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SCOREtec scoreborden   
 

Met een SCOREtec scorebord kiest u voor een kwalitatief hoogwaardig Nederlands product met een moderne 

en professionele uitstraling, waarop wij 2 jaar garantie in onze werkplaats verlenen. 
 

Met meer dan 30 jarig ervaring in het bouwen van scoreborden, en 650+ referenties in Nederland, produceren wij innovatieve 

scoreborden, waarbij wij uiteraard gebruik maken van de nieuwste technieken op het gebied van LED en display elektronica. 
 

Een scorebord is door zijn enorm hoge attentiewaarde ook een zeer interessante investering voor uw sponsoren.  

Als het scorebord voorzien wordt van reclame uitingen, zal de betreffende sponsor tijdens elke wedstrijd op een natuurlijke manier 

meer aandacht krijgen.  
 

U kunt bij SCOREtec kiezen uit  
 

- Een scorebord displayset:  
Ideaal voor bijvoorbeeld renovatie/reparatie of vernieuwing van een bestaand scorebord.  

Hiermee kunnen de bestaande constructie en behuizing in de meeste gevallen hergebruikt worden en krijgt het oude 

scorebord door de nieuwe displays met eventueel een nieuwe frontplaat een nieuwe frisse en moderne uitstraling. 
 

- Een compleet gepersonaliseerd scorebord:  
Een nieuw scorebord incl. behuizing en evt. aanvullende constructie, voorzien van logo’s, clubkleuren en reclame uitingen 

van uw vereniging en / of sponsor. 
 

- Een digitaal LED scorebordscherm:  
 Dé perfecte manier, om een digitaal scorebord en sponsoren reclame te combineren. 

Deze systemen zijn door onze scherpe prijsstelling inmiddels ook voor veel amateurverenigingen betaalbaar, mede omdat 

de aanschafwaarde door reclame-inkomsten terugverdiend kan worden. De aansturing geschiedt d.m.v. een live-

computer verbinding en/of een smartphone (scorebordfunctie), en buiten de wedstrijden (reclamefunctie) op afstand of 

met een voorgeprogrammeerde afspeellijst. 
 

- Een combinatie uit een “traditioneel” scorebord en een digitaal LED advertentiescherm:  
Ideaal voor verenigingen, die een eenvoudig bedienbaar scorebord wensen, en bij het scorebord digitale sponsor reclame 

en mededelingen willen laten zien! Deze combinatie is bij veel verenigingen eenvoudig te realiseren, mede door de 

gebruiksvriendelijke aansturing van beide systemen. Ook deze aanschaf wordt door de verenigingen doorgaans binnen  

2 jaar terugverdiend. 
 

- Een scorebord uit onze nieuwste “ECO-SERIE”.  
Deze serie hebben wij speciaal ontwikkelt, omdat wij de verenigingen het aanbod van verschillende leveranciers graag 

eerlijk willen laten vergelijken met onze eigen fabricaten. In de ECO-SERIE wordt géén gebruik gemaakt van aparte display 

modules, welke de elektronicacomponenten van een scorebord een enorm goede bescherming geeft tegen 

weersinvloeden en vocht. Net als andere leveranciers plaatsen wij hier de elektronische componenten vast in een 

behuizing met standaard afmetingen, produceren wij seriematig, en is bij dit systeem personaliseren slechts beperkt 

mogelijk. Daartegenover staat echter een enorm scherpe prijs, zonder concessies in de kwaliteit ten opzichte van de 

producten van een andere leverancier. Tevens produceren wij onze scoreborden tot in de kleinste componenten zelf, 

waardoor kunnen wij ook toekomstig zonder enorme reparatie-/ en voorrijkosten garant staan voor een goed werkend 

scorebord! 
 

- Een lichtkrant/loopkrant:  
Als uitbreiding op een standaard of ECO scorebord, voor tekstmededelingen. 

 

Ook een gedeelte van de montagewerkzaamheden kunt u gerust door ons laten uitvoeren. Uiteraard bieden wij elke club de 

mogelijkheid, door eigen werkzaamheden in overleg en met ons advies te verrichten, en zo in kosten te besparen. 
 

Onze displays zijn standaard voorzien van kwalitatief zeer hoogwaardige LED’s, welke ook bij volle zon uitstekend leesbaar zijn. 

Wij beiden standaard karakterhoogtes van 12cm, 24cm en 36cm gekozen, wat een leesafstand van ca. 60m, 120m of 180m 

garandeert. Deze displays zijn onderling te combineren. 
 

