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Dit document bevat een uitgebreide omschrijving van de specificaties van de 

LED-boarding en LED-scorebord rond het hoofdveld van VV IJsselmeervogels.   

  

Korte beschrijving aanleveren materiaal  
  

De ledboarding is verdeeld over 3 zijdes, 2 achter de doelen en 1 over de 

gehele lengte van het veld. Deze 3 zijdes zijn in totaal opgedeeld in 8 delen,  

2 per korte zijde en 4 verdeeld over de lange zijde. 1 deel is ca. 27 meter. 

1 deel heeft als specificatie 3600 x 100 pixels. 

Dus de totale lange zijde is (4x 3600) 14400 x 100 pixels, totale korte zijde is  

(2x 3600) 7200 x 100 pixels.  

  

Afhankelijk hoeveel ruimte uw bedrijf heeft op de ledboarding dient u uw 

materiaal aan te leveren: 

 

U heeft: 

 

½  korte of ¼ lange zijde: 3600 x 100 pixels 

Hele korte of ½ lange zijde: 7200 x 100 pixels 

Hele lange zijde: 14400 pixels 

Volledige boarding (beide korte plus lange zijde) 28800 x 100 pixels 
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Opbouw aanleveren van materiaal  
  
Vanwege het bijzondere formaat van de reclame, dient deze in lagen 

aangeleverd te worden. Elk deel (3600x100 pixels) is 1 laag.  

Heeft uw bedrijf meer dan 1 deel, bv gehele lange of korte zijde dan dient het 

bestand gestapeld te worden, behalve als u elk deel wilt laten herhalen. 

Voorbeeld: 

Gehele lange zijde (4 delen) is 14400 x 100 pixels. Dit bestand moet geknipt 

worden in 4 stukjes van 3600 x 100 pixels en bovenop elkaar gezet worden, het 

uiteindelijke bestand wordt dan 3600 x 400 pixels voor lange zijde en  

3600 x 200 pixels voor korte zijde. 
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Specificaties van het materiaal  
 

Op de boarding kunnen zowel stilstaande beelden als bewegend beeld (video) 

getoond worden.   

Specs. stilstaand beeld:  

• Bestandsformaat is .jpg  

• Bij voorkeur geen witte of felle achtergrondkleur.  

Specs. bewegend beeld (video):  

• Bestandsformaat is .mp4 (H.264 codering) met een constant bitrate van 

max. 10 Mbps zonder audio  

• Pixel verhouding 1:1 (square pixel)  

• Lengte van de video: 10 seconden bij 25 FPS (frames per seconde)  

• Bij voorkeur geen witte of felle achtergrondkleur.  

 

Mocht u ondanks bovenstaande uitleg er toch niet uitkomen, dan kunt u uw 

ledboarding reclame ook laten ontwerpen door Peter Video Producties. Naast 

ontwerp wordt deze dan ook geplaatst op de ledboarding waardoor u het 

bestand niet hoeft te sturen naar één van de contactpersonen. 

Contactgegevens: 

Peter Video Producties 

peter@petervideo.nl 

06-25238136 

 

 

 

 

 

mailto:peter@petervideo.nl
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Aanleveren van materiaal voor op het LED-scorebord  
  
U kunt ook kiezen te adverteren op het LED-scorebord. Uw advertentie wordt 

dan getoond aan de bovenzijde van het scorebord boven de clublogo’s, tijd en 

stand. De afmetingen hiervoor zijn 384 x 96 pixels. Ook hier kunt u kiezen voor 

stilstaand of bewegend beeld. De specificaties van de aan te leveren bestanden 

zijn hetzelfde als voor de LED-boarding, alleen hoeft u geen rekening te houden 

met delen/stapelen daar het om 1 positie op het scorebord gaat.  

    

  

 
  

Algemene tips:  
  

• Houd de tekst kort en krachtig, en beperk deze tot één regel met een 

minimale pixel grootte van 50 pixels ivm de leesbaarheid  

• Vermijd kleine elementen, deze worden van grote afstand vaak 

onleesbaar   

• Over het algemeen is het goed de huisstijl van het bedrijf aan te houden, 

maar omwille van leesbaarheid op de LED borden is het soms beter om 

hier enigszins van af te wijken   

• Gebruik bij voorkeur geen witte achtergrond. Een fel witte achtergrond 

wordt vaak door spelers en publiek als storend ervaren   
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Contactpersonen:  
  
Aanleveren van materiaal:   

Peter Duijst: peter@petervideo.nl – 06-25238136 

Dirk Jan de Graaf: emaildirkjan@gmail.com – 06-13015361 

  

 

  

  


