
 HET NIEUWE DWF    
Als gevolg van de invoering van de nieuwe bondsapplicatie “Hockeyweerelt” is het digitale 

wedstrijdformulier (DWF) aangepast. Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd t.o.v. het vorige 
DWF en hieronder zetten we ze even voor jullie op een rijtje:  

! Er zijn per wedstrijd voortaan 3 verschillende verificatiecodes voor alle betrokkenen bij de 

wedstrijd.  • Verificatiecode voor het thuis team  

• Verificatiecode voor het uit-team  
• Verificatiecode voor de scheidsrechter  

 

! Inloggen op het DWF kan via de apps van Push en Hockey.nl met je inloggegevens van de 

vereniging (lidnummer of bondsnummer en je persoonlijke wachtwoord).  Eenmaal gekoppeld, 
ontvang je automatisch de juiste wedstrijden in het overzicht. Val je een keer in als 

teamondersteuner of scheidsrechter? Geen probleem. De reguliere teamondersteuner kan de 
invaller de juiste verificatiecode geven. Deze vul je in, waarna desbetreffende wedstrijd aan je 

account gekoppeld wordt, zodat je als invaller alle gegevens kan invoeren.  

! Spelerslijsten kunnen enkel en alleen voorafgaand aan de wedstrijd worden ingevuld door 

coach/manager/aanvoerder. Zodra de scheidsrechter de stand heeft ingevuld, is het niet meer 

mogelijk om de spelerslijst te wijzigen. Vergeet de teamondersteuner of aanvoerder de 
spelerslijst vooraf in te vullen, dan moet hij of zij de spelers toevoegen in het opmerkingenveld. 
Let op: ook invallers dienen vermeld te worden op het DWF. Indien van toepassing kunnen 

rugnummers aan spelers worden toegevoegd.  

! Scheidsrechters moeten direct na de wedstrijd, tezamen met de teambegeleiders, de 

einduitslag invoeren en het formulier afronden. Het is nl. niet meer mogelijk dat 

wedstrijdsecretarissen dit achteraf namens de scheidsrechter doet.  
 

Invalscheidsrechters kunnen de verificatiecode voor scheidsrechters altijd bij de aanvoerder of 
teamondersteuner opvragen. Deze code staat namelijk bovenaan elk DWF. Let op: dit is niet de 

code waarmee de teamondersteuning inlogt. De scheidsrechterscode vind je bovenin het 
wedstrijdformulier en eindigt altijd op een 1, 2 of 3.  

! Enkel en alleen bij de wedstrijden van de Jongste Jeugd kunnen teambegeleiders de einduitslag 

in het DWF invoeren.  

 
  

Voor uitvoerige informatie over het nieuwe DWF verwijzen we graag naar 
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/hockeyweerelt. Hier wordt het 

volledige proces in het kort uitgelegd en worden “veelgestelde vragen” beantwoord.  
Voor scheidsrechters en teamondersteuners zijn aparte handleidingen voor het DWF beschikbaar 

op:   
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/hockeyweerelt#handleiding-dwf   

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/hockeyweerelt
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/hockeyweerelt#handleiding-dwf

