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DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER 

1. INLEIDING 

Voor je aan de slag kan met het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) tijdens de officiële wedstrijden, moet je zorgen dat je een 

account hebt bij Basketbal Vlaanderen, zodat je daags voor de wedstrijd de spelers reeds kan invullen op het digitaal 

wedstrijdformulier (DWF), alsook de officials (Score, 24, coach,…) 

De procedure voor het aanmaken van deze account wordt in volgend hoofdstuk besproken. 

Bekijk alvast enkele nuttige linken (DWF, Documenten en handleidingen, YouTube-kanaal BVL): 

NUTTIGE INFO:  https://www.basketbal.vlaanderen/digitaalwedstrijdformulier 

   https://www.basketbal.vlaanderen/faq/categorie/digitaal-wedstrijdformulier  

   https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/spelregels-nuttige-documenten  

   https://www.youtube.com/channel/UCx9g4A9fJ97hkj8-2cviMUQ/videos 

 

BVL werkt de site, de software en handleidingen voortdurend bij, dus controleer regelmatig de laatste wijzigingen. 

Je kan de demo versie van het DWF uitproberen via onderstaande link: 

https://www.basketbal.vlaanderen/digitaalwedstrijdformulier 

  

TEST VERSIE ‘DWF’ UITPROBEREN en ALGEMENE INFO: 

 

Klik op “DWF testen in demoversie” om het DWF uit te proberen. 

 Zie ook demo video: https://www.youtube.com/watch?v=N7rDjyj9kGI   

https://www.basketbal.vlaanderen/digitaalwedstrijdformulier
https://www.basketbal.vlaanderen/faq/categorie/digitaal-wedstrijdformulier
https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/spelregels-nuttige-documenten
https://www.youtube.com/channel/UCx9g4A9fJ97hkj8-2cviMUQ/videos
https://www.basketbal.vlaanderen/digitaalwedstrijdformulier
https://www.youtube.com/watch?v=N7rDjyj9kGI
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2. ACCOUNT 

Zoals gezegd, moet je voor je aan de slag kan met het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) tijdens de officiële wedstrijden, er voor 

zorgen dat je een account hebt bij Basketbal Vlaanderen, zodat je ter voorbereiding, enkele dagen voor de wedstrijd, de spelers 

reeds kan invullen op het digitaal wedstrijdformulier (DWF), alsook de officials (Score, 24, coach,…) 

LINK:  https://www.basketbal.vlaanderen/competitie/resultaten-en-kalender 

 

 Indien je reeds een account hebt, geef je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op “Login” 

 

 

 Indien je nog geen account hebt klik je op “Account aanmaken”: 

o Geef een geldig email adres op 

o Geef een nieuw wachtwoord 2 x in, en klik op “Aanmaken” 

https://www.basketbal.vlaanderen/competitie/resultaten-en-kalender
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 Na het aanmaken van de account klik je op “Lidnummer koppelen”: 

o Geef je email adres op + wachtwoord en klik op “Code aanvragen” 

o Controleer je email 

o Code ingeven die je hebt ontvangen via mail en klik op “Koppelen” 

 

 Als de koppeling goed verlopen is log je aan met je email adres en wachtwoord 

 

3. VOORBEREIDING WEDSTRIJDFORMULIER 

Om het DWF daags voor de wedstrijd voor te bereiden, surf je naar de website van BVL, selecteer je de rubriek ‘Competitie’ en 

selecteer je vervolgens de rubriek ‘Resultaten en kalender’. 

Kies de wedstrijd die je administratief wenst voor te bereiden en log je vervolgens in. 

 Klik op het team “Red Vic Wilrijk J21” 

LINK:  https://www.basketbal.vlaanderen/competitie/resultaten-en-kalender 

 

https://www.basketbal.vlaanderen/competitie/resultaten-en-kalender
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Deze webpagina biedt de mogelijkheid om alle spelergegevens in te geven. Indien er reeds wedstrijden werden gespeeld, zou de 

lijst met spelers reeds moeten overgenomen worden van de laatste wedstrijd. 

 

LEGENDE:  =    Voeg spelers, coach, assistent coach en gedelegeerde toe 

    =    Verwijderen speler 

=    Wijzig spelergegevens 

 

 

Voeg op gelijkaardige manier de “Officials” toe. (Boek, klok, 24-seconden, …) 

 Zie ook instructie video: https://www.youtube.com/watch?v=Tua3aExb0PU  

https://www.youtube.com/watch?v=Tua3aExb0PU
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4. STARTEN DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER (DWF) 

 

Klik op “Uitslag” en vervolgens op “Ga naar Test Digitaal wedstrijdformulier (DWF)” 

 

 

Vooraleer je klikt op “Ga naar het formulier”, kan je de gegevens van je ploegen consulteren en alsnog eventueel een 

rugnummer wijzigen. 
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Gegevens van de spelers. Hier kan je deze eventueel nog wijzigen of schrappen. 

 

 

Als alle gegevens correct ingevuld zijn, kan je het DWF opstarten (klik op “Ga naar het formulier”) 
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5. OPVRAGEN VERSLAG WEDSTRIJD (DWF) 
 

 

Via “VERSLAG” kan men de eindscore bekijken en een individueel overzicht van fouten en punten per speler. 

 

 

VIA ONDERSTAANDE LINK KAN JE EEN INSTRUCTIE-FILM BEKIJKEN: 

 https://www.youtube.com/watch?v=N7rDjyj9kGI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=N7rDjyj9kGI

