Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) LISA - De procedure voor Junioren/Senioren:
A De coaches/aanvoerders of spelers van het team geven voor de wedstrijd
de spelerslijst op door de teamleden uit te vinken die niet aanwezig zijn.
Ook bestaat er de mogelijkheid invallers toe te voegen. Daarnaast wordt de
verificatiecode aan de scheidsrechters gegeven.

Starten met het formulier
Inloggen doet u op
www.[hockeyclub].nl/formulier.
Dus: www.almeerse.nl/formulier of
www.gooische.nl/formulier.

B De scheidsrechters controleren de spelerslijst, registreren eventuele gele/rode kaarten, voeren de
uitslag in en beide scheidsrechters accorderen. Het formulier wordt dan verzonden (zie hiervoor de
handleiding scheidsrechters).
C De coaches/aanvoerders of spelers kunnen de uitslag/tuchtzaken inzien en kunnen dit goedkeuren.

Let op: bij de senioren worden ook de bondswedstrijden via het DWF afgehandeld. Het proces, zoals
hierboven onder A, B en C, blijft hetzelfde, maar er zijn een aantal kleine verschillen tussen de club- en
bondswedstrijden:
1 Bij een bondswedstrijd ontvangt de coach/aanvoerder geen verificatiecode. Bij het inloggen, is dan
ook geen verificatiecode te zien.
2 De coach/aanvoerder logt in via de normale manier, dus via www.[hockeyclub.nl]/formulier.
3 Bij het invoeren van de spelerslijst, dienen er ook rugnummers te worden ingevoerd. Het invoeren
van de rugnummers hoeft maar één keer te gebeuren: zodra het rugnummer is ingevoerd, slaat het
DWF dit op voor een volgende keer. Als er op ‘Volgende’ wordt geklikt, is de spelerslijst van de
tegenstander (met rugnummers) ook te zien.

4 Zodra de spelerslijst is ingevoerd, loggen de bondsscheidsrechters in op een eigen omgeving met
hun eigen inloggegevens. Zij controleren de spelerslijst, registreren eventuele gele/rode kaarten,
voeren de uitslag in en beide bondsscheidsrechters accorderen. Het formulier wordt dan verzonden.
5 De coaches/aanvoerders of spelers kunnen de uitslag/tuchtzaken inzien en kunnen dit goedkeuren.
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Coaches/aanvoerders Junioren/Senioren:
Voor de wedstrijd – Invoeren spelerslijst

Klik op ‘Volgende’.
Vink uit wie er niet
aanwezig is en druk op
‘Volgende’ op uw
keuze op te slaan.

Hier logt u in.
Dit is de code voor de
scheidsrechters.
Kies hier ‘Ik ben
coach / aanvoerder’.
U kunt eventueel een
invaller toevoegen.

Vink de aanvaller aan
en klik op ‘Toevoegen’.
Klik op ‘Volgende’ als
de lijst goed is.

Hier kunt u naar
invallers zoeken.

U ziet de spelerslijst van de
tegenstander (nu heeft de
tegenstander de lijst nog niet
ingevoerd).

U ziet de spelerslijst van
de tegenstander.

De scheidsrechters controleren de spelerslijsten en registreren na de wedstrijd de eventuele kaarten
en de stand. Wanneer de scheidsrechter klaar is, kunnen de coaches weer aan de slag om het
formulier definitief goed te keuren en op te slaan.
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Na de wedstrijd – De acties van de scheidsrechter goedkeuren

U ziet nog een keer de
spelerslijst.

U kunt eventueel nog een
opmerking plaatsen.

U ziet de spelerslijst van de
tegenstander (nu heeft de
tegenstander de lijst nog niet
ingevoerd).

U ziet de spelerslijst van
de tegenstander.

U kunt de kaarten die
zijn gevallen bekijken.

U wordt nog om een
bevestiging gevraagd
om het formulier te
versturen.

U ziet de uitslag en u kunt
op ‘voltooien’ klikken om
het formulier voltooien.

U bent nu klaar met het
wedstrijdformulier!

Het formulier wordt doorgestuurd naar de KNHB,
het district en uw eigen vereniging. Geen papier
meer, dus!

Gerealiseerd door LISA
www.lisa-is.nl

