Log in met je
Nevobo account en bekijk je eigen
wedstrijden en teams. Je kunt ook via de
Nevobo app inloggen om bij jouw DWF
formulier te komen.
Hulp bij resultaat invoeren
Gebruik de papieren hulpformulieren om
live tijdens de wedstrijd gegevens bij te
houden zodat je die achteraf online kan
invullen. Deze formulieren liggen in de
ViP kast bij de tablets, de bar- en
zaaldienst dient deze klaar te leggen.

