
Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) : Een Update 
 
Afgelopen seizoen zijn we gestart met het digitale wedstrijdformulier.  
Nog even een opfrissing van wat het DWF ook al weer was: 
Met het DWF houden we tijdens de wedstrijd een aantal gegevens  bij  en geven we 
na de wedstrijd digitaal de stand door via internet.   
Er is gekozen voor de methode resultaat invoeren. Hierbij houden we niet live de 
gegevens bij tijdens de wedstijd  maar voeren we alleen achteraf het resultaat in. Dit 
blijkt tot op heden goed te werken. 
Groot voordeel hierbij is dat het tellen een stuk eenvoudiger is geworden (geen 
moeilijk wedstrijdformulier meer) en ook hoeven de gegevens niet meer per post 
verstuurd te worden.  
Sinds dit jaar (begin 2016) hebben we een aanpassing gedaan m.b.t. het formulier dat 
we tijdens de wedstrijden gebruiken. Dit omdat scheidsrechters bij opstellingsfouten 
en wissels niet goed kunnen terug halen wat er precies is gebeurd. 
Voor de tellers houdt dit in dat we weer de opstellingen noteren en de wissels 
bijhouden. In de praktijk blijkt dat dit weer als vanouds is, en nauwelijks problemen op 
levert. Mocht dit wel het geval zijn geef dit dan aan de scheidsrechter aan of probeer 
dan samen met een teamgenoot te tellen. Hij kan er dan rekening mee houden en wat 
extra de tijd hiervoor nemen. 
 
Hieronder zie je het nieuwe formulier met weer een korte uitleg erbij.  
 

 
 
 
Nog even de Instructies bij het nieuwe formulier voor DWF Resultaat invoeren: 



Voor de wedstrijd: 
Noteer de teams waarbij ABS als eerste genoemd wordt. 
Voor aanvang wedstrijd: 
Noteer de rugnummers die in het veld staan en zet een vinkje bij gespeeld. 
Omcirkel team A of B (A is altijd ABS)   
Noteer de beginopstellingen van beide teams beginnend bij rechtsachter, 
rechtvoor,  etc 
Tijdens de wedstrijd: 
Bij wissels: noteer wie voor wie eruit gaat in het opstellingsformulier 
Wanneer een basis speler voor de tweede of derde keer wordt gewisseld wordt dit bij 
opmerkingen genoteerd. 
Noteer de setstanden 
Aantal Time outs noteren (1 en 2), en aangeven op Telbord  
Telling bijhouden via Telbord 
Evt toegekende straffen noteren: Geel of Rood met rugnummer 
Na de wedstrijd: 
Evt opmerkingen noteren  
(wedstrijd is half uur te laat gestart bijvoorbeeld) 
Formulier afgeven aan scheidsrechter of in de kantine bij Wedstrijdtafel. 
 
Mochten er vragen zijn of denk je dat er nog wat verbeterd kan worden laat het dan 

weten. Reacties via wedstrijd.volleybal@absbathmen.nl 


