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Digitaal WedstrijdFormulier (DWF)

• Help elkaar!
• Doe het bij een echte wedstrijd de eerste keer 

met een ervaren iemand samen
• Communiceer duidelijk met de 

scheidsrechters als je onervaren bent.
• Bij een fout (oranje event): herstel die als het 

spel stil ligt (tijdens time-out of tussen de 
kwarten in)



Demowedstrijd op tablet

• Start de demowedstrijd op 
• Werk met zo min mogelijk mensen op 1 tablet: 

hoe meer je zelf kunt doen, hoe beter



Demowedstrijd op tablet

• Links (zwart): spelers en coaches thuisploeg 
(MBCA normaal dus)

• Rechts (blauw): spelers en coaches uitploeg

• 1e 5 basis (vet), rest wissels (vaag) 
– in principe ook alleen aanwezige wissels, maar dat 

moet bij het aanmelden gebeuren



Demowedstrijd op tablet: beginscherm



Demowedstrijd op tablet

• Midden: 
– Stand
– Kwart (met aan zijkanten teamfouten (oranje)
– Tijd
– Time out thuis en uit

– Wedstrijdverslag

– punten en fouten 



Demowedstrijd op tablet: beginscherm



Er zijn steeds 2 of 3 acties nodig:
(tijd) / speler / score of fout dan “ok”



• nummer 5 van MBCA scoort
• Vlak daarna scoort nummer 3 van de 
uitploeg van achter de 3 puntslijn
• Speler 3 van de uitploeg maakt een fout, 
zijkant bal
•MBCA vraagt om een wissel. Speler 3 en 
4 verlaten het veld, 7 en 10 komen erin 
(geen acties vereist)

Demowedstrijd op tablet: 
oefenen maar!



• Nummer 2 MBCA maakt een fout, nummer 1 van 
de uitploeg neemt vrije worpen. 1e worp mis, 2e

raak.
• MBCA vraagt een time out en nummer 6, 7 en 9 

van uitploeg komen in het veld, 3, 4 en 5 verlaten 
het veld, MBCA nummer 8 komt in het veld en 
nummer 1 verlaat het veld.

• MBCA nummer 5 scoort ondanks een fout van 
nummer 5 van de uitploeg. MBCA nummer 5 
krijgt 1 bonus vrije worp en scoort.

• MBCA nummer 1 scoort. Uitploeg nummer 2 
scoort.

• Het fluitsignaal klinkt voor het einde van de 
eerste kwart.



Demowedstrijd: eindscherm



Officiële wedstrijd starten:
Wat te doen?



Startpagina app



Zoek de juiste wedstrijd op, klik die 
aan en ga naar het DWF



De teams en hun status wordt getoond



Spelersopgave e.d. is in principe al 
gedaan……

• Zo niet:
– Klik op het logo van het desbetreffende team om 

de spelers en staf (trainer/coach e.d.) in te kunnen 
laden.



Bewerken speler

• Selecteer de speler door deze aan te klikken 
en dan heb je de volgende opties:

• Speler verwijderen

• Speler basis- of wisselspeler maken

• Aanvoerder instellen



Toevoegen speler/staf

• Via het plusje rechtsboven kom je in het 
scherm waarin je extra spelers of staf kunt 
selecteren



Toevoegen speler/staf

• Kies eerst waarop je wilt zoeken (speler of staf)
• Vul vervolgens (een deel van) de voor of 

achternaam of relatiecode in



Ook de scheidsrechters moeten op 
deze manier worden toegevoegd.



De naam van de timer en scorer 
moeten na afloop ingevuld worden in 

het opmerkingenveld



Indien spelersopgaaf akkoord: naar 
wedstrijdverslag



Dan krijg je dit formulier te zien:



Video wedstrijdverslag om alles nog 
eens na te kijken…

• https://youtu.be/JG6P88a2hzs

https://youtu.be/JG6P88a2hzs



