
Digitaal Wedstrijd Formulier

Handleiding voor de teller



Het Digitaal Wedstrijd Formulier (afgekort : DWF) is de 
moderne manier van het registreren van wedstrijden 
in de Nederlandse volleybalcompetitie. Met behulp 
van het DWF zijn alle wedstrijdgegevens en uitslagen 
snel up-to-date.

Na de introductie in 2013 en de daarop volgende 
verbeteringen, stappen we vanaf seizoen 2017-2018 
met de volledige zaalcompetitie helemaal over op 
DWF via de versie ‘Resultaat invoeren’.

Het bekende papieren formulier komt daarmee te 
vervallen!
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DWF gebruiken, hoe doe je dat ?

• Inloggen op Nevobo-site / DWF

• Wat moet je doen voorafgaand aan de wedstrijd

• Wat moet je doen tijdens de wedstrijd

• Wat moet je doen na afloop van de wedstrijd
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Inloggen op Nevobo-site / DWF (1)

Het DWF is te vinden op de Nevobo website www.volleybal.nl.

Om met het DWF te kunnen werken, moet je op die website inloggen 
met je Nevobo-account.

Als je nog geen account hebt, kun je die éénmalig en eenvoudig 
aanmaken.

Daarbij heb je je Nevobo relatiecode (je spelersnummer) nodig, dus 
houd deze bij de hand. Dit nummer staat op je spelerskaart, en ook in 
de map die de zaalwacht heeft.
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http://www.volleybal.nl/


Inloggen op Nevobo-site / DWF (2)

Ga naar www.volleybal.nl en kies ‘Inloggen’
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http://www.volleybal.nl/


Inloggen op Nevobo-site / DWF (3)

Als je NOG GEEN account hebt, klik 
dan op [ Registreren > ]
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Inloggen op Nevobo-site / DWF (4)

Vul de gevraagde gegevens in:

- Lid : Ja

- Nevobo-relatiecode

- Geboortedatum

- E-mailadres

- Gewenste Wachtwoord (2x) 

Klik vervolgens op [ Registreren > ]. 

Hierna is je account aangemaakt en kun je 
er mee inloggen op de website / DWF
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Inloggen op Nevobo-site / DWF (5)

Als je een account hebt, vul je 
Gebruikersnaam + Wachtwoord in, 
en klik ernaast op [ Inloggen > ]
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Voor de wedstrijd (1)

- Inloggen naar DWF via [ mijn volleybal ]
- Als je bent ingelogd op www.volleybal.nl, klik dan rechtsboven op je naam

- Selecteer DWF in het drop-down-menu

- Rechtstreeks inloggen naar DWF via dwf.volleybal.nl
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http://www.volleybal.nl/


Voor de wedstrijd (2)

10



Voor de wedstrijd (3)

Je krijgt een overzicht 
van alle wedstrijden 
van één team, of van 
alle teams.

Klik op de wedstrijd 
die je wilt gaan tellen 
/ invoeren.
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Voor de wedstrijd (4)

Als er nog geen spelers bij 
een team staan, klik dan 
op de knop  
[standaardteam ophalen]: 
hiermee worden de 
spelers geselecteerd die 
door de vereniging voor 
het betreffende team zijn 
opgegeven.

Doe dit voor beide teams.

Komen er nog steeds geen 
spelers te staan, dan 
moeten ze er handmatig 
bij worden gezocht. 

Begin daarom tijdig!
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Voor de wedstrijd (5)

Teller in samenwerking met aanvoerders en coaches :

- controleren de spelers op het DWF en vullen deze indien nodig aan

- controleren de ingevulde rugnummers en vullen deze eventueel aan

- controleren de naam van de coach onder het tabblad ‘Begeleiding’

- vullen scheidsrechter en teller in bij de wedstrijd onder het tabblad 
‘Officials van deze wedstrijd’
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Voor de wedstrijd (6)

Als de aanvoerders en coaches klaar zijn met het controleren en 
eventueel aanpassen van de teamsamenstelling, dan geeft de 
scheidsrechter akkoord door het bolletje ‘ID akkoord’ achter elke speler 
en begeleider aan te vinken. 
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Voor de wedstrijd (7)

Het DWF is nu voor de wedstrijd voldoende ingevuld. 

Je hebt het pas weer nodig na de wedstrijd!
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Tijdens de wedstrijd (1)

Tijdens de wedstrijd maken we gebruik van een nieuw vereenvoudigd 
papieren wedstrijdformulier.

16



Tijdens de wedstrijd (2)

Vul de namen van de teams in 

Neem de rugnummers over uit het 
DWF (of laat ze invullen door de 
aanvoerder / coach)
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Tijdens de wedstrijd (3)

Houd bij welke spelers er gespeeld 
hebben. Dit doe je door eenmalig een 
vinkje te zetten in het bolletje 
‘Gespeeld’ als een speler in het veld 
heeft gestaan. De controle wordt 
uitgevoerd bij wissels en aan het begin 
van elke set. 
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Tijdens de wedstrijd (4)

Houd bij welke straffen er door de 
scheidsrechter zijn uitgedeeld. 

Noteer dit door het opschrijven van 
vereniging, set, setstand, rugnummer 
en het soort straf. 
Voorbeeld: EVV, Set 1, 17-16, 28, Geel
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Tijdens de wedstrijd (5)

Noteer de eindstand van elke set

Je hoeft dus niet meer bij te houden:

• Opstellingen

• Punten tijdens een set

• Wissels

• Time-Outs
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Na de wedstrijd (1)

Teller in samenwerking met scheidsrechter en aanvoerders

- Klik in het DWF op ‘Resultaat invoeren’

- Dit kan alleen als de teamsamenstellingen door de scheidsrechter zijn 
goedgekeurd en er een scheidsrechter en teller zijn ingevoerd!
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Na de wedstrijd (2)

Teller in samenwerking met scheidsrechter en aanvoerders

- Setstanden van de wedstrijd worden ingevuld en de spelers die 
gespeeld hebben worden aangevinkt. 
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Na de wedstrijd (3)

Teller in samenwerking met scheidsrechter en aanvoerders

- Aanvoerders klikken op hun bolletje voor akkoord 

- Scheidsrechter geeft eveneens akkoord

- Hierna kan er gedrukt worden op ‘Versturen’ en wordt de uitslag 
direct verwerkt door de Nevobo. 
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