
Handleiding tot het Digitaal wedstrijdformulier (DWF) 
Waarnaartoe? 
Om toegang te krijgen tot het DWF moet je eerst navigeren naar de wedstrijden op de 

website van de VBL. 

Dit doe je door te klikken op de internetbrowser ‘Edge’ onderaan de taakbalk.

 
Het internet wordt opgestart en je klikt in de favorietenbalk op Basketbal Vlaanderen => 

‘Competitie’ => Resultaten en kalender. 

Of je klikt op de thuispagina van Gent-Oost Eagles op ‘Kalender’ en dan op ‘Wedstrijden’. 

De link kan je ook van hieronder kopiëren in de zoekbalk van de browser. 

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

 

  



Login Aanmaken 
Om het DWF in te vullen moet je je eerst inloggen. Dit doe je door op ‘Login’ te klikken. 

Als je nog geen login hebt klik je op ‘Account aanmaken’ 

 
Eens je op ‘Account aanmaken’ geklikt hebt vul je je e-mail in, kies je een wachtwoord en klik 

je op ‘Aanmaken’. Na het aanmaken krijg je de melding ‘Account aangemaakt’. Je kan dit 

wegklikken door op ‘OK’ te klikken. 

 

 
  



Na het aanmaken van je login moet je nu nog uw Lidnummer koppelen aan uw gebruiker. 

Dit doe je door op ‘Login’ te klikken en dan op ‘Lidnummer koppelen’. 

` 

Hier vul je je gebruikersnaam, wachtwoord en lidnummer op en klik je op ‘Code Aanvragen’

 
  



Via mail krijg je dan een code die je onderaan moet invullen.

 
Vul de code in en klik op ‘Koppelen’. 

 
Nu je lidnummer gekoppeld is aan je account kan je het DWF openen.



Voorbereiding thuis 
Thuis kan je reeds een deel voorbereiden zodat je op de match dag zelf minder werk hebt. 
Je kan namelijk al de spelers + eventueel hun nummer ingeven. 
Dit doe je door naar de wedstrijd te navigeren. Eerst klik je op ‘Competitie & Beker’ => op de reeks van je ploeg => vervolgens op je ploeg => 
programma => selecteer de betreffende wedstrijd. In onderstaand voorbeeld gaan we naar de wedstrijd van onze Heren B dd. 07/09/2019 

 



 



 
Je krijgt het overzicht te zien met details van de wedstrijd. Dan navigeer je naar het tabblad van onze ploeg en kan je de spelers die meedoen 
selecteren. Na de eerste wedstrijden zou dit automatisch ingevuld moeten worden. Als dit niet zo is, of er moeten wijzigingen doorgevoerd 
worden moet je dit zelf doen. 
Om een speler toe te voegen klik je op het plusteken en zoek je de speler op naam. Als je op zijn naam klikt kan je reeds zijn shirtnummer 
doorgeven en aangeven of hij al dan niet kapitein is. Als je het shirtnummer niet weet hoef je dit niet in te vullen. Dit kan ook nog op de dag 
van de wedstrijd. 
De coach en gedelegeerde vul je op dezelfde manier in. 
In het tabblad ‘Officials’ kan je reeds invullen wie het wedstrijdformulier, 24 seconden en tijd zal bijhouden. Als je dit nog niet weet hoef je dit 
nog niet in te vullen. Dit kan gerust de dag zelf. 



 
 

 



 



 
Dit is de enige voorbereiding de je thuis kan doen. De rest dient de dag zelf te gebeuren. 



Wedstrijddag. 
Als de wedstrijd thuis is log je zelf in en doe je de overige administratie (zie handleiding VBL). 
Als de wedstrijd op verplaatsing is logt er normaal iemand anders in. Beschikken zij zelf niet over een account kan je je eigen account 
gebruiken. 
Eens je terug op de wedstrijd geklikt hebt navigeer je naar ‘uitslag’ => ‘Digitaal Wedstrijdformulier’ 
Vanaf daar volg je de handleiding hieronder van de VBL. 

 


