
Technische vragen 
 

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen die te maken hebben met technische 

zaken omtrent de verbinding tijdens de wedstrijd. Dit alles om je op weg te helpen met 

het DWF. 

 

Wat zijn de minimale functie-eisen aan de computer, tablet of smartphone? 

Voor een goede werking van het DWF is het van groot belang dat er een stabiele internet 

verbinding is en dat er gebruik wordt gemaakt van een moderne browser (Internet 

Explorer 9 of hoger, Chrome, Firefox of Safari). 

 

Hoeveel capaciteit moet mijn telefoon hebben om de volledige wedstrijd te 

registreren? 

Dit is afhankelijk per telefoon, hiervoor is geen vaste hoeveelheid te noemen. Er moet 

genoeg capaciteit zijn om de telefoon gedurende de hele wedstrijd aan te laten. 

 

Stel de batterij van mijn telefoon is bijna leeg. Wat kan ik doen? 

Als een batterij onverhoopt leeg raakt kan dezelfde gebruiker op een ander apparaat 

inloggen om het invullen te vervolgen. Tevens is het mogelijk dat een andere gebruiker 

op een ander apparaat inlogt en het invullen verder vervolgt. 

 

Wat zijn de minimale functie eisen aan de internetverbinding in de sporthal?  

Er is minimaal een 3G verbinding nodig voor de smartphone of tablet. Wij raden aan om 

een wifi verbinding te gebruiken voor de computer, tablet of smartphone. 

 

Let wel op, niet overal is het bereik van wifi in een sporthal even sterk. Zorg bij de versie 

Live Bijhouden wel dat er goed bereik is met een sterke verbinding. Denk er bijvoorbeeld 

ook aan dat de hoeveelheid mensen wat op het netwerk van de sporthal zit, bepalend 

kan zijn voor de snelheid van het DWF. 

 

Wat moet je doen als DWF technische problemen heeft of wanneer het internet 

uitvalt? 

Bij (niet op te lossen) technische problemen kan te allen tijde worden overgegaan op een 

papieren registratie. Bij verenigingen die met het DWF werken dient er altijd een 

papieren wedstrijdformulieren in de speelzaal aanwezig te zijn. Mocht het dan voorkomen 

dat er een niet op te lossen problemen is, dan kan de wedstrijd altijd worden 

uitgespeeld. 

 

Aan het einde van de wedstrijd kunnen de scheidsrechters en aanvoerders akkoord 

geven door het papieren formulier (waarop wordt overgegaan) te tekenen. De 

thuisspelende vereniging is verantwoordelijk dat de resultaten achteraf alsnog op de 

juiste manier worden ingevoerd. 

 

De officials en beide teams kunnen achteraf het wedstrijdformulier inkijken. 

 

In geval van vragen en opmerkingen kan net als in het verleden contact opgenomen 

worden met het regiokantoor. Bij voorkeur via de knop 'fout gevonden' op volleybal.nl. 

 



Niemand is verplicht om, indien men niet gezamenlijk (beide aanvoerders en 

scheidsrechters) de controle van de digitale gegevens doet, het gebruikte papieren 

formulier te bewaren. De thuisspelende vereniging is te allen tijde verantwoordelijk voor 

het juist invoeren van de wedstrijdgegevens. Wanneer de bezoekende vereniging dit 

wenst kan deze altijd een foto maken van het papieren formulier, voor hun administratie. 

 

Kan ik van de versie 'Live bijhouden' wisselen naar de versie 'Resultaat 

invoeren'? 

Indien de live registratie wordt onderbroken zal je achteraf in het DWF niet kunnen 

kiezen voor 'resultaat invoeren'. De wedstrijd moet eerst beëindigd worden waarna je bij 

het overzicht alle wijzigingen (bestraffingen, spelers die gespeeld hebben) kunt 

aanpassen, voordat je akkoord geeft voor versturen. 