Elk scorebord is een uitermate robuust systeem voor alle weersomstandigheden, eenvoudig aan te sluiten en te bedienen. 
 

De ingebouwde helderheidsregeling regelt automatisch de lichtsterkte, zodat het scorebord onder alle omstandigheden zeer goed 

leesbaar is. Onze displays zijn standaard leverbaar in de LED kleuren rood, amber, groen en wit. 
 

SCOREtec displays en scoreborden worden altijd geleverd inclusief een handzame, draadloos gecodeerde afstandsbediening met 

een reikwijdte tot 300 meter! 
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Algemene eigenschappen en specificaties ScoreLED “ECO-SERIE” scoreborden: 
 

Locatie productie Neede (Achterhoek, Gelderland, Nederland) 

Karakterhoogte displays  
(combinatie mogelijk) 

12cm 24cm 36cm 

Leesafstand (ook bij vol zonlicht!) 60 meter 120 meter 180 meter 

Aantal LEDs per digit 68 134 300 

LED type A-kwaliteit LED ultrabright, 2000 mcd  

LED kleur (combinatie mogelijk) ROOD (standaard), AMBER, GROEN of WIT (meerprijs, geen dagtijd met WIT) 

Aansturing LED’s Current driver / Stroom driver (voor aanzienlijk langere levensduur LED’s) 

Temperatuur regeling  Automatisch inschakelende ventilator bij ca. 50 graden  

Lichtsterkte regeling 
Automatische stapsgewijze lichtsterkte regeling afhankelijk van 
omgevingslicht (“dimmer”) 

Voedingsspanning 
230V Ac (standard) met netsnoer of  
12V DC (bij uitvoering voor gebruik op accu, mogelijk voor alle 
scoreborden!) 

Netvoeding (tenzij gebruik op accu) 
Geïntegreerde 240 Watt netvoeding met temperatuurregeling (230V 
uitvoering) 

Ontvangstmodule   Digitale radio ontvanger 866 MHz, uniek gecodeerd per scorebord 

Afstandsbediening 

Draadloos gecodeerd, reikwijdte ca. 300 m  
(afhankelijk van omgevingsfactoren/storingsbronnen) 
2 x AAA penlight batterij (voldoende voor ca. 1 seizoen)  
Behuizing: Robuust kunststof met antislip zijkant en spatwaterdicht 
folietoetsenbord 
Afmeting: 115 x 77 x 24 mm (H x B x D) 

Weergave displays 

SCORE THUIS / GASTEN: enkel (0 t/m 9) of dubbel (0 t/m 99) 
 
TIJD: Speeltijd op- of aftellend, stopt automatisch, 2e helft begint bij waarde 
einde 1e helft. (1e helft 45 min., stop, 2e helft van 45 tot 90 minuten, stop). 
Instelbaar per minuut, viervoudig display per minuut en seconden  
(ook 17:30), tekst GOAL bij verhogen score (viervoudig display),  
GPS dagtijdweergave met automatische zomer-/wintertijdwissel. 
 
SET THUIS/GASTEN: enkel (0 t/m 9) 
 
TIME OUT (dots) 

Behuizing ECO: 

Aluminium dubbelwandig, diepte 100mm,  
Voorzien van weervaste achterplaat en polycarbonaat frontplaat ! 
Voorzien van afwateringsgaten en ventilatieroosters 
Voorzien van standaard montagestrip op achterzijde voor bevestiging 
Voorzien van externe netsnoer met netstekker, lengte +/- 1.80 meter 
Front zwart met teksten THUIS en GASTEN of CLUBNAAM en GASTEN (wit) 

Afmetingen behuizing ECO 
12cm displays: 100 x 50 / 100 x 75    
24cm / 36cm: 225 x 50 / 225 x 75 / 225 x 100 / 300 x 50 / 300 x 75 / 300 x 100 

Bevestiging 
D.m.v. 4 voor geïnstalleerde M8 bevestigingsbouten (A of B) 
of aangepast (in overleg) voor bijvoorbeeld montage op (licht-)mast of wand 

Productie-/ levertijd In overleg, ca. 4 - 10 weken  

Extra opties (meerprijs zie prijslijst) 
Claxon (geluidsignaal bij bereiken einde speeltijd)                                        
Accuset i.p.v. 220/230V netstroom 
(incl. transportbox en lader, voor gebruik scorebord (1 wedstrijddag) )      

