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Het Digitaal Wedstrijd Formulier
(DWF)

• Wat is het DWF?
• Hoe werkt het DWF?
• Hoe log ik in?
• Hoe kom ik aan de DWF codes?



Wat is het DWF?
Wat is DWF?

• DWF staat voor Digitaal Wedstrijd Formulier.

Waarom is dit belangrijk?

• Dit is nodig om de uitslagen door te geven aan de KNHB. Zonder DWF geen
uitslag en dus geen stand in de competitie.

Wie regelt dit?

• De scheidsrechters/spelbegeleiders vullen standen in

• Coaches/managers/begeleiders van BEIDE teams bevestigen de stand

Wanneer?

• Uiterlijk binnen 2 uur na de wedstrijd.



Hoe werkt het DWF? 3 codes

1 DWF Code 
Scheidsrechters 
1234XX

1 DWF Code thuis Team 1234XX

1 DWF Code uit Team 1234XX

1. Scheidsrechter is 
verantwoordelijk voor 

het invullen va de 
uitslagen

2. Teammanager is 
verantwoordelijk voor 

afronden uitslagen

Afronden

Zonder uitslagen én
afronden van beide teams

is de uitslag niet zichtbaar.



Ga in  
’…  Meer’

naar Digitaal 
wedstrijd-
formulier

1:

Hoe log ik in?

Meld je aan:

1. Met je hockey.nl of lisa (hczwolle account)

2. Je hebt nog geen account? Maak er een aan. Log 
niet in op het account van je kind, dan heb je 
namelijk niet voldoende rechten.



2:

Hoe log ik in?

Stap 1: 

Je ontvangt een mail met 
link naar het DWF

Stap 2.   Meld je aan:

1. Met je hockey.nl of hczwolle account (lisa)

2. Je hebt nog geen account? Maak er een aan. Log 
niet in op het account van je kind, dan heb je namelijk 
niet voldoende rechten.



Hoe kom ik aan de 
DWF codes?
1. HC Zwolle app
2. E-mail
3. Via de wedstrijdtafel

2. 

1. 

3. 



1. Open de HC 
Zwolle app op je 

telefoon

2. Ga naar 
Teams

3. Open de 
wedstrijd

4.Je ziet hier 2 
DWF codes

1:



2. 

Je ontvangt een mail met de DWF CODE  voor je team



3: 

De teammanager zorgt er bij een 
thuiswedstrijd voor, dat er bij de 
wedstrijdtafel een print ligt van het 
wedstrijdschema. Hierop staan alle 
codes.



Teammanager/coach in de zaal

Team en wedstrijden

• Waar ben ik voor verantwoordelijk?
• Hoe meld ik spelers aan?
• Hoe rond ik een wedstrijd af?
• Hoe kom ik aan de juiste codes?

Zaaldienst en zaalleiding
• We spelen thuis, wat nu?
• Taken zaalleiding
• DWF codes altijd bij de hand



Voor

Spelers aanmelden

Bezetting 
scheidsrechters bij 
zaaldienst

Tijdens

Checken of 
scheidsrechters 

codes hebben en  
indien nodig 
doorgeven

Indien zaaldienst: 
wedstrijdtafel

Na

Uitslagen afronden

Waar ben ik voor verantwoordelijk?



Hoe meld ik spelers aan?

Ga in ‘ … Meer’
naar Digitaal 

wedstrijd

formulier

Log in met je 
Lisa of 

hockey.nl
account

Vul de DWF code 
in voor je team 
bij verificatie-

code

1. Spelers
aanvinken

2 . Rugnummers/

invallers  
3. Bevestigen

Open de 
wedstrijd

Voor iedere wedstrijd 
moeten de spelers zijn 

aangemeld door de 
manager, anders kun je 

niet spelen.



Hoe rond ik een wedstrijd af?

Ga in ‘ … Meer’
naar Digitaal 

wedstrijd

formulier

Log in met je 
Lisa of 

hockey.nl
account

Vul de DWF code 
in voor je team 
bij verificatie-

code

Als er een stand 
is ingevuld klik je 

op ‘afronden’.

