Wijzigingen deelnemerbeheer op locatie en
uitslagverwerking - MijnKNWU
Deze handleiding beschrijft de wijzigingen in het proces van deelnemerbeheer op locatie en
uitslagverwerking.
We behandelen hier de voorbereidingen vóór de wedstrijddag, wat je op de wedstrijdlocatie doet en
beantwoorden vragen over internet op locatie.
- Voorbereidingen vóór de wedstrijddag
- Op de wedstrijdlocatie
- Wedstrijden met chipverhuur
- Wat doe je met geen tot weinig internet op de wedstrijdlocatie?
Doordat KUVA niet meer beschikbaar is, is het noodzakelijk dat wedstrijden worden aangemeld in
MijnKNWU. Deelnemerbeheer dient te gebeuren in MijnKNWU en wanneer deze is afgerond kan de
download voor MYLAPS gedaan worden. Om het proces te vereenvoudigen voor (inter)clubwedstrijden is
het advies om alle deelnemers via MijnKNWU in te (laten) schrijven, ook wanneer zij zich op locatie melden
als bijschrijver. Hierdoor is het alleen nog nodig om rugnummers uit te geven en de download te doen voor
MYLAPS Orbits.
Voorbereidingen vóór de wedstrijddag
Een paar zaken zijn belangrijk om te controleren voor de wedstrijddag. De chipmeting en uitslagverwerking
wordt gedaan met het programma MYLAPS Orbits en MijnKNWU.
Als eerste punt controleer je of je de juiste rechten in MijnKNWU hebt om het deelnemerbeheer en
uitslagverwerking te doen. Je beschikt over de juiste rechten wanneer je een opgesteld jurylid voor het
evenement bent, of wanneer je als medewerker van de organisatie geregistreerd staat.
Controleer van tevoren of MYLAPS Orbits werkt op de computer en of er internet aanwezig is op de
wedstrijdlocatie. Een internetverbinding is nodig om de recente data uit MijnKNWU over te zetten naar
Orbits. Op dit moment doen we dit met de website MijnKNWU, hiervoor komt binnenkort ook een app
beschikbaar voor tablet en mobiele telefoons.
Is er geen WIFI beschikbaar op de wedstrijdlocatie? Dan maak je een hotspot via de telefoon of tablet. Hoe
je dat doet lees je in het laatste hoofdstuk. Is er helemaal geen internetverbinding mogelijk, volg dan de
instructies die ook in het laatste hoofdstuk worden genoemd.
Op de wedstrijdlocatie
In de permanence wordt gewerkt met de website MijnKNWU.
De permanence
1. Via het evenement navigeer je naar de wedstrijd (je kunt meerdere vensters openen met meerdere
wedstrijden om snel te kunnen schakelen. Je kunt op meerdere internetvensters openen en daarop
inloggen, dan kan er snel geschakeld worden tussen wedstrijden).
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2. In het tabblad ‘Deelnemers’ doe je het deelnemerbeheer.
3. Controleer of de persoon die het rugnummer komt afhalen staat ingeschreven, je kunt hiervoor de
zoekbalk die boven de tabel met deelnemers staat gebruiken (gebruik niet het vergrootglas rechts
bovenaan de webpagina).
4. Zie je 3 puntjes staan bij het rugnummer? Dan is deze nog niet ingevuld. Druk op de 3 puntjes om
deze handmatig in te vullen.
5. Voeg bijschrijvers toe door op de blauwe actieknop te drukken en te kiezen voor ‘Toevoegen’. Er
zijn drie manieren om de renners vervolgens toe te voegen:
a. Je kan renners opzoeken in het systeem met hun KNWU-ID of UCI-ID
b. Je kan renners vragen naar hun QR-code, om deze te scannen met een QR-handscanner.
Renners vinden de QR code op de achterkant van hun licentie of via hun MijnKNWU profiel
(klik op het poppetje rechtsboven in het scherm op MijnKNWU en klik vervolgens op je
naam, de QR code verschijnt.) Een QR-handscanner is onder andere te koop bij bol.com.
c. Je kan renners ook handmatig toevoegen
6. Bijschrijvers hebben na het toevoegen de status concept. Selecteer de renner met het vierkantje
voor hun naam, klik dan op de blauwe actieknop en kies voor ‘Aangemelde renner bevestigen’ om
hun deelname definitief te maken.
7. Deelnemers die niet komen opdagen worden automatisch als DNS gezet, hier hoef je zelf niks voor
te doen.
8. Deelnemers die zich van tevoren hebben afgemeld, dien je wel af te melden. Dit doe je door de
renner te selecteren, te klikken op de blauwe actieknop en te kiezen voor ‘Bevestigde renner
afmelden’. De actie is gelijk doorgevoerd, er komt geen extra knop om te bevestigen. Renners
kunnen zichzelf ook afmelden tot 48 uur voor de wedstrijd.
Zodra de inschrijving bij de permanence van een wedstrijd gesloten is, geef je een seintje aan de jurybus.
