
 

Sommigen van jullie hebben er wellicht al kennis mee gemaakt, maar met 

ingang van dit seizoen gaat ook Forza werken met het Digitale Wedstrijd Formulier. 

Tijdens de wedstrijden van Heren 1 in de Nationale Competitie, werd het wedstrijdverloop al langer door 

de tellers live digitaal bijgehouden via internet. Voor de wedstrijden van alle andere Forza teams vulden 

we altijd een papieren formulier in. Dit hoeft niet langer! 

Dit betekent dat we afscheid nemen van het wedstrijdformulier zoals jullie dat kennen. Het vereist wat 

voorbereiding, maar jullie zullen merken: het werkt vele malen makkelijker. Bovendien scheelt het voor 

coaches, aanvoerders, scheidsrechters, tellers en wedstrijdsecretaris, een hoop tijd. Graag leggen we jullie 

uit hoe het werkt en wat we van jullie vragen. 

ALGEMEEN: HOE WERKT HET?                                                                            ,  

Via de Nevobo site of via de app (als je de wedstrijd aanklikt), kun je onderin zien of er via het DWF gewerkt gaat worden. Bij Forza 

gaan we voor iedere wedstrijd met het DWF werken. Voorafgaand aan het seizoen geeft de wedstrijdsecretaris door wie er in welk 

team uitkomt, zodat er per ploeg een standaard lijst is met spelers/speelsters. Dit noemen we het ‘standaardteam’. Vanuit het 

standaardteam maak je vervolgens aanpassingen per wedstrijd.  

Vervolgens is het de bedoeling dat voorafgaand aan iedere wedstrijd, aangegeven wordt wie er mee doen. Dus iedere speler die 

meegaat naar een wedstrijd, moet op dit Digitale Wedstrijd Formulier staan. Teamgenoten die bijvoorbeeld geblesseerd zijn en 

alleen mee gaan om te kijken, tellen natuurlijk niet als ‘speler’.  

Dit houdt in dat voor iedere wedstrijd, zowel de thuis- als uitspelende ploeg hun formulier al digitaal hebben ingevuld. Dit kan al 

ruim van tevoren en het is het prettigst voor de thuisploeg als je dit in elk geval de dag voor de wedstrijd geregeld hebt. Let op, het 

formulier moet VOOR de officiële aanvangstijd van de wedstrijd correct ingevuld 

zijn! Een uur voor de wedstrijd kun je als thuisploeg het formulier ook invullen 

voor je tegenstander. Dus mochten zij van tevoren vergeten zijn hun spelers 

digitaal door te geven, kun je dit alsnog samen doen. 

Wat houd je nu tijdens de wedstrijd bij? Nou, weinig. Het enige wat belangrijk is: 

- de setstanden en dus de uitslag van de wedstrijd; 

- wie van de op het formulier staande spelers NIET heeft gespeeld. 

Ter controle en als back-up, hebben we wel een vereenvoudigde versie gemaakt 

van het wedstrijdformulier. Deze wordt dus nog WEL tijdens de wedstrijd 

bijgehouden. Het enige wat hier ingevuld wordt zijn de (rugnummers van de) 

spelers, of iemand gespeeld heeft en de setstanden. Deze vind je gewoon in de 

wedstrijdmap in de zaal. Een voorbeeld zie je hiernaast. 

Wissels, opstellingen en time-outs hoeven dus niet langer opgeschreven te worden. 

De enige voor wie dit van belang is, is de scheidsrechter. Die kan deze zaken, als 

hij of zij dit nodig vindt, zelf bijhouden op een briefje. 

 
DIGITAAL WEDSTRIJD FORMULIER 



WAT WORDT ER VAN MIJ VERWACHT?                                                                 ? 

Overleg in je team welke mensen (coach, spelers) een volleybal account aanmaken. Dit moeten minimaal 2 mensen zijn, zodat 

wanneer één van beide afwezig is, er altijd een back-up is. Deze personen moeten in het bezit zijn van een smartphone met 

internetverbinding. Deze gebruik je dus in de zaal, voor en na de wedstrijd, in totaal misschien 10 minuten. Het digitale formulier 

kost vrijwel geen mobiele data. Het vooraf invullen kan altijd en overal via internet op pc, laptop, tablet, mobiel. 

