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1. Inleiding

Sinds seizoen 2017-2018 is het DWF verplicht door de NeVoBo en gaan alle 
competitieteams hun wedstrijden digitaal registreren.

Er zijn 2 methoden om de wedstrijden volgens het DWF te registreren:

1. DWF Live bijhouden

2. DWF Resultaat invoeren



1. Inleiding
DWF Live bijhouden
Het is verplicht voor de Eredivisie. Deze methode is afgelopen 3 seizoenen bij Trivos D1 
toegepast. Vanwege de professionaliteit en het gemak, is het de bedoeling om vanaf de 
Promotieklasse en hoger deze methode ook toe te passen. Deze methode mag ook voor 
alle lagere niveaus gebruikt worden, behalve CMV (Cool Moves Volley).

Met deze methode heb je wel een constante en stabiele internetverbinding nodig om de 
wedstrijd mbv laptop (voorkeur), tablet of smartphone volledig digitaal te registreren.

Trivos is voornemens om deze methode niet alleen bij Dames 1, maar ook bij Dames 2 
en Heren 1 toe te passen.



1. Inleiding

DWF Resultaat invoeren
Deze methode mag in alle klassen lager dan 1e divisie gebruikt worden. Voor 
de divisies is wel een vereenvoudigd wedstrijdformulier noodzakelijk, wat 
ook als backup gebruikt wordt bij ‘DWF Live bijhouden’.

Het is een eenvoudige manier van digitale registratie wat in deze presentatie 
uitgelegd wordt.

Er is geen wedstrijdformulier meer nodig. 



2. Introductie DWF
DWF Resultaat invoeren
Voor deze methode is geen continue (WiFi) internetverbinding noodzakelijk, alleen 
aan het begin van de wedstrijd en aan het eind.

• Vooraf invoeren; spelers, begeleiding en official(s) indien bekend door 
aanvoerder/coach/begeleider

• Tijdens de wedstrijd; geen DWF gebruik, wel setstanden en straffen noteren op 
speciaal telformulier  door teller

• Na de wedstrijd; setstanden invoeren, uitgekomen spelers aanvinken, straffen en 
extra opmerkingen invoeren  door teller

• Versturen na akkoord aanvoerders en 1e scheidsrechter  door aanvoerders en 
scheidrechter



DWF Resultaat invoeren

Speciaal telformulier; hulpmiddel 
tijdens de wedstrijd:

• geen DWF gebruik

• setstanden noteren

• straffen noteren

• rugnummers van spelers die 
gespeeld hebben

• extra opmerkingen



3. Voordelen DWF

DWF Resultaat invoeren
Voor de vereniging:

• Juiste wedstrijdgegevens snel bij de hand 

• Uitslagen worden direct verwerkt in de stand na het versturen 

• Geen verzending per post meer nodig 

• Eenvoudig voor de teller om te bedienen 

• Geen formulieren meer nodig



3. Voordelen DWF

DWF Resultaat invoeren
Voor de spelers/aanvoerders/begeleiders:

• Ruim voor aanvang wedstrijd de spelerslijst invoeren 

• Alle relatiecodes en namen snel en goed ingevuld 

• De uitslag is snel te zien in de stand van de poule 



3. Voordelen DWF
DWF Resultaat invoeren
Voor de scheidsrechter:

• Duidelijk leesbare namen en nummers om ID akkoord te geven 

• Eenvoudig zien van opstellingsfouten (alleen Live versie) 
• Opstelling, time-outs en wissels hoeven bij Resultaat invoeren niet meer 

geregistreerd te worden. Uiteraard dient de scheidrechter wel de regels te 
hanteren natuurlijk, zoals opstellingsfouten, aantal wissels en time-outs, maar 
kan hierbij geholpen worden door de teller. 

• Teller kan de juiste informatie snel geven (alleen Live versie)
• Zie opmerking hierboven 



DWF Resultaat invoeren
In de volgende sheets zie je de belangrijkste DWF handelingen van de 
drie momenten rondom een wedstrijd. 

• Voor de wedstrijd 

• Tijdens de wedstrijd 

• Na de wedstrijd 

4. Voor, tijdens en na de wedstrijd



DWF Resultaat invoeren (en DWF Live bijhouden)
Aan het begin van elk seizoen (en bij wijzigingen) zorgt het 
Wedstrijdsecretariaat ervoor dat in elk team de juiste spelers met de 
rugnummers opgegeven zijn en wie de aanvoerder is.

Als deze gegevens allemaal bekend zijn, is de teamopgave voor de 
wedstrijd heel eenvoudig mbv button ‘Standaardteam ophalen’. 
Slechts de wijzigingen moeten aangebracht te worden, indien 
bijvoorbeeld een speler van een ander team meedoet of een andere 
speler de aanvoerder is.

4. Voor, tijdens en na de wedstrijd



DWF Resultaat invoeren
De aanvoerders en begeleiders van alle 
(jeugd)teams maken op eenvoudige manier 
éénmalig als volgt een account aan via 
dwf.volleybal.nl:

Na invoer van je Nevobo relatiecode, je 
geboortedatum, e-mailadres en wachtwoord is je 
account aangemaakt. Daarna kun je met je 
relatiecode en wachtwoord inloggen.

