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Official Tijdwaarneming 
 
Als official Tijdwaarneming zorg je voor een juiste en correcte registratie van het wedstrijdverloop op 
een motorsportevenement. Bij de KNMV wordt al een aantal jaar gewerkt met het MyLaps systeem, 
waarbij de doorkomsten van de rijders worden geregistreerd door middel van een transponder op de 
motor die een signaal per doorkomst afgeeft aan een computeropstelling met speciale software. De 
doorkomsten worden direct als uitslagen verwerkt en beschikbaar gemaakt ter publicatie aan welke 
geïnteresseerde dan ook. Deze uitslagen moeten dus volledig betrouwbaar zijn. Van de daguitslagen 
worden klassementsuitslagen gemaakt, zodat er altijd een actuele tussenstand is na de laatst verreden 
wedstrijd. Als official Tijdwaarneming vind je het leuk om met laptops en speciale 
transpondersoftware te werken, werk je met de andere officials Tijdwaarneming als klein team samen, 
ben je zorgvuldig in je werkzaamheden en let je goed op. 
Hoofdgroep TIJDWAARNEMING 

 

Naam functie Official Tijdwaarneming. 

Functieomschrijving: De official Tijdwaarneming zorgt ervoor dat de toebedeelde 
tijdwaarnemingstaak / -taken op elk evenement op zorgvuldige 
wijze worden uitgevoerd. 

Taken: Er zijn diverse taken die toebedeeld kunnen worden zoals: 
 
Bediening laptop met MyLaps software erop. 
 
In de baansport wordt niet gewerkt met MyLaps en transponders, 
hier wordt gewerkt met een programma op basis van Excel. 
 
Het handmatig meeschrijven van de doorgekomen rijders per 
gepasseerde ronde. 
 
Het verwerken van de uitslagen. 

 
Verzorgen van de logistiek t.b.v. de Tijdwaarneming zoals 
opbouwen en plaatsen van schermen, lussen trekken en andere 
ondersteunende werkzaamheden. 

Verantwoordelijkheden: Legt verantwoording af aan het hoofd Tijdwaarneming. 

Bevoegdheden: Geen. 

Tijd: Varieert per seizoen, evenement en inzet. 
 
Gemiddeld 10 uur per evenement waarvoor dienst wordt gedaan. 
 
De KNMV verwacht van een official Tijdwaarneming dat deze 
minimaal 3 evenementen per jaar inzetbaar is. 

Competenties: Heeft passie voor motorsport. 
 
Is bekend met de motorsportdisciplines binnen de KNMV. 
 
Heeft affiniteit met tijdwaarneming. 
 
Is bekend met het softwareprogramma Mylaps en/of Excel. 
 
Is accuraat voor wat betreft het opstellen van de uitslagen. 
 
Kan omgaan met de PC/MS Officesoftware/Adobe/internet/e-mail. 
 
Kan werken in teamverband. 

 


