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Handboek Wedstrijden

1 Inleiding
Dit document beschrijft de stappen om een papieren wedstrijdsheet in te voeren bij IJshockey
Nederland (IJN), voorheen de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB). Het thuisspelend team is
verantwoordelijk dat de wedstrijdsheet binnen 36 uur na aanvang van de wedstrijd op de website is
ingevoerd. Hierna is invoer niet meer mogelijk. IJN brengt de vereniging per keer kosten in rekening
voor het heropenen van een wedstrijd. Benader de wedstrijdsecretaris indien dit toch is geschiedt.
Laten we dit echter voorkomen en voer op tijd in.
Indien een wedstrijd niet is doorgegaan, meld dit dan met reden aan de wedstrijdsecretaris. Invoer is
dan niet nodig. De wedstrijdsecretaris zorgt voor de verdere afhandeling met IJN.
Indien er naar aanleiding van dit handboek nog vragen zijn, neem dan contact op met de
wedstrijdsecretaris of het bestuur van Leiden Lions.
Punten die afwijken ten opzichte van het vorige seizoen worden aangeduid door het woord nieuw in
de kantlijn.
Overal waar gesproken wordt over ‘hij’ en ‘zijn’ kan ook gesproken worden over ‘zij’ en ‘haar’.
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2 Inloggen
Ga met een browser naar www.nijb.nl.

Klik links in het menu op Mijn menu.
Er verschijnt een inlogscherm.

De inloggegevens zijn opvraagbaar bij de wedstrijdsecretaris. Wijzig het wachtwoord niet!

Handboek Wedstrijden

3 Wedstrijd opzoeken
Kies in het menu Competitie voor Uitslagen melden.

Zoek in de lijst naar de desbetreffende wedstrijd en klik op de link Open.
Wedstrijden met de link Gesloten kunnen niet meer worden ingevoerd (36 uur na aanvang van de
wedstrijd).
Wedstrijden met de link Nog niet open (toekomstige wedstrijden) kunnen uiteraard niet worden
ingevoerd.
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4 Gegevens invoeren
Na openen van een wedstrijd zie je het volgende scherm.

Klik onderaan op de link Wedstrijdsheet (HTML).
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Je ziet nu een lege wedstrijdsheet.

Per blok is een blauwe link om de gegevens van dit blok in te voeren. Voer de gegevens als volgt in:
Team A
spelersopstelling en begeleiders van het thuisteam
Team B
spelersopstelling en begeleiders van het uitteam
Goals and Assists
doelpunten (thuis- en uitteam hebben elk een eigen link)
Penalties
straffen (thuis- en uitteam hebben elk een eigen link)
Goalie wissels
wisseling van goalies (thuis- en uitteam hebben elk een eigen link)
Opmerkingen
opmerkingen (thuis- en uitteam hebben elk een eigen link)
Official Scorer
scheidsrechters en bench-officials
Zie de volgende paragrafen voor uitleg over elk onderdeel.
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4.1 Spelersopstellingen

Per team is een aparte link om de spelersopstellingen in te voeren. Voor beide teams geldt hetzelfde
principe.

Zoek in de linker lijst de speler die op de papieren wedstrijdsheet is opgenomen.
Klik op de desbetreffende knop met het rugnummer. De speler verschijnt nu aan de rechterkant.
Pas eventueel het rugnummer aan indien de speler met een ander rugnummer heeft gespeeld.
Voer eventueel bij Cap een C (captain) of A (alternate-captain) in.
De teambegeleiders voer je onderaan in. Voer altijd de regel Trainer/Coach in (meestal via knop HC).
Indien een speler of teambegeleider niet in de lijst voorkomt, voer dan in de kolom NIJB Nr het
spelersnummer in (heeft formaat cijfer-letter-3 cijfers, bijvoorbeeld 7G225). Het invoeren van de
voor- en achternaam is dan niet meer nodig.
Heb je geen spelersnummer, voer dan Naam (achternaam zonder tussenvoegsels) en Voornaam in.
Als je spelers op deze manier invoert, loop je groot risico dat de statistieken voor deze speler niet
goed gaan. Het systeem kan namelijk slecht een match vinden met bestaande spelers in de database.
Probeer dus altijd het spelersnummer te achterhalen.
Alleen de rugnummers van spelers die je toevoegt aan de spelersopstelling kunnen later worden
gebruikt voor het invoeren van goals, assists en penalties (straffen).
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4.2 Goals en assists

Per team is een aparte link om de goals in te voeren. Voor beide teams geldt hetzelfde principe.

Voer in het vakje onderin het aantal goals in dat je nog wilt toevoegen (totaal aantal minus 1) en druk
op OK. Je hebt dan precies voldoende vakjes om de doelpunten van het desbetreffende team in te
voeren. Heb je een regel te veel, laat deze dan leeg.
Voer bij Tijd het tijdstip van de goal in. De dubbele punt is niet nodig (13:15 kan ook als 1315).
Voer bij G, A1 en A2 het rugnummer van de doelpuntenmaker, de eerste en tweede assistgever in.
Als het een Penalty Shot betrof (komt sporadisch voor) zet dan een vinkje in de kolom PS.

