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il je exact je
tijden kennen
van de rondjes
die je maalt op de wielerbaan in Gent? Voortaan
helpen we je daarbij met
een tijdwaarnemingssysteem van MyLaps.
Het enige dat je nodig
hebt, is een MyLaps
transponder.

Sporters beleven meer, zo luidt de campagneslogan van Sport Vlaanderen. In
het Wielercentrum Eddy Merckx in
Gent maakt deze slogan zich absoluut
waar. Fietsen op de wielerbaan is er een
hele belevenis, vanaf komende winter
zelfs meer dan ooit tevoren.

Nieuwe technologie
Op aangeven van Cycling Vlaanderen, investeerde Sport Vlaanderen in
nieuwe technologie. Via een moderne videowall kunnen de wedstrijden
in optimale omstandigheden worden
gevolgd. Daarnaast werd er een permanent tijdwaarnemingssysteem uitgerold. Onze nationale baanploeg- en
topsportschoolrenners zullen dankzij
het systeem van MyLaps hun tijden tot
op 1/1000e seconde kennen. Naast onze
toppers zullen ook de competitie- of
recreatieve renners die eenmalig of ge-

regeld komen fietsen op de wielerbaan,
gebruik kunnen maken van dit timingssysteem om hun prestaties op te volgen.
Het enige wat je als renner nodig hebt,
is een ProChip Flex transponder van
MyLaps die je op de voorvork van je
fiets bevestigt met behulp van tiewraps.
Recreanten die op de wielerbaan komen
fietsen en een fiets huren, krijgen de
transponder in bruikleen op hun huurfiets. De transponder wordt met een
klittenband aan het stuur bevestigd.

MYLAPS-TRANSPONDER in de praktijk
Een ProChip Flex transponder kan je online aankopen via de MyLaps-shop.
Surf hiervoor naar https://speedhiveshop.mylaps.com/active-sports.html
Je neemt een abonnement van 1, 2 of 5 jaar om je chip te activeren.
Leden van Cycling Vlaanderen kunnen ge
nieten van onze voordeeltarieven bij de aan
koop van een transponder. Gebruik hiervoor 		
volgende kortingscodes:
ProChip met 1 jaar abonnement
Kortingscode = 1yearPCCV
ProChip met 2 jaar abonnement
Kortingscode = 2yearPCCV
ProChip met 5 jaar abonnement
Kortingscode = 5yearPCCV
Van zodra je je chip hebt ontvangen, kun je op mylaps.com
(https://account.mylaps.com/nl/signup) een online account aanmaken
en je ProChip gratis registreren. Daarna kan je hem activeren via de FLEX
Manager software. Dit wordt aangegeven in je account en wijst zichzelf uit.
Ziezo, de registratie- en activatieprocedure is achter de rug. Voortaan kan je je
resultaten checken en analyseren via https://sporthive.com/Account/Login.
Om in te loggen, gebruik je dezelfde logingegevens als die voor je account.

Je resultaten analyseren
Tijdens de recreatieve uren toont de videowall het aantal ronden dat je aflegt.
Eens thuis kan je online je fietsprestatie bekijken en analyseren. Renners die
deelnemen aan onze baanwedstrijden
raden we aan om te investeren in een
eigen transponder. Je kan deze dan ook
tijdens trainingen gebruiken. Wil je
af van je transponder, dan kan je hem
doorverkopen.

Op de site van MyLaps worden alle rondetijden bijgehouden. Een renner die zelf
een transponder heeft, kan op gelijk welk
moment beslissen of hij zijn data privé
plaatst of wil delen met de rest van de wereld. De rondjes die met de huurfietsen
van Cycling Vlaanderen worden gereden,
staan sowieso openbaar. Op basis van het
transpondernummer kan je als gebruiker je
resultaten opzoeken.

Het webadres waar je de resultaten
kan terugvinden, is
https://www.sporthive.com/practice.
Klik vervolgens op ‘Prochip Training’.
Ga naar ‘Wielrennen’. Via de knop
‘Actief’ klik je door naar ‘Alle banen’
en als land kies je ‘Belgium’.
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Tracks VWEM

L02
L03

Legende:

Zones

L01 = witte start-finish-lijn
L02 = halfweg bocht 1
L03 = witte 200 m-lijn
L04 = rode lijn overzijde
L05 = gele 100 m-lijn
L06 = halfweg bocht 2
L07 = rode lijn tribunezijde

Track 1 - Wielercentrum
Eddy Merckx – Sport Vlaanderen Gent
Q1 = tijd tussen L07 en L02
Q2 = tijd tussen L02 e L04
Q3 = tijd tussen L04 en L06
Q4 = tijd tussen L06 en L07

