Eigen rugnummer & Chips verplicht !

Tijdens de Vadesto voorjaarscompetitie zal de jurering en de wedstrijduitslag via de Mylaps
ProChip registratie gaan. Dit doen we vooralsnog alleen met het A en B peloton. Bij de
jeugdcategorieën is het rijden met een chip nog niet verplicht.
Verder zijn we voornemens om tijdens alle zomeravondwedstrijden de digitale registratie
door te zetten. Dus investeer in je eigen ProChip is ons advies!
De organisatie heeft geen uitleenchips beschikbaar en dus is het kopen van een chip voor
iedere deelnemer een must. Voor alle licentiehouders geen probleem die hebben de chip al
maar ook de basisleden moeten nu dus een chip hebben want wij maken dan alleen nog de
uitslag op m.b.v. deze chips, anders sta je dus niet in de uitslag !
Heb je nog geen ProChip?
1. Zorg voor een basislidmaatschap bij de knwu
2. Koop vervolgens de ProChip via Mylaps (1,2 of 5 jaar geldig)
3. Als laatste registreer je de chip via de login mijn KNWU
Heb je wel een ProChip?
De jury heeft aangegeven dat veel nieuwe chips niet (goed) geregistreerd staan in het
computersysteem van de KNWU. Gevolgd daarvan is dat de betreffende deelnemer niet door
mylaps word ‘herkend’ en dat komt het maken van de (juiste) uitslag niet ten goede! Daarom een
dringend verzoek: wil iedereen die een chip heeft aangeschaft even bij het inschrijven nagaan of die
juist geregistreerd staat? Dat kan bij het jurylid dat aan de schrijftafel zit en hoeft maar 1x te
gebeuren. Het kan veel extra werk voorkomen en bespoedigd het opmaken van de juiste uitslag.
Noteer op een briefje de juiste code en laat dit zien. Of nog beter doe mee aan de voor inschrijving.

Inschrijfprocedure Vadesto Voorjaars en zomeravond competitie
1e wedstrijd; kom op tijd en neem op papier je ProChip code mee. Gepast geld en een geldige
licentie. Voor de goede doorstroming is meedoen aan de voorinschrijving gewenst.
1. Doe mee aan de voorinschrijving via de website ZAC
2. Bij de eerste deelname aan een voorjaars- of ZAC wedstrijd schaft de deelnemer zich een
rugnummer aan die geldt voor het gehele seizoen 2016. Deze kost € 2,50.
3. Vervolgens wordt iedere deelnemer met zijn of haar rugnummer en de transponder in het
KNWU-systeem geregistreerd.
4. Geef je ProChip nummer door bij de eerste wedstrijd.

5. Bij volgende deelnames maakt een deelnemer zijn / haar aanwezigheid kenbaar door het
inschrijfgeld van € 4,- te betalen bij de inschrijftafel

FAQ
1
2

Ik ben mijn rugnummer vergeten…….
Ik doe maar 1 wedstrijd mee?.........

3

Ik ben schaatser, BMX’er, rij met een
buitenlandlicentie, etc. etc.

4

Ik sta niet in de uitslag?

Vraag om een vervangend rugnummer
ook dan gewoon meedoen aan de
procedure
Wil je meedoen dan is een geldige
ProChip een must. (Leen of regel er één!)
Controleer of je ProChip het nog doet.
1) Registratie bij mijn KNWU
2) Batterij via de jury start/finish

MYLAPS ProChip FLEX (De nieuwe chip)

OUDE

VERSUS

NIEUWE

MY LAPS PROCHIPS
Naar aanleiding van rumoer/onduidelijkheid uit het land over de nieuwe ProChip FLEX-chips
van MYLAPS en het vervangen van de oude chips willen we jullie graag via deze weg hierover
duidelijkheid verschaffen. Mits goede batterij blijven de oude ProChips werkzaam. De
gemiddelde levensduur van de batterij is 5 jaar. De batterijcheck is lastig. Kan alleen bij de
jury door vooraf of na afloop van de wedstrijd over de start-finishlijn te rijden en even te
vragen.
De nieuwe ProChip FLEX-chips zijn bij MYLAPS te koop in combinatie met een abonnement.
De chip blijft eigendom van MYLAPS maar is alleen te gebruiken als er een abonnement
actief is. Als er geen actief abonnement op de chip staat, wordt de chip NIET herkend door
de decoders. Mocht binnen een actieve abonnementstermijn de batterij van de chip leeg
raken, dan krijgt de renner gratis een andere, vervangende chip (wel met een nieuw
chipnummer). De nieuwe chips zijn voorzien van een USB aansluiting zodat deze aan een
computer kunnen worden gekoppeld. Middels de ProChip FLEX Manager software [link naar
https://www.mylaps.com/en/software-firmware] van MYLAPS kan een chip worden
“uitgelezen” en zowel de batterijstatus als de abonnementsstatus bekeken worden.
Opladen chips
De nieuwe chips zijn NIET OPLAADBAAR. Er doen geruchten de ronde dat de nieuwe chips
opgeladen kunnen/moeten worden. Dit is NIET het geval. Sterker nog; Het kan zelfs zijn dat
door het opladen de chip juist extra snel leeg gaat.

Activatie ProChip FLEX bij MYLAPS
Om het abonnement op de chip te activeren moet de chip op een USB-poort van een
computer worden aangesloten en de ProChip FLEX Manager software van MYLAPS
geïnstalleerd worden. Binnen de software kan het abonnement geactiveerd/verlengd
worden (via een link naar de MYLAPS Store). Een door MYLAPS ontvangen chip MOET ALTIJD
geactiveerd worden. Het abonnement staat standaard NIET geactiveerd.
Registratie chips bij MijnKNWU
Naast dat de chip (of eigenlijk het abonnement op de chip) bij MYLAPS geactiveerd moet
worden, moet de chip ook in MijnKNWU geregistreerd worden.. Als een renner een nieuwe
chip heeft ontvangen van MYLAPS, heeft hij/zij ook een nieuw chipnummer gekregen en
dient deze dus ook in MijnKNWU opnieuw geregistreerd te worden.
Snelle controle chips
Op de chip is in de Y van het woord MYLAPS een lampje geïntegreerd dat d.m.v. een
knippersignaal de status van de batterij en het abonnement weergeeft (zie bijgaande
afbeelding). Je kunt dit controlesignaal activeren door de chip 10 seconden te schudden en
daarna 10 seconden stil te laten liggen. De chip zal twee keer knipperen met een rood of
groen lampje.
– De eerste knipper geeft de status van het abonnement aan (groen = Abonnement actief,
rood = Abonnement verlopen)
– De tweede knipper geeft de status van de batterij aan (groen = OK, rood = bijna leeg)
– Als er niets knippert is de batterij helemaal leeg. Dit kan via de ProChip FLEX Manager
software gecontroleerd worden

