Gebruik Digitaal Wedstrijdformulier

Beste NVC leden.
Inmiddels is het eerste thuisweekend achter de rug. De meeste teams hebben dus gebruik gemaakt
van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). Voor een aantal was het nog even onwennig om met
het DWF over weg te gaan, daarnaast vielen er een aantal zaken op.
Vandaar voor iedereen even een korte doorloop van het DWF-gebruik.
Allereerst: we gaan alleen gebruikmaken van de optie “Resultaat invoeren”. Redenen hiervoor zijn
simpel:
1) voor de teller is het eenvoudig om bij te houden en
2) we kunnen allemaal gebruik maken van de tablets zonder deze tussentijds op te hoeven laden.
Vooraf aan de wedstrijd
Rol aanvoerder/coach
- Start het tablet op. Ga naar dwf.volleybal.nl en log in.
- Ga naar de wedstrijd en klik op “standaardteam ophalen”.
- Pas, indien van toepassing, het team aan door op “spelers beheren” te klikken. Denk er aan dat er
een aanvoerder geselecteerd moet zijn (rugnummer is oranje). Een eventuele libero heeft een grijs
rugnummer.
Rol scheidsrechter
- Controleer het formulier in combinatie met de spelerskaarten. Indien akkoord, klik op het rondje
onder de kolom “ID akkoord”. Er komt een groen vinkje te staan.

- Voer bij “Officials van deze wedstrijd” je naam in. Druk op “Opslaan”.
Rol teller
- Voer bij “Officials van deze wedstrijd” je naam in. Druk op “Opslaan”.
- Kies voor “Resultaat invoeren”. De tablet heb je vervolgens pas na de wedstrijd nodig.
Tijdens de wedstrijd
Rol teller
- Schrijf de rugnummers op van de spelers die spelen.
- Houd de stand bij met behulp van het telbord.
- Schrijf eventuele straffen (gele/rode kaart) op.
- Schrijf aan het eind van enkele set de eindstand op.
Het formulier hiernaast is voor 1 wedstrijd!!

Na de wedstrijd
Rol teller
- Vul de bijgehouden gegevens (straffen, setstanden) in het DWF.
- Plaats het papieren wedstrijdformulier weer terug in de wedstrijdmap bij het betreffende team.
Rol aanvoerder en scheidsrechter
- Controleer de ingevoerde gegevens. Alles akkoord? Geef akkoord door een vinkje te plaatsen
onderaan het formulier. Druk vervolgens op verzenden.
Mocht er iets verkeerd gaan: maak hier melding van in het DWF door onder het kopje
“Opmerkingen” te vermelden wat er verkeerd is gegaan. Tevens is het handig als dit bij het
wedstrijdsecretariaat gemeld wordt zodat we er van op de hoogte zijn.

Zorg ervoor dat de tablets bij de teltafels blijven liggen. Zo raken ze niet zoek.
Aan het eind van de dag
Sluit de tablets af. Haal de stekker van het toetsenbord uit de tablet. Leg de tablet, samen met de
wedstrijdmap, in de kast.

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunnen jullie deze mailen nar
wedstrijdsecretaris@nvc-nieuwegein.nl.
Sander Schoorl
Richard Tersteeg