4.3 Penalties

Per team is een aparte link om de straffen in te voeren. Voor beide teams geldt hetzelfde principe.

Voer in het vakje onderin het aantal straffen in dat je nog wilt toevoegen (totaal aantal minus 1) en
druk op OK. Je hebt dan precies voldoende regels om de straffen van het desbetreffende team in te
voeren. Heb je een regel te veel, laat deze dan leeg.
Voer bij Tijd het tijdstip van de straf in. De dubbele punt is niet nodig (13:15 kan ook als 1315).
Voer bij Nr het rugnummer van de bestrafte speler in.
Voer bij Min het aantal strafminuten in.
Voer bij Penalty de gegeven straf in.
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4.4 Goalie wissels

Per team is een aparte link om de goaliewissels in te voeren. Voor beide teams geldt hetzelfde
principe.

Voer de startende goalie in. Voer bij Tijd de code 0:00 (of 000) in en kies erachter de startende
goalie.
Voeg bij elke goaliewissel een regel toe. Voer bij Tijd het tijdstip van de goaliewissel in en selecteer in
de lijst erachter de nieuwe goalie.
Mocht een goalie voortijdig het ijs verlaten zonder vervanger (een emtpy-net situatie, goal wordt
niet verdedigd door een goalie), voeg ook dan een regel toe. Voer bij Tijd het tijstip van verlaten in
en selecteer in de lijst de optie ‘-‘ (streepje = geen goalie op het ijs).
Voer tenslotte nog één afsluitende regel toe. Voer bij Tijd de code 60:00 (of 6000) en kies in de lijst
voor de optie ‘-‘ (streepje = geen goalies op het ijs).
Mocht een team slechts één goalie hebben (geen wissels mogelijk) en er tevens geen sprake van een
empty-net situatie, dan bevat de tabel voor dit team slechts twee regels (0:00 en 60:00). Dit is de
meest voorkomende situatie.

4.5 Opmerkingen

Per team is een aparte link om opmerkingen in te voeren. Voor beide teams geldt hetzelfde principe.

Voer in het vak de opmerking in zoals deze op de wedstrijdsheet staat.
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4.6 Official scorer

In dit onderdeel worden de scheidsrechters en alle bench-officials opgenomen.

Bij twee scheidsrechters gebruik je de regels Scheidsrechter 1 (2 man) en Scheidsrechter 2 (2 man).
Dit is de meest voorkomende situatie in Leiden.
Bij één scheidsrechter gebruik je Scheidsrechter.
Bij drie scheidsrechters gebruik je Scheidsrechter voor de hoofdscheidsrechter en voer je de overige
scheidsrechters in bij Linesman.
Gebruikt ook de regels Official scorer (invoeren papieren wedstrijdsheet) en Tijdopnemer (bediener
scorebord).
Voor het invoeren kun je gebruik maken van eerder ingevoerde bench-officials. Je vindt deze terug
onder de link * aan de rechterkant. Deze worden standaard bij het openen van dit scherm getoond.
Klik op de knop met het plusje om deze toe te voegen op de geselecteerde regel aan de rechterkant.
Indien een naam niet in de lijst voorkomt, voer dan Naam (achternaam zonder tussenvoegsels) en
Voornaam in (een spelersnummer staat niet op de wedstrijdsheet en is daardoor vaak niet bekend).
Doe hetzelfde voor de scheidsrechters. Eventuele scheidsrechters die door IJN zijn geleverd vind je
terug onder de links met een letter (eerste letter achternaam). De clubscheidsrechters zijn helaas
niet terug te vinden en zul je zelf moeten invoeren.
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5 Gegevens opslaan
Ga als je klaar bent met invoeren terug naar boven.
Zoek het vak Voortgang op (staat midden bovenaan).

Druk in het vak Voortgang op de knop Vastleggen. Met het indrukken van Vastleggen worden de
gegevens ook verwerkt in de statistieken op de website van IJN. Er verschijnt een waarschuwing.

Klik op OK.
Het is toegestaan hierna nog wijzigingen aan te brengen. De knop Vastleggen is dan gewijzigd in
Vastleggen+ om aan te geven dat in een eerder stadium iemand de wedstrijd al heeft vastgelegd. Dit
is geen probleem. Druk gewoon op Vastleggen+, zodat ook jouw aanpassingen worden verwerkt in
de statistieken.
Soms bevat deze knop niet de tekst Vastleggen of Vastleggen+, maar de tekst Eind 3 of iets anders.
Druk dan net zo lang op deze knop totdat er Vastleggen staat. Druk dan nog één keer op deze knop,
zodat je de gegevens vastlegt.
Je bent klaar met invoeren en kunt de browser afsluiten.

