
DWF
Het digitale wedstrijdformulier

CC Westmalle
5/9/2019: 20h30-21h30
10/9/2019: 20h00-21h00
18/9/2019: 20h00-21h00



Account aanmaken en koppelen









Hier staat automatisch mijn login maar 
als je nog geen account hebt zal dit 
veld in principe leeg zijn
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Nu staat hier in principe je mailadres 
waarop je daarnet je account hebt 
aangemaakt
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Vul hier de code in die je per
mail van VBL hebt gekregen



Lidnummer zoeken
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Dit cijfer is het lidnummer



E-mail VBL-account



Wat als je voor de koppeling van je lidnummer aan je account toch 
geen mail met code van VBL krijgt?
• Waarschijnlijk is dan de e-mail die je in je account hebt meegegeven 

niet dezelfde als je e-mail die aan je VBL lidmaatschap gekoppeld is
• Je kan je mail die aan je VBL lidmaatschap is gekoppeld wijzigen door 

je e-ID terug in te lezen
• Daarna opnieuw je lidnummer koppelen en dan moet je de mail met 

de code wel op het juiste mailadres krijgen









Als je deze melding krijgt, 
dan moet je eerst dit
installeren (het kan zijn 
dat je dan een scherm 
krijgt om eerst nog een 
JAVA-update te 
installeren)

Anders kom je op het 
volgende scherm terecht

Na voorgaande installaties klik je 
hier om de extensie in je 
browser (als je chrome gebruikt) 
te activeren
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Hier kan je je mailadres dat aan je VBL 
account gekoppeld is controleren en 
indien nodig aanpassen aan de 
account die je zelf op de website voor 
de login hebt aangemaakt
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Shortlist wedstrijdtafel per team
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Klik op de ploeg 
waarvoor je de 
shortlist wil 
aanmaken





Klik op ‘+’ om iemand toe te voegen





Typ de naam of een deel ervan in

Klik op de juiste naam
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Persoon is toegevoegd



Kan je ook een tafelfunctionaris ingeven die aan een andere club is 
gekoppeld?
• Ja, maar die kan je niet zoals op de vorige slides opzoeken op naam 

(je krijgt enkel de leden van jouw club te zien)
• Je moet die toevoegen via zijn/haar lidnummer (voor het opzoeken 

van een lidnummer bij de VBL: zie hiervoor)
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Persoon is toegevoegd



Voorbereiden DWF
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Klik op de ploeg 
waarvoor je een 
DWF wil invullen





Klik op de wedstrijd waarvoor het DWF 
moet worden ingevuld



Klik op de ploeg die je moet ingeven



Klik op ‘+’ om iemand toe te voegen





Typ de naam of een deel ervan in



Klik op de juiste naam



Je kan het rugnummer al invullen, dit 
kan nog gewijzigd worden

Alleen bij de kapitein aanvinken
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Klik hier om het rugnummer in te 
geven/aan te passen

Speler is toegevoegd



Geef het juiste rugnummer in

Ook dit kan je nog wijzigen
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Klik op ‘+’ om iemand toe te voegen



Iemand toevoegen door op naam te 
zoeken (enkel voor personen die lid 
zijn van jouw club)



Typ de naam of een deel ervan in

1
Klik op de juiste naam
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Persoon is toegevoegd
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Of iemand toevoegen via zijn/haar VBL 
lidnummer (ook voor personen die lid 
zijn van een andere club)





Persoon is toegevoegd



Klik hier om verder te 
gaan naar het DWF 



Klik hier om verder te 
gaan naar het DWF

Dit kan enkel vanaf de 
wedstrijddag zelf !



Tijdens de match









Score optekenen



Speler 8 van thuisploeg scoort twee punten
Eerst speler aanklikken



Speler 8 van thuisploeg scoort twee punten
Dan score aanklikken





Fout optekenen



Speler 14 van bezoekers maakt fout P1
Eerst speler aanklikken



Speler 14 van bezoekers maakt fout P1
Dan fout aanklikken



Aantal ploegfouten
periode

Aantal persoonlijke 
fouten



Volgende minuut



Probeer bij elke volgende minuut op ‘+’ te duwen
En liefst voor het ingeven van een time out de klok op de 
juiste spelminuut zetten





Speler wisselen



Speler 7 thuisploeg vervangt speler 9
Eerst speler aanklikken die invalt



Speler 7 thuisploeg vervangt speler 9
Dan speler aanklikken die gewisseld wordt





Time-out



Bezoekers vragen time out





60 seconden tellen af
Als je op die seconden klikt kan je dat klokje al vroeger afzetten



Na time out zitten alle spelers terug op de bank
De spelers aanklikken die terug op het veld komen





Volgende quarter









Andere fouten aantekenen



Speler 10 thuisploeg maakt fout U2 
Eerst speler aanklikken



Speler 10 thuisploeg maakt fout U2 
Dan hier klikken



Vervolgens op de juiste 
foutencode klikken





Vier ploegfouten



Alle blokjes staan in het 
rood (of blauw bij de 
bezoekers)



Vijf persoonlijke fouten



Speler 8 thuisploeg maakt vijfde fout
Eerst speler aanklikken



Speler 8 thuisploeg maakt vijfde fout
Dan fout aanklikken



Na het ingeven van de vijfde fout van speler 8 van de thuisploeg 
wordt die automatisch op de bank gezet

Klik daarna op de speler die op het veld komt



Geen vijf spelers meer?



Bezoekers hebben nog slechts vier spelers



Bezoekers hebben nog slechts vier spelers



Bezoekers hebben nog slechts vier spelers



Bezoekers hebben nog slechts vier spelers
Speler aanklikken die niet meer mee doet



Nog vier actieve spelers



Correctie doorvoeren?



Per ongeluk bij speler 9 thuisploeg een fout P2 
aangeduid ipv 2 punten



Klik op ‘verloop’



Klik op de foutieve ingave



Klik op ongedaan maken



Klik op ‘close’



Klik op de speler die heeft gescoord



Klik op de score



Je ziet nu twee doorstreepte ingaves: de foutieve ingave en de annulatie
En daarboven de juiste ingave



Nog andere aandachtspunten



• Owngoal: score noteren bij de captain van de tegenpartij die de 
punten krijgt

• Na 2de quarter: al op 3de quarter klikken, dan kan je altijd zien of er 
manipulatie is geweest tijdens de rust

• Bij verlengingen gaan ploegfouten eruit (bug in het systeem) –
manueel verder opvolgen

• Wedstrijd afsluiten gebeurt door official
• Geen digitaal formulier mogelijk  papier
• Meerdere browsers installeren op tablet/pc/laptop



Veel succes aan de wedstrijdtafel,
het komt wel goed 
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