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MET DE HAND OF DIGITAAL INVULLEN EN OPSTUREN WEDSTRIJDFORMULIER* 
 
1. Invullen wedstrijdformulier 
 Mogelijkheden het wedstrijdformulier in te vullen:  
 a. Het formulier wordt volledig met de hand ingevuld. 
 b. De opstellingen worden voor de wedstrijd digitaal ingevoerd. Vervolgens wordt het formulier geprint 

en tijdens en na de wedstrijd met de hand ingevuld. 
 
 Voor informatie over het juist invullen van het wedstrijdformulier is de ‘Handleiding Bench Officials’ 

beschikbaar op www.nijb.nl. De meest recente handleiding is te vinden onder Officials → Bench Officials → 
Handleidingen. 

 
 
2. Digitale invoer wedstrijdformulier 
 Mogelijkheden de wedstrijdgegevens digitaal in te voeren: 
 a. Tijdens de wedstrijd 
  - Naast het met hand invullen van het wedstrijdformulier kunnen de gegevens tevens live (real time) 

worden ingevoerd. 
  - Dan dient naast de official scorer iemand beschikbaar te zijn voor de digitale invoer. 
  - Belangrijk is te checken of de digitale invoer overeenkomt met het officiële formulier. Bij het tekenen 

door de coaches voor de wedstrijd kan de opstelling wijzigen en na de wedstrijd kan de scheidsrechter 
goals en assists veranderen en straffen toevoegen. 

  - Het live (real time) invoeren van de gegevens is tijdens wedstrijden in de eerste divisie verplicht. 
 b. Na de wedstrijd 
 
 De gegevens op het wedstrijdformulier dienen uiterlijk de dag na de wedstrijd volledig en ongewijzigd 

ingevoerd te worden op de daarvoor bestemde plaats op www.nijb.nl. 
 
  
3. Opsturen wedstrijdformulier 
 Mogelijkheden het wedstrijdformulier naar IJshockey Nederland te verzenden: 
 a. Het originele formulier wordt per post verzonden naar: 
  IJshockey Nederland 
  Postbus 1186 
  5004 BD  TILBURG 
 b. Van het originele formulier wordt een scan gemaakt en per e-mail verzonden naar: 
  wedstrijdformulieren@ijshockeynederland.nl 
  - De eisen die worden gesteld aan de resolutie van de scan, het soort bestand en de bestandsnaam 

staan apart in het tweede deel van dit document. 
  - Het e-mailen van een scan heeft de voorkeur boven het verzenden per post. 
 
 Wordt een wedstrijd in het weekend gespeeld, dan dient het wedstrijdformulier (origineel of scan) uiterlijk 

de daaropvolgende maandag verzonden te worden. Wordt een wedstrijd op een andere dag gespeeld, dan 
dient het formulier uiterlijk de dag na de wedstrijd verzonden te worden. 

 
 
 
 
 
 
* Deze regels gelden niet voor wedstrijden die door de Stichting Grensoverschrijdend IJshockey worden 

georganiseerd, zoals wedstrijden in de BeNe-league. Daarvoor gelden aparte regels.  
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BESTANDSPECIFICATIES GESCAND WEDSTRIJDFORMULIER 
 
bestandformaat : PDF of JPG 
resolutie : 300 dpi 
richting : staand (portrait) 
bestandsnaam* : jaar-maand-dag-competitie-thuisclub-uitclub.pdf of jpg 
 
• Het wedstrijdformulier dient te worden gescand en niet te worden gefotografeerd. Mocht geen scanner 

beschikbaar zijn dan dient het wedstrijdformulier per post te worden verzonden.   
• Per wedstrijd, één bestand. Mocht voor een wedstrijd een tweede formulier noodzakelijk zijn, dan is één 

bestand toegestaan. 
• Alleen de afkorting van de ‘hoofd’competitie en de plaatsen waar de clubs vandaan komen, zijn voldoende. 

Voeg geen afkorting voor de ‘sub’ competitie toe, zoals Poule A en Play-offs. Voeg ook geen afkorting voor 
het team toe als een club met meerdere teams in een competitie speelt. Het kan dus voorkomen dat de 
thuis- en uitclub hetzelfde zijn. Door de datum te koppelen aan het wedstrijdschema is duidelijk welke 
‘sub’competitie en welke teams het betreft. 

• Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar: wedstrijdformulieren@ijshockeynederland.nl 
 
 

Competitieafkortingen  Clubafkortingen 

Competitie Afk. Competitie Afk.  Club Afk. Club Afk. 

Eerste Divisie 1E U19+ U19  Alkmaar AL Groningen GR 
Tweede Divisie 2E U16 U16  Amsterdam AM Heerenveen HE 
Derde Divisie 3E U14 U14  Breda BR Hoorn HO 
Vierde Divisie 4E U12 U12  Den Bosch DB Leeuwarden LE 
Vijfde Divisie 5E U10 U10  Den Haag DH Leiden LD 
Vrouwen VR U8 U8  Dordrecht DO Nijmegen NY 
Studenten ST Vriendschappelijk VS  Eindhoven EI Tilburg TI 

Aspiranten AS    Enschede EN Utrecht UT 

     Geleen GE Zoetermeer ZO 
 
 
Voorbeelden 
Eerste divisie-wedstrijd op 27 november 2017 tussen Tilburg Trappers Promotieteam en Tilburg Trappers 3 
wordt: 2017-11-27-1E-TI-TI.pdf (of .jpg) 
 
U17-wedstrijd op 19 november 2017 tussen IJCU Dragons Utrecht U17 en ProClass Dordrecht Lions U17 wordt: 
2017-11-19-U17-UT-DO.pdf (of .jpg) 
 
Vrouwen-wedstrijd op 5 november 2017 tussen Ice Angels Regio Zuid en Luttikhuis Enschede Lions 
Ladies/regioteam wordt: 2017-11-05-VR-GE-EN.pdf (of .jpg) 
 
 

 
 


