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Competities opvragen; 
Middels de API is het mogelijk om alle competities op te vragen waar u een 
abonnement op heeft.  U ontvang van ons een XML bestand terug, met het 
competitie id ( welke u later kunt gebruiken om de wedstrijden op te halen) en 
een competitie naam ( welke u bijvoorbeeld kunt gebruiken op uw website ). 
 
Om de competities via ons systeem op te halen, roept u de volgende url aan: 

http://www.livevoetbalstanden.nl/api/Competitions.php 
 
U gebruikt de volgende parameters: 

 username  VERPLICHT – geef hier uw gebruikersnaam mee, welke u van 
ons heeft ontvangen. 

 handle VERPLICHT –geef hier uw unieke handle mee, welke u van ons 
heeft ontvangen. 

 comp_id OPTIONEEL – geef hier eventueel het ID mee van de competitie 
waar u informatie over wilt ontvangen, wanneer u deze parameter leeg 
laat, krijgt u alle informatie terug van de competities waar u voor heeft 
betaald. 

 
Voorbeeld: 
http://www.livevoetbalstanden.nl/api/Competitions.php?username=test&handl
e=test&comp_id=nl_1 
 
Wanneer u het gelukt is, krijgt u van ons systeem een XML bestand terug met de 
volgende informatie: 

 id 
 name 

 
U krijgt deze terug in de volgende XML structuur, voorbeeld: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<comps> 

<competition> 
  <id>comp_nl</id> 
 <name>Nl competitie</name> 
</competition> 
<competition> 
 <id>comp_be</id> 
 <name>Belgische competitie</id> 
</competition> 

</comps> 
 
En dit voor alle competities. Vervolgens kunt u deze gegevens bijvoorbeeld 
opslaan in uw database, zodat u later de betreffende wedstrijden kunt ophalen. U 
heeft hiervoor het id nodig. 
 
 
 
 

http://www.livevoetbalstanden.nl/api/Competitions.php
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Wedstrijden opvragen; 
Middels de API is het mogelijk om alle wedstrijden op de vragen uit competities 
waar u een abonnement op heeft.  U ontvang van ons een XML bestand terug, 
met alle wedstrijden in deze competitie, verleden, nu en in de toekomst. 
 
Om de wedstrijden via ons systeem op te halen, roept u de volgende url aan: 

http://www.livevoetbalstanden.nl/api/Matches.php 
 
U gebruikt de volgende parameters: 

 username  VERPLICHT – geef hier uw gebruikersnaam mee, welke u van 
ons heeft ontvangen. 

 handle VERPLICHT –geef hier uw unieke handle mee, welke u van ons 
heeft ontvangen. 

 comp_id VERPLICHT – geef hier het ID mee van de competitie waar u ide 
wedstrijden van wilt ontvangen. 

 
Wanneer u het gelukt is, krijgt u van ons systeem een XML bestand terug met de 
volgende informatie: 

 id – Het id van de match, deze heeft u nodig om de match-events op te halen. 
 start -  De start datum en tijd van de wedstrijd in een timestamp. 
 home_team – De naam van het thuisspelende team 
 home_team_id – Het id van het thuisepelende team 
 away_team – De naam van het uitspelende team 
 away_team_id – Het id van het uitspelende team 
 score – De huidige score van de wedstrijd 
 fixture – De fixture van de wedstrijd 
 season – Het seizoen van de wedstrijd 
 status – De status van de wedstrijd, deze kan als volgt zijn: finished voor 

een afronde wedstrijd. not_started voor een wedstrijd in de toekomst en 
postponed voor een afgelaste wedstrijd. 
 

