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Inschrijfopties / externe inschrijving – MijnKNWU 
Je kunt er als organisator voor kiezen om de inschrijvingen te laten verlopen via de KNWU, of via de site 
van je eigen organisatie. Daarnaast kun je natuurlijk altijd kiezen voor een geheel extern inschrijfproces 
dat niet via de KNWU verloopt.  
 
Inschrijving via de KNWU 
Zie hiervoor ook de andere handeling op het kenniscentrum (kopje ‘externe inschrijving’). Wanneer je er 
voor kiest om de inschrijving via de KNWU te laten verlopen, dient het veld ‘externe inschrijving’ bij de 
wedstrijd op ‘nee’ te staan.  
 
Vervolgens kun je via het oranje veld aan de rechterkant bij iedere wedstrijd het inschrijfgeld kiezen, 
evenals de datum en tijd waarop inschrijving opent en sluit. 
 
Inschrijving buiten de KNWU 
Zie hiervoor ook stap 3 van deze handleiding (‘externe inschrijving’). Wanneer je er voor kiest om de 
inschrijving niet via de KNWU te laten verlopen, dient het veld ‘externe inschrijving’ bij de wedstrijd op ‘ja’ 
te staan.  
Zorg er voor dat er een website genoemd staan onder het kopje ‘organisatie’, dan verschijnt deze 
informatie automatisch in het oranje veld in beeld, zodat deelnemers zich via daar kunnen inschrijven.  
Let er wel op dat er bij deze optie geen gebruik gemaakt kan worden van de MyLaps bestanden vanuit de 
KNWU, aangezien deelnemers dan niet automatisch geïmporteerd kunnen worden vanuit ons systeem.  
 
Externe inschrijving 
Je kunt er voor kiezen de inschrijving voor de wedstrijden te laten verlopen via de eigen site van de 
organisator. Dit is met name handig wanneer (je verwacht dat) er veel deelnemers zijn die (nog) geen 
MijnKNWU account hebben.  
 
Hoe dit te doen:  
*Ga in het linkermenu naar ‘kalender’ en kies het betreffende evenement. Er opent zich een nieuw scherm, 
waarvan bovenin het scherm (in de websitebalk) de  hyperlink te vinden is (zie oranje kader in de 
afbeelding hieronder).  
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*Kopieer de hyperlink en plak deze in een nieuw venster.  
*Vervang het woord ‘calender’ in de hyperlink door het woord ‘external’.  
*Er opent zich een site waarop de externe inschrijving kan plaatsvinden. De hyperlink naar deze site kan op 
de website van de organisatie geplaatst worden zodat externe inschrijving mogelijk is. Tevens is het 
mogelijk om middels iframe deze site te ontsluiten binnen de site van de organisatie, zodat de 
inschrijfmodules rechtstreeks op de site van de organisatie beschikbaar zijn.   

N.B. Deze optie is alleen beschikbaar als de status van de wedstrijd ‘definitief’ is. 