Op dat moment kunnen zij de meest actuele lijst downloaden.
De jurybus
1. In MijnKNWU ga je naar de pagina van het evenement.
2. Je klikt op de actieknop in de grijze balk en je kiest voor ‘MyLaps Orbits 4’ om het bestand te
downloaden.
3. Je slaat het bestand op, op een plek waar je het makkelijk terug kunt vinden.
4. Open het programma MYLAPS Orbits.
5. Maak een nieuw evenement aan, importeer daarna het bestand via ‘Importeer groepen en sessies’.
Nu worden alle wedstrijden en deelnemers allemaal ingeladen.
Start daarna de eerste wedstrijd zoals je voorheen ook deed. (bekijk de video via
https://www.youtube.com/watch?v=bxSNn9krE5w&feature=youtu.be)
6. Voordat de tweede wedstrijd start, download je de meest actuele deelnemerslijst in MijnKNWU,
zodat eventuele bijschrijvers ook meegenomen worden. Dit doe je door naar de wedstrijdpagina
binnen het evenement te navigeren.
7. Op de wedstrijdpagina klik op je de actieknop in de grijze balk en kies je voor ‘MyLaps Orbits 4’ om
het bestand van alleen deze wedstrijd te downloaden.
8. In Orbits verwijder je bij de desbetreffende wedstrijd/categorie de deelnemers en importeer je het
nieuwe bestand van die wedstrijd/categorie (bekijk de video vanaf minuut 1:00:
https://www.youtube.com/watch?v=bxSNn9krE5w&feature=youtu.be)
9. Herhaal dit bij elke wedstrijd wanneer er bijschrijvers ingeschreven zijn.
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Wanneer de wedstrijden gereden zijn moeten de uitslagen geupload worden in MijnKNWU.
1. Als de wedstrijd gereden is, exporteer je in Orbits de resultaten via ‘Exporteer resultaten naar
bestand’ in de linker menubalk.
2. Je gaat naar de website MijnKNWU, via de pagina van het evenement open je de pagina van de
wedstrijd.
3. Op de pagina van de wedstrijd klik op je op de actieknop in de grijze balk en kies je voor ‘MyLaps
Resultaten’ om deze te uploaden.
4. Er opent een pop-up. Met de knop ‘Bladeren’ kies je voor het juiste bestand, je klikt daarna op
toevoegen om het bestand te uploaden. De uitslagen zijn daarna gelijk ingediend, er verschijnt
geen knop om de pagina op te slaan.
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Wedstrijden met chipverhuur
Wanneer een renner een chip huurt, moet het chipnummer handmatig toegevoegd worden aan de renner.
In het deelnemeroverzicht klik je in de tabel op de drie roze puntjes die horen bij chips. Er opent een popup waar je een nieuw chipnummer kunt registreren.
Wat doe je met geen tot weinig internet op de wedstrijdlocatie?
Wanneer er geen internet is in de jurybus, maar wel in de permanence, zijn er twee opties. Je kunt de
bestanden in de permanence downloaden en uploaden op de jurycomputer, of gebruik de laptop die op de
inschrijftafel gebruikt wordt en zet de bestanden over met een usb stick.
Geen internet
Is er helemaal geen internetverbinding op de wedstrijdlocatie? Dan moet het bestand vlak voor de
wedstrijd op een andere locatie met internet gedownload worden. Wanneer er aanpassingen op locatie
gedaan moeten worden, kunnen deze handmatig verwerkt worden in het programma MYLAPS Orbits.
Hotspots
Wanneer er wel een 3G of 4G internetverbinding is, maar geen WIFI, kan er een hotspot worden gemaakt.
Met een iphone of ipad doe je dat zo:
1. Ga naar 'Instellingen > Mobiel netwerk' of 'Instellingen > Persoonlijke hotspot'.
2. Tik op 'Persoonlijke hotspot' en vervolgens op de schuifknop om de functie in te schakelen. Hier
stel je ook het wachtwoord in voor de hotspot.
3. Ga op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken naar de wifi instellingen en zoek de iPhone
of iPad in de lijst.
4. Tik vervolgens op het wifinetwerk om verbinding te maken. Voer het wachtwoord voor uw
persoonlijke hotspot in als u hierom wordt gevraagd.
Met een Android telefoon doe je dat zo:
1. Ga naar 'Instellingen > Netwerk en internet > Hotspot en tethering.' Het kan zijn dat jouw toestel
deze opties een net wat andere naam geeft.
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2. Druk op 'Wifi-hotspot instellen' of 'Mobiele hotspot' om hem in te stellen. Geef hem hier een naam
waarmee je de hotspot makkelijk terug kunt vinden.
3. Stel een wachtwoord in voor de hotspot.
4. Ga op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken naar de wifi instellingen en zoek de
hotspotverbinding in de lijst.
5. Tik vervolgens op het wifinetwerk om verbinding te maken. Voer het wachtwoord voor uw
persoonlijke hotspot in als u hierom wordt gevraagd.
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