Instructie Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

In het seizoen 2017-2018 is Voluntas overgestapt naar het DWF. Hiervoor is er een goed werkende
Wifi verbinding in de sporthal aangelegd en zijn er door de vereniging 2 tablets aangeschaft. Tijdens
afgelopen seizoen zijn de wedstrijden bijgehouden met de optie ‘Resultaat invoeren’.
Vanaf seizoen 2018-2019 wordt geen ‘Resultaat invoeren’ gebruikt, maar de andere optie: ‘live
bijhouden’. Het voordeel van deze optie is dat je opstellingen, wissels, time-outs en de scores bij kunt
houden. Het vergt echter enige voorbereiding om deze optie goed te kunnen gebruiken.
En om jullie daar bij te helpen, heb ik dit documentje opgesteld met tips en aanwijzingen.
Thuis voorbereiden
Om de scheidsrechters, tellers en coaches zo goed mogelijk te helpen, heeft de Nevobo een pagina in
het leven geroepen met alle info over het DWF:
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/digitaal-wedstrijd-formulier
Hierin worden allerlei zaken genoemd die je kunnen helpen bij het eigen maken van het DWF, zoals:
•

•
•

Een Demoversie van het DWF. Er wordt een virtuele wedstrijd gespeeld, waarin van alles op
het formulier uitgeprobeerd kan worden (helaas alleen toegankelijk voor leden die ook een
Nevobo-account hebben).
Daarnaast is er een instructie in PDF voorhanden die de stappen helder uitlegt wanneer er
bijvoorbeeld gewisseld wordt of er een time-out aangevraagd wordt.
Ook is er een instructiefilmpje beschikbaar die je via de link op de pagina kunt benaderen.
Werkt dat niet dan kan deze link gebruikt worden:
https://www.youtube.com/watch?v=meWH895N0-E&t=335s

In de zaal
Voor aanvang van de eerste wedstrijd zal de coach zorgen dat het tablet aanwezig is en de
wifiversterker is aangesloten. Ook is er al een globaal stappenplan aanwezig.
De tablets loggen automatisch in op het Nevobo-account van Voluntas, wanneer de Nevobo website
wordt opgestart.
Vanaf hier kan de juiste wedstrijd opgezocht worden en door te kiezen ‘live bijhouden’ kan alles
bijgehouden worden.
Met een beetje goede wil en doorzettingsvermogen is dit ‘nieuwe spul’ goed en snel te begrijpen.
En voor vragen ben ik altijd beschikbaar (op maandag en woensdag ben ik in de hal). Succes met de
voorbereiding en uitvoering!
Ronald Cillekens