Garantie ECO scoreborden 2 jaar garantie op materialen en werk, excl. reis- en benaderingskosten 
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12 cm ECO-SERIE (zaalsport)      vanaf 1.750,- € (excl. BTW) 
Karakterhoogte 12cm / leesafstand tot 60 meter 

Incl. behuizing (aluminium geanodiseerd) met polycarbonaat frontplaat 

Incl. draadloze, gecodeerde afstandsbediening 
 

612_sd_ECO_100x50 

 
 
 
 
SCORE dubbel (0 t/m 99) 
SET enkel (0 t/m 9) 
TIME OUT DOTS 2x2 
Afmeting 100 x 50 x 10cm, met montageprofiel 
 

612_sd_ECO_100x75 

 
SCORE dubbel (0 t/m 99) 
SET enkel (0 t/m 9) 
TIME OUT DOTS 2x2 
Afmeting 100 x 75 x 10cm, met montageprofiel 
 

  

812_242_ECO_100x50 

 
 
 
SCORE dubbel (0 t/m 99) 
TIJD viervoudig (minuten en seconden) 
op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS) 
Afmeting 100 x 50 x 10cm, met montageprofiel 

812_242_ECO_100x75 

 
SCORE dubbel (0 t/m 99) 
TIJD viervoudig (minuten en seconden) 
op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS) 
Afmeting 100 x 75x 10cm, met montageprofiel 

 

  

1012_sd_ECO_100x50 1012_sd_ECO_100x75 

 
 
 
 
 
 
SCORE dubbel (0 t/m 99) 
SET enkel (0 t/m 9) 
TIME OUT DOTS 2x2 
TIJD viervoudig (minuten en seconden) 
op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS) 
Afmeting 100 x 50 x 10cm, met montageprofiel 
 

 
SCORE dubbel (0 t/m 99) 
SET enkel (0 t/m 9) 
TIME OUT DOTS 2x2 
TIJD viervoudig (minuten en seconden) 
op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS) 
Afmeting 100 x 75 x 10cm, met montageprofiel 
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24 cm ECO-SERIE (indoor/outdoor)      vanaf 2.100,- € (excl. BTW) 
Karakterhoogte 24cm / leesafstand tot 120 meter 

Incl. behuizing (aluminium geanodiseerd) met polycarbonaat frontplaat 

Incl. draadloze, gecodeerde afstandsbediening 
 

 

 

 
424_121_ECO_225x50 
 
SCORE enkel (0 t/m 9) 
TIJD dubbel (minuten) 
op- of aftellend instelbaar 
Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN 
Afmeting 225x 50 x 10cm, met montageprofiel 
 

 

 
 

 
624_222_ECO_225x50 
 
SCORE dubbel (0 t/m 99) 
TIJD dubbel (minuten) 
op- of aftellend instelbaar 
Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN 
Afmeting 225x 50 x 10cm, met montageprofiel 
 

 

 
 

 
624_141_ECO_225x50 
 
SCORE enkel (0 t/m 9) 
TIJD viervoudig (minuten en seconden) 
op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS) 
Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN 
Afmeting 225x 50 x 10cm, met montageprofiel 
 

 

 
 

236_424_ECO_225x50 
 
SCORE enkel (0 t/m 9), 36cm 
TIJD viervoudig (minuten en seconden), 24cm 
op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS) 
Afmeting 225x 50 x 10cm, met montageprofiel 
 

 

 
 

824_242_ECO_225x50 
 
SCORE dubbel (0 t/m 99) 
TIJD viervoudig (minuten en seconden) 
op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS) 
Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN 
Afmeting 225x 50 x 10cm, met montageprofiel 
 

 

 
 

1024_sd_ECO_225x100 
 
SCORE dubbel (0 t/m 99) 
SET enkel (0 t/m 9) 
TIME OUT DOTS 2x2 
TIJD viervoudig (minuten en seconden) 
op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS) 
Afmeting 225 x 100 x 10cm, met montageprofiel 
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36 cm ECO-SERIE (indoor/outdoor)      vanaf 2.200,- € (excl. BTW) 
Karakterhoogte 36cm / leesafstand tot 180 meter 

Incl. behuizing (aluminium geanodiseerd) met polycarbonaat frontplaat 

Incl. draadloze, gecodeerde afstandsbediening 
 

 

 

 

 

436_121_ECO_225x50 
 
SCORE enkel (0 t/m 9) 
TIJD dubbel (minuten) 
op- of aftellend instelbaar 

 
 