L07
L05
L04

L05

Track 2 - Wielercentrum
Eddy Merckx – Sport Vlaanderen Gent
– RACE
Start/finish > 200 m = tijd tussen L01 en L03
200 m > 100 m = tijd tussen L03 en L05
100 m > Finish = tijd tussen L05 en L01
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Je hebt nu de keuze uit twee banen of ‘tracks’: de gewone track en de ‘race’ track. Via
de gewone track vind je de resultaten terug per kwart van een ronde. Via de ‘race’-versie zie je de tijden van de start tot de 200 m-lijn, van de 200 m-lijn tot de 100 m-lijn
en van de 100 m-lijn tot aan de finish. De race-versie is van belang voor de sprinters en
competitierenners om hun tijden op de 200 m te kennen.
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Zelf proberen
Wil je dit zelf eens proberen? Als lid van Cycling Vlaanderen geniet je van het voordeeltarief van 6,50 euro. Wil je een baanfiets met bijhorende transponder huren, dan
betaal je nog eens 6,50 euro extra. De uren waarop je welkom bent in het Wielercentrum Eddy Merckx, vind je terug op https://cycling.vlaanderen/piste/recreatie.
Veel succes!

Hoe werkt het?
Dwars onder de baan zijn op verschillende plaatsen zeven lussen bevestigd van aan de
balustrade tot en met de blauwe band. Deze lussen zijn elk verbonden met een decoder. Elke renner met een MyLaps transponder op de fiets, wordt bij het dwarsen van
een lus gedetecteerd door de decoder. Het signaal wordt via een netwerk doorgestuurd
naar de servers van MyLaps.

VAARDIG OP DE

WIELERBAAN!
INITIATIEPAKKET
VOOR STARTERS

TRAININGSPAKKET
VOOR RENNERS
MET ERVARING

PISTEWEDSTRIJDTRAININGEN

Doel: basisvaardigheden aanleren,
kennismaken met de pistefiets

Doel: wedstrijdvaardigheden
aanleren

Doelgroep: renners met
competitievergunning zonder
ervaring op de wielerbaan

Doelgroep: renners met competitievergunning en ervaring op de
wielerbaan

Doel: basisvaardigheden van de
wedstrijddisciplines verder uitdiepen. Het gaat om wedstrijdtrainingen
sprint en fond, ploegkoerstrainingen
en dernytrainingen.

Categorieën: U15 – U17 –
JUNIOREN – MEISJES JEUGD

Categorieën: U15 – U17 – JUNIOREN – MEISJES JEUGD – DAMES
ELITE – U23

Data: 3/10 – 10/10
Uurschema:
•
U15 M/V + meisjes U17 + meisjes
junioren: 14.00-15.30u
•
jongens U17 + jongens junioren:
15.30-17.00u
Prijs: 25 euro met eigen pistefiets
/ 40 euro met huur pistefiets
Inschrijven: Inschrijvingen: Vanaf
1 september via https://cycling.
vlaanderen/nieuws/pistepakketten

Data: 13/10 – 17/10 -20/10 – 24/10 –
31/10 – 7/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11
Uurschema zaterdag:
• Categorie U15 (U15 M/V):
10.00-12.00u
• Categorie U17 (U17 M/V):
12.00-14.00u
• Categorie junioren
( junioren M/V + dames elite):
14.00-16.00u
Uurschema woensdag:
Categorie U15 (U15 M/V):
14.00-16.00u
• Categorie U17 (U17 M/V):
16.00-18.00u
• Categorie junioren
( junioren M/V + dames elite):
18.00-20.00u
•

Prijs: 110 euro met eigen pistefiets
/ 135 euro met huur pistefiets
Inschrijven: via https://cycling.
vlaanderen/nieuws/pistepakketten

Doelgroep: renners met competitievergunning die het trainingspakket
reeds hebben gevolgd of die voldoende ervaring hebben op de wielerbaan.
De renners dienen over een eigen
pistefiets te beschikken (geen fietsverhuur). Deelnemers engageren zich
om aan minstens één pistewedstrijd
deel te nemen voor 3 februari 2019.
Categorieën: wedstrijdtrainingen
sprint-fond: U15 - U17 - JUNIOREN
- MEISJES JEUGD - U23 - ELITE
ploegkoerstrainingen:
U17 - JUNIOREN - U23 - ELITE
(zowel meisjes als jongens)
dernytrainingen: U23 - ELITE
(zowel meisjes als jongens)
Prijs: U15: 65 euro / vanaf U17:
80 euro
Inschrijven en gedetailleerde
info: via https://cycling.vlaanderen/
nieuws/pistepakketten
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