
Aanbod van de commissie kanomarathon 
Voor organisatoren van kanomarathons is centrale inschrijving en tijdwaarneming mogelijk met het 
webscorer-account van de commissie kanomarathon. Clubs kunnen webscorer gebruiken voor 
inschrijving èn tijdwaarneming, of alleen voor de inschrijving.  

Webscorer 
Inschrijving en tijdwaarneming

KANOMARATHON

AANMELDING WEDSTRIJD 
Meldt de wedstrijd bij de commissie marathon 
(secretaris@kanomarathon.nl) 
en geef op 
a. naam van de wedstrijd 
b. datum van de wedstrijd 
c. startlocatie en starttijd 
d. link naar web-site met info 
e. organiserende club en aanspreekpunt bij de 

club 
f. inschrijving èn tijdwaarneming of alleen 

inschrijving met het webscorer-account van de 
marathoncommissie 

g. wel of niet lenen van de iPad van de 
marathoncommissie. 
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CENTRALE INSCHRIJVING DEELNEMERS 
Als je kiest voor inschrijving met webscorer via de 
marathoncommissie 
geef dan op 
1. openingsdatum inschrijving 
2. deadline van de inschrijving (tijd en datum) 
3. K1 en K2 en/of K4? 
4. één klasse of meer? Welke? 
5. één afstand of meer? Welke? 
6. maximum aantal deelnemers? Hoeveel? 
7. e-mailadres voor vragen van deelnemers. 
 
Je ontvangt een link voor  de inschrijving die je op 
je site kan plaatsen. 
Link en info komt op kanomarathon.nl. 
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Als je voor inschrijving en tijdwaarneming 
webscorer gebruikt op je eigen apparatuur  
I. download de webscorer-app  
II. ga naar My account  
III. log in met secretaris@kanomarathon.nl 

Het wachtwoord ontvang je per mail.
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Als je voor de tijdwaarneming GEEN gebruik maakt 
van webscorer, maar alleen voor de inschrijving, 
krijg je na de opgegeven deadline een inschrijflijst 
en regel je zelf de tijdwaarneming. 
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Als je voor inschrijving en tijdwaarneming gebruik 
maakt van webscorer en je leent de iPad dan staat 
alles klaar om te beginnen.
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4. DOWNLOADEN STARTLIJST 
1. zorg voor internetverbinding 
2. kies “Race with start list”  
3. kies “Download start list from 

Webscorer.com" 
4. kies “My registration lists” 
5. kies de registratie van jouw wedstrijd.  

5. WEDSTRIJD-INSTELLINGEN 
1. Race setup: kies het starttype 

1. kies “Mass” als iedereen tegelijk start 
2. kies “Wave” als klasses of categorieën 

apart starten 
2. Lap setup: als verschillende afstanden 

worden gevaren, geef dat hier aan 
3. Racer setup: geef aan wat je per racer wil 

weten 
1. van de vaarders die zich hebben 

opgegeven staat alles al klaar 
2. LET OP! Vink zo weinig mogelijk aan, 

want voor de na-inschrijvingen moet 
je het handmatig invullen   

4. Hardware setup: niets aan doen 
5. Results options: waarschijnlijk hoef je 

hier niets aan te passen 
6. Category setup: staat waarschijnlijk al 

klaar. Voeg eventueel een categorie toe 
via Edit 

7. Wave setup: geef aan welke starts er zijn 
(distance, category of beide) 

8. Start list:  
1. noteer bij het uitdelen van de 

startnummers bij iedere vaarder het 
startnummer 

2. Voeg alle gegevens in van de na-
inschrijvers. 

6. START EN FINISH 
1. Race start 

1. klik de categorie aan die als eerste 
start (als er verschillend starts zijn) 
en je bent klaar om te starten 

2. herhaal voor iedere start 
2. Race timing 

1. klik op Race Control bij een valse 
start of na het einde van de wedstrijd 

2. klik op “Show Names” om de namen 
te zien (onduidelijk bij veel 
deelnemers) 

3. klik op zijn nummer (of zijn naam) 
als een vaarder over de finish gaat 
(klik een tweede keer als je een foutje 
maakt) 

4. klik op “Fast Tap View” als racers 
bijna tegelijk op de finish afkomen 
(als het niet gaat, eerst op “Race 
Control” drukken) 
1. nu eerst de tijden klokken en 

daarna de aankomstvolgorde. 
2. LET OP! In “Fast Tap View” kun je 

geen tap ongedaan maken.  

7. UITSLAGEN 
1. View Results: (per afstand, categorie of 

alles samen) 
2. Post Results: kies “Post to webscorer.com 

(public) en vul de gegevens in 
1. de uitslagen zijn nu te zien op 

kanomarathon.nl →results 
2. gebruik de andere opties als je de 

uitslagen zelf ook wilt hebben. 

In de Fast Tap View kan je ook eerst het 
nummer aanklikken en dan de tijd.

OEFENEN 
Probeer tijdwaarneming met de webscorer van 
tevoren rustig uit op je eigen iPad!
Gebruik bijvoorbeeld de Viking avondmarathon 
van 11 september 2019. Kies alleen NIET voor 
publiceren via webscorer, het is immers oefenen. 
Of oefen met een eigen startlist: kies dan voor 
“Create start list on the app”.

Vragen?  
Mail naar secretaris@kanomarathon.nl en 
we komen er samen wel uit!

Als er iets ontbreekt bij de na-inschrijving, 
kan je niet naar het volgende scherm.
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