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Digitaal wedstrijdformulier voor welke reeksen?

Het digitaal wedstrijdformulier is vanaf 1 augustus 
2019 van toepassing in alle reeksen behalve:

• Top Divisies (TD Men &, TD Men 2 & TD Women)
• U10 & U8 competitie
• Eindrondes op niveau 1 met tegenstanders die bij AWBB 

aangesloten zijn
• Wedstrijden voor de Beker van België
• Oefenwedstrijden met tegenstanders die niet bij 

Basketbal Vlaanderen zijn aangesloten.

In bovenstaande gevallen wordt nog met een klassiek wedstrijdblad gewerkt.



Voorbereidend werk

- Vanaf 5 dagen voor de aanvang van de wedstrijd kunnen 
de spelers, coach en eventueel tafelofficials ingegeven 
worden.

- Voorbereidingen en opstarten van een wedstrijd kan 
enkel gebeuren door je eerst aan te melden op de 
website van BVL.

- Aanmelden op BVL moet gebeuren onder hetzelfde 
emailadres waarmee je gekend bent bij BVL. Zorg er ook 
voor dat je account gekoppeld is met het lidnummer. Zo 
herkent BVL dat je lid bent van de Leuven Bears



Voorbereidend werk: Inloggen

Click op de knop “Login”. Je vindt dit op de website van 
BVL door te surfen naar ‘Competitie’ en dan ‘Resultaten 
en Kalender’.



Voorbereidend werk: Inloggen

In deze bijlage vind je de procedure voor het creëren 
van een account.

Opgepast: Zowel de 
gebruikersnaam als 

wachtwoord zijn case 
sensitive! Let erop dat 

het email adres meestal 
in kleine letters moet 

ingegeven worden



Voorbereidend werk: Invullen spelers

In de kalendermodule, onder ‘Competitie’ en dan ‘Resultaten en 
Kalender’, click je op het wedstrijdnummer.



Voorbereidend werk: Invullen spelers

Vanaf 5 dagen voor de aanvang van de wedstrijd kunnen spelers 
al ingegeven worden.

Click op jouw team



Voorbereidend werk: Invullen spelers

Spelers kunnen toegevoegd worden vanuit een lijst met alle 
spelers van de club. Momenteel moet je die nog per wedstrijd 
toevoegen. In de toekomst worden deze onthouden.



Voorbereidend werk: Invullen spelers

Spelers 
kunnen 
toegevoegd 
worden 
vanuit een 
lijst met alle 
spelers van 
de club. Een 
speler moet 
als captain 
aangeduid 
worden.



Voorbereidend werk: Invullen coach/delegee

Coach en delegee moeten toegevoegd worden op dezelfde 
manier. 

Voor de coach is er een voorwaarde dat hij een technische 
vergunning heeft voor het team.

Tot zover de voorbereiding. Je moet nergens iets opslaan. Zolang 
je online werkt gebeurt er automatisch een opslag en kan je deze 
pagina verlaten.



Opstart wedstrijd

De thuisploeg voorziet een toestel en meldt zich aan. Click op de titel 
“Uitslag” om naar het digitaal wedstrijdblad te gaan. De tafelofficial van de 
bezoekers zal dan het elektronisch wedstrijdblad beheren.



Opstart wedstrijd

Bij de start van de wedstrijd zie je 5 opties:

• Wedstrijd: Het startblad (huidige overzicht)

• Team A / Team B: Hier kan je nog aanpassingen doen aan de spelers. 
Spelers toevoegen of verwijderen.

• Officials: Hier kan je de officials toevoegen

• Lokaal / Login: Wedstrijden die lokaal opgeslagen zijn op het toestel



Opstart wedstrijd

Bij de start van de wedstrijd duidt de coach de 5 starters aan van zijn team en 
“tekent” hij af.



Opstart wedstrijd: Starters aanduiden door de 
coach

Bij de start van de wedstrijd duidt de coach de 5 starters aan.

Bij digitale registratie via eID van spelers, verschijnt de pasfoto en hoeft geen 
ID kaart meer meegenomen worden naar de wedstrijd. In de toekomst 
worden medische fiches ook opgeladen.



Opstart wedstrijd: Starters aanduiden door de 
coach

Bij de start van de wedstrijd duidt de coach de 5 starters aan van zijn team en 
“tekent” hij af.

Eens een coach van een team zich akkoord verklaard 
heeft kan dit niet teruggedraaid worden en is de 

selectie definitief! Dit is in overeenstemming met de 
reglementeringen maar niet alle coaches zijn zich 

hiervan bewust. De coaches geven hun akkoord NA de 
controle door de scheidsrechter.



Opstart wedstrijd: Starters aanduiden door de 
coach

Als alle voorbereidingen zijn getroffen start de wedstrijd. Druk op de knop 
onderaan “Ga naar het formulier”. Opgelet vanaf dat moment zijn er geen 
wijzigingen meer mogelijk.



Bij de start van de wedstrijd duidt de coach de 5 starters aan van zijn team en 
“tekent” hij af.



Bij de start van de wedstrijd duidt de coach de 5 starters aan van zijn team en 
“tekent” hij af.

