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Procedure Transponders 2014 
 
Vanaf seizoen 2014 zijn rijders in de 20inch klassen vanaf 13 jaar tijdens alle TopCompetitie 
wedstrijden (blok 2) en het Nationaal Kampioenschap verplicht te rijden met transponders. De 
transponders worden gebruikt om snellere uitslagverwerking mogelijk te maken, maar ook  om 
rijders te voorzien van tijdinformatie over hun race. Tevens zullen de transponders gebruikt worden 
tijdens de TimeTrial op zaterdag. Deze moet voor 1 april worden aangeschaft bij leverancier JS Timing 
voor een prijs per stuk van € 56,00. De rijder is verantwoordelijk voor de aanvraag en betaling van de 
transponder via de website van de leverancier www.jstiming.com.   
De verkoper garandeert aan de koper de garantietermijn van 2 jaar na leveringsdatum. Deze garantie 
heeft uitsluitend betrekking op hinderlijke gebreken ten gevolge van materiaal- en/of 
constructiefouten. 
 
Bestellen 
Op de website kan de transponder worden besteld en tevens worden betaald. Na betaling via ideal of 
bankoverschrijving op de website van JSTiming.com volgt een emailbevestiging naar het emailadres 
van de rijder. In deze mail staat een ordernummer vermeld, neem deze mee naar de TopCompetitie 
wedstrijd wanneer je de transponder gaat ophalen, want er zal gevraagd worden naar het 
ordernummer. 
 
Communicatie Transpondernummer aan rijder 
Door de leverancier zal een uniek transpondernummer worden toegekend aan een rijder. Vanaf 1 
maart ontvangen rijders een emailbericht waarin dit transpondernummer wordt doorgegeven aan de 
rijder.  
  
Transpondernummer koppelen aan rijder 
Let op: dit moet een rijder doen voordat hij/zij met de transponder kan meedoen aan een 
wedstrijd.  
Zodra een rijder vanaf 1 maart per email zijn unieke transpondernummer ontvangt moet de rijder 
vervolgens inloggen op www.knwu.nl/MijnKNWU om dit unieke transpondernummer in te voeren 
voor aanvang van de eerste TopCompetitie wedstrijd. Dit kan hij doen door in te loggen op 
MijnKNWU, klik vervolgens in het blauwe menu aan de linkerkant van de pagina op chip/stuurbord, 
en klik vervolgens op chipregistratie.  
 
Transponder uitgifte aan rijder 
De uitgifte van de bestelde transponders zal plaatsvinden tijdens de inschrijving van de 
TopCompetitie wedstrijden. De emailbevestiging met daarin het ordernummer moet worden 
meegenomen naar de inschrijving. Op basis van het ordernummer kan de rijder tijdens de 
inschrijving de transponder ophalen.  
  
Bevestiging transponder 
De transponder moet zo laag mogelijk, zo dicht mogelijk bij de as, aan de linkerkant op de voorvork 
bevestigd worden door middel van 2 tie-wraps.  
 
Transponder kwijt / vergeten / huren 
De rijders die de transponder op de wedstrijddag kwijt of vergeten zijn of de transponder voor een 
dag willen huren, moeten zich tijdens de inschrijving melden bij de problementafel. Zij betalen ter 
plaatse cash € 50,00 borg en € 10,00 huur. Indien de transponder wordt ingeleverd zal de borg 
terugbetaald worden. Het inleveren van de huur transponder kan tot een half uur na afloop van een 
wedstrijd. 
 
 
Transponder geeft geen signaal 

http://www.jstiming.com/
http://www.knwu.nl/MijnKNWU
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Indien tijdens de TimeTrial blijkt dat doorkomsttijden van een rijder niet goed geregistreerd worden 
door een missend signaal van de transponder zal de betreffende rijder de TimeTrial nogmaals 
moeten rijden. Indien tijdens de wedstrijd blijkt dat een finish doorkomst  van een rijder niet is 
geregistreerd door een missend signaal van de transponder zal altijd de fotofinish foto worden 
gecontroleerd en de uitslag op basis van de finishfoto worden gecorrigeerd. 
 
Buitenlanders 
Buitenlandse rijders melden zich tijdens de inschrijving bij de problementafel om zich in te schrijven 
en een transpondernummer te krijgen. Zij betalen ter plaatse cash € 50,00 borg en € 10,00 huur. 
Indien de transponder wordt ingeleverd zal de borg terugbetaald worden. Het inleveren van de huur 
transponder kan tot een half uur na afloop van een wedstrijd. 
 