We adviseren om je account zsm aan te maken en 
niet te wachten tot de 1e wedstrijd. Begeleiders die 
geen relatiecode hebben, gebruik dan het nummer 
van je zoon/dochter.

4. Voor, tijdens en na de wedstrijd

http://www.dwf.volleybal.nl/


DWF Resultaat invoeren - Voor de wedstrijd

Selecteer de wedstrijd na inloggen via dwf.volleybal.nl

http://www.dwf.volleybal.nl/


DWF Resultaat invoeren -
Voor de wedstrijd

Mbv button 
‘Standaardteam ophalen’ 
wordt de spelerslijst 
gevuld. Voer indien nodig 
wijzigingen per speler door 
via ‘Spelers beheren’.

De scheidsrechter geeft na 
controle het ID akkoord en 
eventuele opmerkingen.



DWF Resultaat invoeren -
Voor de wedstrijd

Via ‘Spelers beheren’ 
kunnen wijzigingen door-
gevoerd worden, indien 
bijvoorbeeld een speler van 
een ander team meedoet of 
een andere speler de 
aanvoerder of libero is of 
ander rugnummer heeft.

Speler toevoegen gaat 
eenvoudig door de naam in 
te typen bij ‘Speler 
toevoegen’.

Speler verwijderen dmv
klikken op min-teken achter 
de naam.



DWF Resultaat invoeren -
Voor de wedstrijd

Voer de Begeleiding en de 
Officials (teller) in.

Voer, indien van toepassing, 
ook een opmerking in over 
de wedstrijd.

Nadat de tegenstander 
hetzelfde voor zijn team 
gedaan heeft en de 
scheidsrechter ID akkoord 
gegeven heeft, selecteer 
daarna ‘Resultaat invoeren’.



DWF Resultaat invoeren - Voor de wedstrijd

Begeleiding en Officials.

Sommige jeugdteams hebben geen vaste coach. Ben je in het DWF ook verplicht om een 
coach op te geven met relatiecode? 

Volgens de reglementen dienen coaches lid te zijn van de Nevobo. In de praktijk is dit niet 
altijd zo. Het is dan mogelijk om in het DWF een ‘Niet geregistreerde coach’ te vermelden 
met een extra opmerking. 

Hoe zit het met CMV-wedstrijden (Cool Moves Volley) als de scheidsrechter een ouder is 
en geen relatiecode heeft?

Volgens de reglementen dienen scheidrechters lid te zijn van de Nevobo. Bij CMV-
wedstrijden komt het regelmatig voor dat gefloten wordt door ouders die geen lid zijn. 
Een scheidsrechter kan alleen ingevuld worden in het DWF als hij lid is van Nevobo. Je kunt 
wel altijd doorgaan met het digitaal registeren van de wedstrijd door de knop ‘Niet alle 
officials zijn aanwezig’ aan te vinken en hierover een opmerking te maken in het DWF.



DWF Resultaat invoeren - Tijdens de 
wedstrijd

Speciaal telformulier (hulpmiddel)

• geen DWF gebruik

• setstanden noteren

• straffen noteren

• rugnummers van spelers die 
gespeeld hebben

• extra opmerkingen



DWF Resultaat invoeren –
Na de wedstrijd

Als de wedstrijd afgelopen 
is, kunnen de setstanden 
worden ingevoerd. 

Bij spelers die niet zijn 
uitgekomen in de 
wedstrijd wordt het 
groene vinkje verwijderd 
(bij ‘Resultaat Invoeren’ 
kun je dit wijzigen).



DWF Resultaat invoeren –
Na de wedstrijd

Indien van toepassing 
kunnen de toegekende 
straffen worden ingevoerd 
(bij ‘Resultaat Invoeren’).



DWF Resultaat invoeren –
Na de wedstrijd

Eventueel wordt nog een 
opmerking toegevoegd 
door de scheidrechter.

De aanvoerders van beide 
teams geven na controle 
akkoord (‘aanvinken’). 
Hierna geeft de 
scheidrechter ook akkoord 
en verstuurd het formulier.

De uitslag wordt direct 
verwerkt.



5. Veel gestelde vragen

DWF Resultaat invoeren en DWF Live bijhouden
Wie heeft er allemaal toegang tot het DWF? 

Iedereen met een geldige Nevobo relatiecode heeft toegang tot het DWF. Je 
moet wel een account hebben aangemaakt op volleybal.nl.

Ik kan een speler niet vinden in het DWF, wat moet ik doen? 