Open de 
wedstrijd

Rond z.s.m. af, dat 
voorkomt veel extra 

werk en boetes

Afronden



We spelen thuis, wat nu?

Er is een aantal wedstrijddagen waarvan 1 in de buurt van 
Zwolle. Op deze dag heb je als team zaaldienst. 

Er speelt een ander 
team voor of na

Geen ander team

Ochtendblok
9.00-12.30

of
10.00-13.30

Alleen opbouwen Opbouwen en opruimen

Middagblok
12.30-18.00

of
13.30-19.00

Alleen opruimen Opbouwen en opruimen
Onze ‘Thuis’ lokaties: 
• On Campus (Zwolle)
• WRZV (Zwolle)
• De Spil  (Nieuwleusen)
• De Trefkoele (Dalfsen)



Taken zaalleiding

Voor
-Planning en inzet ouders 
opbouw zalen (balken, 
wedstrijdtafel, scorebord)
-Wedstrijdschema 
uitgeprint mee uit agenda.
-Bezetting wedstrijdtafel
-Inzet scheidsrechters
-Corona check van spelers 
18 jaar en ouder.

Tijdens
-Ordelijk gebruik van de zalen
-Ontvangst en aanspreekpunt 
gastteams
-Tijdig starten
-Tijd bijhouden
-Stand op scorebord bijhouden
-Registratie namen en tijd i.g.v. 
groene of gele kaart
-Stand bijhouden op 
wedstrijdschema als backup.

Na
- Toezien op invullen 
uitslagen door 
scheidsrechters
- Toezien op afronden 
uitslagen alle
wedstrijden, ook niet-
HC Zwolle wedstrijden
-Opruimen hal

Handig om te weten
Speeltijd
- SR, A,B, C, D:     2 X 20 min. (5 min rust)
- E:                         2 X 15 min. (5 min rust)

Bijzonderheden:
-Wedstrijd wordt nooit stilgelegd
-Team 15 minuten te laat: niet meer 
spelen
-Zorg dat er bij wedstrijdtafel een indoor 
wedstrijdbal ligt.

Let op:
-Wees 45 minuten van tevoren aanwezig 
zodat je stipt op tijd kunt beginnen.
-regel 2 personen zaalleiding
- Stem evt deurmatten af met halbeheerder



DWF codes altijd bij de hand Alle DWF codes:
uit, thuis èn
scheidsrechters

1. Je krijgt in je agenda een uitnodiging

2. In de week voorafgaand aan de thuiswedstrijd 
plaatsen wij het wedstrijdschema in de 
afspraak

3. Belangrijk: 

Print dit uit en neem het mee!



Corona check

Hoe?
Download de CoronaCheck Scanner-app

Meer info?
https://coronacheck.nl

of bij de info op KNHB

https://coronacheck.nl/
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie


Scheidsrechter en
Spelbegeleider

• Taken scheidsrechter
• Hoe vul ik uitslagen in?



Taken scheidsrechter

Check hier de spelregels:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF9C3Z36XP

1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockeysoorten/
zaalhockey#spelregels-zaalhockey

Voor
Checken of de 

spelers zijn 
aangemeld

Tenues
Maximaal aantal 

spelers niet 
overschreden?

Tijdens
Fluiten

Stand bijhouden

Na
Uitslagen invullen in 

DWF

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF9C3Z36XP1svOMesEpGHJvfYc5K19J0B
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockeysoorten/zaalhockey


Hoe vul ik uitslagen in?

Ga in ‘ … Meer’ (1)

naar Digitaal 
wedstrijd

Formulier (2)

Log in met je Lisa 
of hockey.nl

account

Vul de DWF code in 
voor je team bij 
verificatie-code

Vul de uitslag in 
en klik op 

‘bevestigen’

Open de 
wedstrijd

Binnen 2 uur na de 
wedstrijd moeten de 

uitslagen zijn ingevuld.

1

2