436_121_ECO_225x75 
 
SCORE enkel (0 t/m 9) 
TIJD dubbel (minuten) 
op- of aftellend instelbaar 
Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN 

 
 
 
436_121_ECO_225x100 
 
SCORE enkel (0 t/m 9) 
TIJD dubbel (minuten) 
op- of aftellend instelbaar 
Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN 
Sponsorruimte voor logo 225x30cm 
Of uitbreiding met lichtkrant mogelijk 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
636_222_ECO_225x50 
 
SCORE dubbel (0 t/m 99) 
TIJD dubbel (minuten) 
op- of aftellend instelbaar 

 
 
 
636_222_ECO_225x75 
 
SCORE dubbel (0 t/m 99) 
TIJD dubbel (minuten) 
op- of aftellend instelbaar 
Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN 

 
 
 
636_222_ECO_225x100 
 
SCORE dubbel (0 t/m 99) 
TIJD dubbel (minuten) 
op- of aftellend instelbaar 
Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN 
Sponsorruimte voor tekst of logo ca. 225x30cm 
Of uitbreiding met lichtkrant mogelijk 
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36 cm ECO-SERIE (indoor/outdoor)      vanaf 2.500,- € (excl. BTW) 
Karakterhoogte 36cm / leesafstand tot 180 meter 

Incl. behuizing (aluminium geanodiseerd) met polycarbonaat frontplaat 

Incl. draadloze, gecodeerde afstandsbediening 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

636_141_ECO_225x50 
 
SCORE enkel (0 t/m 9) 
TIJD viervoudig (minuten en seconden) 
op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave 
(GPS) 
 

636_141_ECO_225x75 
 
SCORE enkel (0 t/m 9) 
TIJD viervoudig (minuten en seconden) 
op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave 
(GPS) 
Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN 

 
 
636_141_ECO_225x100 
 
SCORE enkel (0 t/m 9) 
TIJD viervoudig (minuten en seconden) 
op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave 
(GPS) 
Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN 
Sponsorruimte voor tekst of logo ca. 225x30cm 
Of uitbreiding met lichtkrant mogelijk 
 
 

 
636_141_ECO_300x50 
 
SCORE enkel (0 t/m 9) 
TIJD viervoudig (minuten en seconden) 
op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave 
(GPS) 

 
636_141_ECO_300x75 
 
SCORE enkel (0 t/m 9) 
TIJD viervoudig (minuten en seconden) 
op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave 
(GPS) 
Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN 

 
 
 
636_141_ECO_300x100 
 
SCORE enkel (0 t/m 9) 
TIJD viervoudig (minuten en seconden) 
op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave 
(GPS) 
Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN 
Sponsorruimte voor tekst of logo ca. 300x32cm 
Of uitbreiding met lichtkrant mogelijk 
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36 cm ECO-SERIE (indoor/outdoor)      vanaf 3.150,- € (excl. BTW) 
Karakterhoogte 36cm / leesafstand tot 180 meter 

Incl. behuizing (aluminium geanodiseerd) met polycarbonaat frontplaat 

Incl. draadloze, gecodeerde afstandsbediening 
 

 

 

 

 

 

836_242_ECO_300x50 
 
SCORE dubbel (0 t/m 99) 
TIJD viervoudig (minuten en seconden) 
op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS) 

 
 

 
836_242_ECO_300x75 
 
SCORE dubbel (0 t/m 99) 
TIJD viervoudig (minuten en seconden) 
op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS) 
Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN 
 
 
836_242_ECO_300x100 
 
SCORE dubbel (0 t/m 99) 
TIJD viervoudig (minuten en seconden) 
op- of aftellend instelbaar, incl. dagtijdweergave (GPS) 
Teksten THUIS (of CLUBNAAM) en GASTEN 
Sponsorruimte voor tekst of logo ca. 300x32cm 
Of uitbreiding met lichtkrant mogelijk 

 
 
 

 

Benieuwd naar de prijzen van een specifiek scorebord ? 

Neem contact met ons op !  
(contactformulier, telefonisch, per e-mail) 
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  Afstandsbediening draadloos                                        824_ECO (speciale afmeting 200x40) LED rood en geel                       

                      
Scorebord korfbal type 824_242_ECO_225x50 NÄÄS Enschede        Bevestiging ECO scorebord op lichtmast (bandklemmen) 

    
                               

Scorebord korfbal type 824_242_ECO_225x50 AKC  Korfbalscorebord 624_222_ECO_225x50 Blauw-Zwart Wierden 
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