Franeker
Klaar voor DWF!!!
DWF

oftewel Digitaal Wedstrijd Formulier

Het zal je vast al eens opgevallen zijn dat niet overal het traditionele wedstrijdformulier meer op tafel ligt.
Dit heeft te maken met het DWF. Met ingang van dit seizoen is het verplicht om gebruik te maken van het
DWF bij wedstrijden van de Nevobo, dit met de variant “Resultaat invoeren” (dus niet “On-line”).

Op zich wordt het er niet alleen gemakkelijker op voor de Nevobo (want die hoeven niet al die
formulieren meer na te gaan) maar ook voor ons als vereniging en spelers!
Vóór de seizoensstart dient de vereniging alle kompetitiespelende leden mét rugnummers én de
aangewezen aanvoerders bij de juiste teams in het Nevobo-systeem gebracht te hebben ... dit gebeurt
vanuit de TC!
Wat moet je doen voor de wedstrijd: een ieder die lid is van de Nevobo kan een account aanmaken op
dwf.volleybal.nl
Vooral voor aanvoerders, coaches en scheidsrechters is het belangrijk dat je een account maakt!
Bovendien is het belangrijk dat je de app “Mijn Competitie” van de Nevobo op je smartphone installeert,
want ... dit hele gebeuren draait op de 3G/4G-netwerken (WIFI is hierbij dus niet nodig)!
Bij iedere wedstrijd kun je vooraf je standaardteam ophalen, het enige wat je moet doen is controleren of
iedereen mee is en eventueel extra spelers toevoegen.
Voor de scheidsrechter is het belangrijk om de id-kaarten te controleren, of spelers aanwezig zijn en of ze
het juiste nummer dragen. Vooraf kun je dan aangeven dat de id gecontroleerd is. Eventueel kun je nog
coaches en teller toevoegen. Mocht je een coach hebben die niet lid is dan kun je dit aangeven bij
“Begeleiding zoeken”. Voeg een niet geregistreerde begeleider toe.!!! Als alles is ingevuld kun je de
wedstrijd starten.
Voor de teller is onderstaand het telformulier zoals het er ongeveer uit zou moeten zien.
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Bovendien zullen wij (voorlopig?) het ‘ouderwetse’ DWF blijven aanmaken en aan de aanvoerder
(senioren) en/of coach/begeleider (jeugd) mailen ... dit zolang dit nodig blijkt te zijn.
De scheidsrechter en/of teller kan eventueel vooraf de rugnummers van de spelers nog invullen.

Dus in het kort:


Je hoeft niet meer een opstelling op te schrijven



Je hoeft niet meer streepjes te zetten (“turven”)



Je moet wel aanvinken wie in het veld staan of veld komen



Je moet wel de eindstand van elke set invullen.

Als de wedstrijd is afgelopen moet de stand ingevuld worden op de smartphone, dit is de
verantwoordelijkheid van de scheidsrechter.
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Wanneer alles is ingevuld wordt er gevraagd om akkoord te geven: de aanvoerders van beide teams en de
scheidsrechter.
Waar je als aanvoerder of begeleider/coach op moet letten is of alle spelers hebben gespeeld!! Dit is
belangrijk, vooral wanneer je spelers van een hoger of lager team mee hebt!
Je kan nu na de wedstrijd bijna direct zien wat de uitslag is en wat dit met de stand doet.

Nb: een handzame demo tref je onder meer aan op YouTube van de volleybalver. Pegasus:
“DWF Resultaat invoeren VC Pegasus”.

Dus ... maak een account aan en veel succes allemaal!
DoskoActa, september 2017
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