
VV MONZA



DWF
Digitaal Wedstrijd Formulier 



Wie gaan er mee aan de slag

- Scheidsrechters
- Aanvoerders / teamouders
- Tellers



Wat heb je nodig
- nevobo account 

Aan te maken op de site www.volleybal.nl met je relatiecode

- Tablet 
Er is er een aanwezig in de Wielepet, achter de bar.
inlog 2009. Kan ook op mobiel

- Voorgedrukt kladpapier voor de tellers
(in de ballenkast)

http://www.volleybal.nl


Resultaat invoeren

In deze versie is een continue verbinding met het internet niet 
noodzakelijk. Dit een versie waarin niet alle gegevens zoals ze op het 
papieren formulier 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.



Hoe gaat het in zijn werk?

Stap voor stap:



Ga naar www.volleybal.nl/dwf
En klik op “inloggen”

http://www.volleybal.nl/dwf


Log in met je volleybal account
En druk op inloggen



Klik op de juiste wedstrijd 
Links boven kan je ook kiezen voor een bepaald team



Haal het standaard team op. Ook kan je hier de invallers invoeren.

Je kan dit al voor de wedstrijd thuis in orde maken



De scheidsrechter kan nu met de kaarten de spelers accorderen



Vul ook de officials in





Denk aan opslaan en daarna accorderen



Nu kan je aan de wedstrijd beginnen en hou je alles bij op de klad 
versie. De tablet of mobiel heb je gedurende de wedstrijd niet nodig.



Na de wedstrijd kan je de uitslag invoeren.
Druk op resultaat invoeren en dan op OK



Voer de setstanden in



De scheidsrechter kan nu de aanvoerders laten accorderen. Daarna 
accordeert de scheidsrechter zelf en drukt daarna op verzenden.



Als alles goed is gegaan. Zie je dit scherm



Wat als …
Mocht de tablet niet werken of er zijn andere problemen dan 
kan je altijd een wedstrijdformulier uit de ballenkast halen. Let 
dan wel op, het formulier moet opgestuurd worden!



Tot slot
Voor meer info kijk op:
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/digitaal-wedstrijd-
formulier/

Om te oefenen ga je naar: http://dwf-demo.volleybal.nl

Voor vragen:
wedstrijdsecretariaat@vvmonza.nl

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/digitaal-wedstrijd-formulier/
http://dwf-demo.volleybal.nl


Vragen?


