
Instructies Scoreboard Jaap Edenbaan 

Na vele jaren trouwe dienst heeft het ietwat 

verouderde scoreboard het onlangs 

begeven. Inmiddels heeft de ijsbaan een 

nieuw scoreboard geïnstalleerd. Inclusief 

bijbehorende PC die in de Bench 

gemonteerd is. Daarop is de nieuwe 

scoreboard software geinstalleerd. Het 

bedieningsprogramma is aanzienlijk gebruiksvriendelijker. Hierdoor zijn excuses –  ‘geen 

idee hoe ik het scoreboard en de klok moet bedienen’ – voortaan niet meer mogelijk. 

Via Handleiding Scoreboard V3 komt u bij de handleiding. 

Zet de bench klaar 

1) Sluit alle bedrading aan 

2) Plaats de monitor op de PC 

3) Zet de module waarmee de computer in verbinding wordt 

gebracht met het LED-scherm aan 

4) Zet het muziekmengpaneel aan 

Dan kun je de PC te starten; 

5) Kies gebruiker: Jaap Edenbaan (dit is belangrijk want de unlocked versie van de 

scorebord software staat alleen ond deze gebruiker geinstalleerd). 

6) Dan is er een pincode nodig (109864) om aan te melden. Onthouden hoeft niet, het 

wachtwoord staat gelukkig ook op de PC zelf. 

7) Open nu het software programma van Scoreboard Pro V3 (dubbel klik op het 

betreffende icoontje dat staat op het home scherm) 

8) De software bestaat uit 2 windows. 1 bedieningswindow, en een weergavewindow. 

Het weergavewindow zou vanzelf zichtbaar moeten zijn op het LED-scherm. Mocht 

dit niet zo zijn ga dan naar de optie ‘scherm delen’ en fix het. 

9) Het weergavescherm is niet automatisch gemaximaliseerd. Dwz dat het nog in 

windowsweergave zichtbaar is, en niet full screen. Handig om te weten; Om full 

screen weergave te krijgen druk je op F11. 

10) Het is verder vanzelfsprekend.  

Er is een gebruikershandleiding. Maar in principe is de software dusdanig eenvoudig in 

gebruik dat je de handleiding waarschijnlijk niet nodig zult hebben.  

LET OP! Hoewel de default settings eenvoudig aan te passen zijn vragen wij iedereen met 

klem om dit niet te doen! We laten de settings zoals in de handleiding vermeld zijn (default) 

zodat iedereen bekend is met de bedieningsfuncties en dat men niet voor onverwachte 

verrassingen komt te staan. 

Het is ook belangrijk om te weten dat ondanks dat de software fantastische mogelijkheden 

biedt, de zwakke schakel het scherm is. De resolutie hiervan is dusdanig laag dat we de 

software-instellingen zo hebben moeten instellen dat het nog enigszins leesbaar is. Dus 

verander NOOIT: 

https://www.pcscoreboards.com/hockey-choose.shtml
https://www.amsteltijgers.nl/wp-content/uploads/2022/01/Handleiding-Scoreboard-V3.pdf
https://www.amsteltijgers.nl/wp-content/uploads/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-10-at-13.46.07.jpeg
https://www.amsteltijgers.nl/wp-content/uploads/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-16-at-20.46.43.jpeg


1) Het lettertype 

2) De softwaremodus (weergave) van minimale weergave naar uitgebreide weergave 

3) Blijf maar gewoon van de setting/options af! Dankuwel 

De software biedt verder vele mogelijkheden die redelijk vanzelfsprekend en intuïtief zijn. 

Mochten er toch nog vragen zijn, lees dan eerst goed de handleiding. 

Er is ook een nieuwe LAN-kabel getrokken met een nieuwe LAN port, vlak naast waar de 

oude aansluitingen in de muur zitten (zie foto). Daarmee verbind je de PC met het scherm in 

de hal. 

In de bench is deze LAN-kabel verbonden met een nieuw geïnstalleerde video-module. 

Daarvoor geldt hetzelfde als voor de software. Zet de module aan, en blijf verder af van de 

instellingen.  

Het LED-scherm is in principe hot-wired en zou dus vanzelf aan moeten gaan zodra wij de 

bench aangesloten hebben en de video-module aanzetten. Echter is het mogelijk dat de 

stroomschakelaar voor het scherm, net zoals bij het oude scoreboard, uitgezet is door de 

ijsmeester. Check dus altijd eerst bij de ijsmeester of de betreffende schakelaar bij de 

ijsmeester op AAN staat. Hou de bench verder schoon en opgeruimd. 

Bekijk ook de instructievideo voordat je begint. 

Veel plezier tijdens de wedstrijden. 

 

https://youtu.be/7BjIUmKAfGA