1. Maak een volleybal account aan. Ga naar login.nevobo.nl/registreren. Het enige wat je nodig hebt is een mailadres en je Nevobo 

relatiecode. Deze staat op je spelerskaart, maar kun je ook altijd opvragen bij de wedstrijdsecretaris. Als je een vaste coach hebt, 

is deze bij ons bekend en ook opgegeven bij de Nevobo. Deze heeft dus geen spelerskaart maar wél een relatiecode welke dus 

op te vragen is bij de wedstrijdsecretaris. 

VOOR IEDERE WEDSTRIJD (weken, dagen, uren)                                                         . 

2. Bij een uitwedstrijd, kijk eerst via de app of Nevobo site of het DWF gebruikt zal worden. Zoals gezegd, bij thuiswedstrijden 

altijd! Log in via dwf.volleybal.nl om alle wedstrijden in te zien. Ga naar de eerstvolgende wedstrijd die jouw team moet spelen. 

Klik bij Forza op ‘standaardteam ophalen’. Let op, als je dit via je smartphone of tablet doet, moet je zorgen dat je het tabje 

van Forza aanklikt. Als het goed is verschijnen nu alle spelers die ingeschreven staan in het team. 

3. Om voor de wedstrijd spelers toe te voegen, of van het formulier af te halen, klik op ‘spelers beheren’. Nu kun je met behulp 

van de   –    achter de speler, de betreffende speler van het formulier halen. Onderin kun je spelers toevoegen. Hier hoef je 

alleen maar de naam in te typen en dan komt als het goed is de speler die je zoekt tevoorschijn. 

4. Kijk of alle rugnummers van de spelers kloppen. Het rugnummer hoort in het bolletje voor de speler te staan. Als je op een 

speler klikt kun je de rugnummers en rollen (speler, aanvoerder, libero) aanpassen. 

5. Kies een aanvoerder en indien van toepassing, een libero. In sommige gevallen is de aanvoerder al bekend (bolletje = oranje), 

evenals een libero (bolletje = grijs). Mocht dit onjuist zijn (de aanvoerder of libero is afwezig en dus van het formulier gehaald), 

of mocht er nog geen aanvoerder of libero gekozen zijn, klik dan op de desbetreffende speler, en verander zijn rol in aanvoerder 

of libero. Je moet altijd een aanvoerder kiezen. Indien je zonder libero speelt, wijs je uiteraard niemand als libero aan. 

6. Zorg dat als er een coach is, deze ook is ingevuld. Is hij/zij geen Nevobo lid? Vul dan niets in.  

7. Er is als het goed is al een scheidsrechter ingevuld door de wedstrijdsecretaris. Zo niet, kun je deze zelf toevoegen. 

VLAK VOOR DE WEDSTRIJD                                                                                          . 

8. De scheidsrechter controleert of alles wat is ingevuld door beide teams, klopt. De spelers en rugnummers en of deze 

corresponderen met de spelerskaarten. Wanneer alles klopt, zet de scheidsrechter vinkjes achter alle namen van de spelers en 

coaches bij ‘ID akkoord’. 

TIJDENS DE WEDSTRIJD                                                                                                . 

9. Leg je telefoon weg, ga lekker volleyballen en houd alleen het papieren wedstrijdformuliertje bij. 

DIRECT NA DE WEDSTRIJD                                                                                             . 

10. Na afloop van de wedstrijd, klik op ‘resultaat invoeren’. 

11. Vul de setstanden in en zet een vinkje achter de spelers die NIET hebben gespeeld. 

12. De scheidsrechter en aanvoerders controleren of alles klopt en zetten een vinkje als akkoord. 

13. Verstuur het resultaat. De uitslag wordt doorgevoerd en is officieel. Let dus op, je kunt hierna NIETS meer veranderen.  

14. Leg het papieren wedstrijdformuliertje in de wedstrijdmap. Als je als enige thuis speelt, maak er een foto van en stuur deze per 

mail of WhatsApp door naar de wedstrijdsecretaris. Mocht er iets mis zijn gegaan, kan deze contact opnemen met de bond. 

 
VRAGEN • PROBLEMEN • RELATIECODE WETEN • MAIL OF APP • LISA_WEEBER@HOTMAIL.COM • 0639778447 