Vanaf hier volgt een uitleg over de 
basisfuncties van het digitaal 

wedstrijdformulier. Dit kan door 
iedereen getest worden via de 

volgende url.

https://vbldwfdev.wisseq.eu/?guid=test1

Op deze site moet je klikken op de volgende link:

https://vbldwfdev.wisseq.eu/?guid=test1


Bij de start van de wedstrijd duidt de coach de 5 starters aan van zijn team en 
“tekent” hij af.5 starters komen over van het voorbereidend werk. De 

kapitein is in het vet gedrukt.
Links staat de thuisploeg en rechts de bezoekers.

Opstelling

Wisselen van speler kan gebeuren 
door op de bankspeler te drukken 
en dan op de veldspeler die moet 
vervangen worden

C = Coach
A = Assistant coach



Bij de start van de wedstrijd duidt de coach de 5 starters aan van zijn team en 
“tekent” hij af.De klok is niet gekoppeld met de wedstrijd en hoeft niet gebruikt 

te worden.  Onder de klok bevinden zich de periodes. Door op de 
volgende periode te klikken kan je wisselen van periode.

Na het wisselen van een periode worden alle spelers terug op de 
bank gezet en moet je de spelers op het veld opnieuw aanduiden 
door erop te klikken.

Klok / Periodes



Bij de start van de wedstrijd duidt de coach de 5 starters aan van zijn team en 
“tekent” hij af.

Time-outs kunnen gestart worden door op deze knoppen 
te drukken. Je krijgt dan een pop-up die je bevestigt.

De Time-out knop wordt vervangen door een count-down
klok. Onderaan de klok verschijnt het aantal time-outs en 
in welke periode deze werden genomen.

Bij een time-out verdwijnen alle veldspelers opnieuw naar de bank. 
Tijdens de time-out kunnen de veldspelers opnieuw geselecteerd 
worden. 

Time-outs



Bij de start van de wedstrijd duidt de coach de 5 starters aan van zijn team en 
“tekent” hij af.

Deelnemers: Via deze knop keer je terug naar het vorige blad en verlaat 
je het wedstrijdblad. Indien je enkel het wedstrijdblad wil verkleinen, 
zodat je de browser-pagina’s ziet, dan klik je op de Esc-knop.
Verloop: Via deze knop kan je eerder gemaakte acties ongedaan maken. 
Je ziet hier een volledige audit van alle acties. 
Opmerkingen: Via deze knop kunnen de bezoekers; thuisploeg of refs 
een opmerking ingeven.
Einde wedstrijd: Op het einde van de wedstrijd moeten zowel de 
bezoekers; thuisploeg als de refs hun akkoord geven. Via een pincode 
van de refs wordt de wedstrijd officieel afgesloten. Er is geen nood 
meer om de uitslag achteraf nog in te geven op de BVL-site.

Menu



Fouten

Ploegfouten per periode

Persoonlijke 
fouten

Fouten worden toegekend door eerst op de speler te klikken en daarna op de 
overeenkomstige fout. Je ziet de meest gebruikte fouten (P; P1; P2; P3) op het 
scherm. De overige fouten kunnen gevonden worden via de knop



Punten

Punten worden toegekend door op de speler te klikken en daarna op de 1; 2 of 3 
punten.



Correcties

Via het menu Verloop zie je het verloop van alle acties. Klik op een regel en dan 
heb je de mogelijkheid om een “tegenboeking” te maken. Alle registraties blijven 
zichtbaar.



Correcties

Via het menu Verloop zie je het verloop van alle acties. Klik op een score (or 
fout) en dan heb je de mogelijkheid om een “tegenboeking” te maken. Alle 
registraties blijven zichtbaar.



Correcties

Via het menu Verloop zie je het verloop van alle acties. Klik op een score (or 
fout) en dan heb je de mogelijkheid om een “tegenboeking” te maken. Alle 
registraties blijven zichtbaar.



Correcties

De correcties blijven zichtbaar.



Opmerkingen

Opmerkingen kunnen ingegeven worden door het thuisteam; bezoekers of 
officials. Deze opmerkingen worden opgeslagen in het verloop.



Einde wedstrijd

De wedstrijd wordt afgesloten door de scheidsrechter met zijn code nadat zowel de 
thuisploeg als bezoekers hun akkoord gegeven hebben. Je krijgt een melding als de upload 

is gelukt. Verdere actie is niet meer nodig.



Na afsluit wedstrijd: Verslag opvragen

Als je ingelogd bent en je bent lid van een van de twee ploegen die een 
wedstrijd tegen elkaar gespeeld hebben dan kan je op de knop verslag 
drukken.





Einde 

Voor de meest voorkomende vragen kan je terecht op 
de website van BVL. Er staan ook nog enkele 
interessante tips en ook een beknopte handleiding. 
Mochten er andere vragen zijn gelieve deze te richten 
aan Freddy.

https://www.basketbal.vlaanderen/digitaalwedstrijdformulier

Gebruik de tablets van de club: In Wilsele zijn er steeds 
2 beschikbaar in het cafetaria. Vermits je online werkt 
kan bij panne verder gewerkt worden op de 2e. De 
tweede kan ook gebruikt worden door de bezoekers 
voor het ingeven van hun voorbereidend werk.

https://www.basketbal.vlaanderen/digitaalwedstrijdformulier

