DWF bij Gemini-S
Vanaf dit seizoen zullen we geen wedstrijdformulieren meer gebruiken maar zullen we alle
wedstrijden digitaal gaan tellen. Dit heeft gevolgen voor de scheidsrechters, de aanvoerders, de
tellers, de zaalwacht en voor de spelers.
Het is belangrijk dat je een account hebt aangemaakt op de NeVoBo website. Dit moet op
dwf.volleybal.nl. Als je dit eenmaal hebt gedaan is het makkelijk. Je hebt hiervoor je
spelerskaartnummer nodig. Als je deze niet weet, kan je het aan je aanvoerder vragen of aan de TC.

Uitleg digitaal wedstrijd formulier (DWF)
Met het digitale formulier gebruiken we geen papieren formulieren meer, maar vullen we de stand
meteen digitaal in zodat er geen formulieren meer met de post verstuurd hoeven te worden en de
uitslagen ook meteen digitaal te bekijken zijn. Er waren altijd 2 soorten formulieren, een ‘groot’
formulier (vanaf 3e divisie) en een ‘klein’ formulier (alles lager dan 3e divisie). Met digitaal tellen zijn
er ook 2 soorten:
-

Live bijhouden: hierbij tel je eigenlijk digitaal mee, dus je vult elk punt in, elke time out ect.
Dit gebeurt met een laptop naast het veld bij. Dit hoeft alleen bij heren 1 en dames 1.

-

Resultaat invoeren: vooraf vul je de spelers in op het digitale formulier op een laptop die in
de hal staat. Daarna speel je gewoon de wedstrijd en achteraf worden de setstanden digitaal
ingevuld. Time-outs en wissels hoeven dus niet meer te worden ingevuld.

Klik hier voor een filmpje over het dwf dat gemaakt is door Hajraa:
https://www.youtube.com/watch?v=VipKiGkJ26k
Kijk hier voor instructies van de NeVoBo:
https://www.youtube.com/watch?v=meWH895N0-E
Zoals jullie begrijpen heeft dit gevolgen voor hoe we het reilen en zeilen organiseren op de
wedstrijddagen. Lees onderstaande dus goed door.

DWF bij Gemini-S
Er zal een laptop worden neergezet op de wedstrijdtafel in de hal. Hierop kan alles worden verwerkt
rondom het kleine wedstrijdformulier. De aanvoerders kunnen voor de wedstrijd nog wijzigingen
doorvoeren en de scheidsrechters controleren of alles goed is ingevuld. Na de wedstrijd wordt op
deze computer de stand ingevuld. Voor het digitaal tellen bij de wedstrijden van dames 1 en heren 1
zal een laptop aanwezig zijn in de hal waarmee naast het veld kan worden geteld.

Wat verandert er voor de aanvoerders
Voorafgaand aan de wedstrijd is het belangrijk dat de teams al klaar staan in het digitale formulier.
We vragen jullie dit voor de wedstrijd al thuis te doen, zodat niet iedereen dit voor de wedstrijd nog
moet invullen op de laptop. De eerste keer is dit wat meer werk, omdat je dan ook nog de
rugnummers moet invullen. De keren daarna gaat het sneller. Zorg er dus voor dat je als aanvoerder
kunt inloggen, zodat je alles goed kan zetten.
Als je met het kleine formulier speelt: Voor de wedstrijd moet er samen met de scheidsrechter op de
laptop worden gekeken of iedereen op het formulier staat en moet er akkoord worden gegeven. Na
de wedstrijd controleer je samen met de scheidsrechter of alles goed is ingevuld en geef je akkoord.
Als je met het grote formulier speelt: Er is een laptop in de kast die moet worden neergezet naast
het veld. Zorg ervoor dat de laptop klaar staat bij het veld voor de wedstrijd, met de stekker in het
stopcontact met behulp van het verlengsnoer. Controleer of de tellers ook kunnen inloggen en log
eventueel voor hen in als dit niet lukt.
Bekijk nog even de nieuwe regels: dan ben je op de hoogte van de wijzigingen:
http://www.volleybal.nl/nieuws/meer-spelplezier-door-spelregelwijzigingen

Scheidsrechters
Alle wedstrijden worden digitaal geteld, dus ook de jeugdwedstrijden. Zorg ervoor dat je zelf kunt
inloggen, dus maak een account aan van te voren.
Voor de wedstrijd zorg je ervoor dat alle spelers en begeleiding goed is ingevuld. Dit controleer je
samen met de aanvoerder-coach bij de wedstrijdtafel. Indien akkoord ga je de wedstrijd beginnen.
Speel altijd in de ´alleen resultaat invoeren´ modus.
Tijdens de wedstrijd: De time-outs, wissels en setstanden worden niet meer op het formulier
bijgehouden. Dit moet je dus zelf goed in de gaten houden. Er liggen kleine hulpformulieren bij de
wedstrijdtafel die je kunt gebruiken om de standen op te schrijven en eventueel andere
aantekeningen te maken. Deze kan je meenemen naar het veld.
Na de wedstrijd: Vul de setstanden in en welke spelers er hebben gespeeld. Indien beide
aanvoerders akkoord zijn sla je het formulier op.

Tellers bij heren 1 en dames 1
Zorg ervoor dat je weet hoe het digitale formulier werkt. Bekijk van tevoren de demoversie en zorg
ervoor dat je kunt inloggen.


inloggegevens bij de NeVoBo: dit is een account die je zelf moeten aanmaken.

o



Ga naar dwf.volleybal.nl OF via de NeVoBo App. Als je nog nooit eerder hebt
ingelogd, dan moet je hier een account aanmaken. Klik op 'direct registreren'.
Hiervoor heb je je relatiecode van de NeVoBo nodig. dit is het nummer wat op je
spelerspas staat. Het is dus handig als je dit van tevoren alvast een keer doet, zodat
je zeker weet dat het werkt.

Doe je het voor de eerste keer, dan is het handig om even te oefenen of de filmpjes te
bekijken.
o

instructie filmpje: http://www.volleybal.nl/competitie/meest-gesteldevragen/digitaal-wedstrijd-formulier/hoe-gebruik-je-het-dwf/dwf-instructiefilm

o

Je kunt ook alvast even oefenen in een demo versie: http://dwf-demo.volleybal.nl/



De laptop ligt in de kast en kan je neerzetten op de teltafel. Zorg ervoor dat deze ook stroom
krijgt door middel van het verlengsnoer.



Neem een reserveformulier mee wat je eventueel kunt invullen mocht het digitale formulier
vastlopen of niet werken.



Om te beginnen met tellen klik je op de snelkoppeling op het bureaublad van de laptop.

Zaalwacht
Zorg ervoor dat de laptop met stroom klaar staat op de wedstrijdtafel. Zorg er ook voor dat de laptop
met stroom klaar staat bij de wedstrijd van dames 1 (zaterdag eerste ronde 15.00 uur) en bij heren 1
(zaterdag laatste ronde 17.00 uur).

WIFI in de zaal:


accountnaam: sport2015
wachtwoord: alel1234

Allemaal heel veel succes en plezier.
Dit eerste weekend zullen Hans Bronsveld (H3), Dagmar Ouweneel (D1) en Sanne van der Linden (D1)
in de zaal aanwezig zijn om te helpen waar nodig.
Succes!!