Kun je de betreffende speler niet vinden, dan kan deze speler via de knop ‘Voeg 
een niet geregistreerde speler toe’, door middel van naam en geboortedatum, 
alsnog aan de wedstrijd worden toegevoegd. De speler moet zich wel legitimeren 
bij de scheidsrechter. Let op! Er is in zo’n geval waarschijnlijk sprake van een 
vergeten aanmelding bij de Nevobo, check dit bij je Wedstrijdsecretariaat.

http://www.volleybal.nl/


5. Veel gestelde vragen

DWF Resultaat invoeren en DWF Live bijhouden
Waarom kan ik het team van de tegenstander nog niet ophalen? 
Iedereen kan alleen het eigen team ophalen voor de wedstrijd. Als dit al 
gebeurd is, maar je wilt dit opnieuw doen, kan dit via de knop 
‘Standaardteam opnieuw ophalen’. Een uur voordat de wedstrijd gepland 
staat, kan ook het team van de tegenstander worden opgehaald, dit is de 
verantwoordelijkheid van het team zelf.
Onze reservespelers tellen altijd. Hoe zet ik dit in het DWF? 
Er is een mogelijkheid om bij ‘teamofficials’ te kiezen voor ‘Niet alle 
officials zijn aanwezig’. Als je dat aanvinkt, hoef je de teller niet in te vullen. 



5. Veel gestelde vragen

DWF Resultaat invoeren en DWF Live bijhouden

Ik kan niet klikken op ‘Resultaat invoeren’ of ‘Live bijhouden’. Waarom niet? 

Waarschijnlijk zijn nog niet alle gegevens (juist) ingevuld. Check de 
akkoordvinkjes bij de spelers en coaches en kijk of de scheidsrechter(s) en teller 
zijn ingevuld. Is ook de aanvoerder aangewezen? 

Heb ik geen papieren wedstrijdformulier meer nodig? 

Nee, bij het DWF worden de wedstrijdgegevens direct verwerkt en verstuurd na 
het accorderen door de aanvoerders en scheidsrechter. Bij ‘Live bijhouden’ is 
nog wel een vereenvoudigd wedstrijdformulier als backup nodig voor het geval 
de internetverbinding wegvalt.



5. Veel gestelde vragen

DWF Resultaat invoeren en DWF Live bijhouden
Moet de beginopstelling niet genoteerd worden bij 'Resultaat invoeren'?

De beginopstelling hoeft 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 (in de hogere klassen), of 
door te noteren op een kladblaadje. Ook de wissels en time-outs hoeven 
niet genoteerd te worden.

Kan ik ergens oefenen met het DWF?

Ga naar dwf-demo.volleybal.nl

Inloggen met je account.

http://www.dwf-demo.volleybal.nl/


1. Het Wedstrijdsecretariaat zorgt ervoor dat zsm, in ieder 
geval ruim voor begin van de competitie van alle teams de 
juiste spelers met de rugnummers en de aanvoerder in het 
DWF opgegeven zijn

2. De TC zorgt ervoor dat de begeleiders van elk jeugdteam 
bekend zijn

3. Alle betrokkenen (aanvoerders / begeleiders) zorgen ervoor  
zsm hun DWF account aan te maken en niet te wachten tot 
vlak voor de 1e wedstrijd

6. Handige links & tips



4. Het bestuur zorgt voor de benodigde tablets en een veilige 
opbergruimte

5. Het bestuur zorgt voor de regels en instructies voor het 
gebruik en verantwoordelijkheden van de tablets

6. De tablets kunnen afgehaald worden bij de zaalbeheerder 
achter de bar

7. En als laatste maar niet onbelangrijk namens de 
vrijwilligerscommissie: we hebben dringend nog aantal 
vrijwilligers nodig om te helpen bij het ‘DWF Live bijhouden’
bij D1, D2 en H1.

6. Handige links & tips



Kijk voor alle informatie over het DWF op:

nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/digitaal-wedstrijd-formulier/

Inloggen DWF: Inloggen Demo DWF:

dwf.volleybal.nl dwf-demo.volleybal.nl

Handleiding DWF:

vives-volleybal.nl/wp-content/uploads/2016/09/Handleiding-gebruik-DWF-Digitaal-
Wedstrijd-Formulier-1.pdf

Speciaal telformulier bij ‘DWF Resultaat invoeren’

nevobo.nl/cms/download/1043/dwf-resultaat-invoeren-a6.pdf

Vereenvoudigd wedstrijdformulier bij ‘DWF Live bijhouden’

nevobo.nl/cms/download/6772/DWF formulier 2e en 3e divisie.pdf

Frequently Asked Questions DWF

nevobo.nl/cms/download/5614/Frequently Asked Questions DWF 21-08-2019.pdf

6. Handige links & tips

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/digitaal-wedstrijd-formulier/
https://dwf.volleybal.nl/
https://dwf.volleybal.nl/
https://www.vives-volleybal.nl/wp-content/uploads/2016/09/Handleiding-gebruik-DWF-Digitaal-Wedstrijd-Formulier-1.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/1043/dwf-resultaat-invoeren-a6.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/1668/Handleiding%20DWF%20'Resultaat%20invoeren'.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/5614/Frequently%20Asked%20Questions%20DWF%2021-08-2019.pdf


7. Vragen?
Voor vragen over het DWF of wil je een keer 

meekijken bij DWF Live bijhouden bij Dames 1 op 
de zaterdag neem dan contact op met

Sjaak Groenen
sjaakgroenen@hetnet.nl

06-1070 1536

Bedankt voor je aandacht!

mailto:sjaakgroenen@hetnet.nl