U krijgt deze terug in de volgende XML structuur, voorbeeld: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<matches> 

<match> 
  <id>565KKI687jkiuIJku</id> 
 <start>118882993</stats> 

- en zo voor alle bovenstaande parameters. 
</match> 
 

</matches> 
 
Vervolgens kunt u deze gegevens bijvoorbeeld opslaan in uw database, zodat u 
later de betreffende events per match kunt ophalen. U heeft hiervoor het id 
nodig. 
 

http://www.livevoetbalstanden.nl/api/Competitions.php
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Events opvragen; 
Middels de API is het mogelijk om alle events op te vragen per wedstrijd.  U 
ontvang van ons een XML bestand terug, met alle events die gebeurd zijn tijdens 
de westrijd. 
 
Om de events via ons systeem op te halen, roept u de volgende url aan: 

http://www.livevoetbalstanden.nl/api/Events.php 
 
U gebruikt de volgende parameters: 

 username  VERPLICHT – geef hier uw gebruikersnaam mee, welke u van 
ons heeft ontvangen. 

 handle VERPLICHT –geef hier uw unieke handle mee, welke u van ons 
heeft ontvangen. 

 match_id VERPLICHT – geef hier het ID mee van de match waar u 
informatie over wilt ontvangen. 

 
Wanneer u het gelukt is, krijgt u van ons systeem een XML bestand terug met de 
volgende informatie: 

o type – het type van het event, dit kan zijn: goal, own_goal, penalty, red_card, 
yellow_card, ps ( penalty shootout ) 

o team – het team waar het event betrekking op heeft. 1 of 2. 1 is het home-
team, en 2 = het away team 

o player – naam van de player waar het event betrekking op heeft. 
o minute – minuut van de wedstrijd wanneer het event plaatsvond. 
o score - de score op het moment van het plaatsvinden van het event. 

 
U krijgt deze terug in de volgende XML structuur, voorbeeld: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<events> 

 

<event> 
  <type>goal</type> 
 <team>1</team> 
 <player>Speler naam</team> 
 <minute>89</minute> 
 <score>1-0</score> 
 
</event> 
 

</events> 
 
Vervolgens kunt u deze gegevens bijvoorbeeld opslaan in uw database. 
 
 
 
 
 
 

http://www.livevoetbalstanden.nl/api/Events.php
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Standen competitie opvragen; 
Middels de API is het mogelijk om alle standen op te vragen, per competitie.  U 
ontvang van ons een XML bestand terug, met alle informatie betreffende de 
standen. 
 
Om de standen via ons systeem op te halen, roept u de volgende url aan: 

http://www.livevoetbalstanden.nl/api/Rankings.php 
 
U gebruikt de volgende parameters: 

 username  VERPLICHT – geef hier uw gebruikersnaam mee, welke u van 
ons heeft ontvangen. 

 handle VERPLICHT –geef hier uw unieke handle mee, welke u van ons 
heeft ontvangen. 

 Comp_id VERPLICHT – geef hier het ID mee van de competitie waarvan u 
de standen wilt ontvangen 

 
Wanneer u het gelukt is, krijgt u van ons systeem een XML bestand terug met de 
volgende informatie: 

o team_id – het id van het betreffende team 
o position – de stand van het betreffende team 
o points – de huidige punten van het team 
o matches_played – totaal aantal wedstrijden gespeeld 
o matches_won – totaal aantal gewonnen wedstrijden 
o matches_draw – totaal aantal gelijk gespeelde wedstrijden 
o matches_lost – totaal aantal verloren wedstrijden 
o scored_goals – totaal aantal doelpunten 
o conceeded – totaal aantal tegen doelpunten 

 
U krijgt deze terug in de volgende XML structuur, voorbeeld: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<rankings> 

 

<ranking> 
 <team_id>nl_aja</team_id> 
 <position>1</position> 
 <points>35</points> 
 <matches_played>20</matches_played> 
 <matches_won>10</matches_won> 
 <matches_draw>5</matches_draw> 
 <matches_lost>5</matches_lost> 
 <score_goals>20</scored_goals> 
 <conceeded>10</conceeded> 
 
</ranking> 
 

</rankings> 
Vervolgens kunt u deze gegevens bijvoorbeeld opslaan in uw database. 
 

http://www.livevoetbalstanden.nl/api/Rankings.php

