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Online inschrijvingsprocedure voor clubs - OPHARDT 
 

Inleiding 

Vanaf 1 januari 2020 zullen de inschrijvingen voor volgende competities uitsluitend via Ophardt 

verlopen 

- Belgische Kampioenschappen 

- Nationale circuits 

- Circuits Jeunes Lames 

- VSB Beker 

 

Voor alle andere competities georganiseerd in België heeft de organisator  de vrijheid om al dan niet 

de inschrijvingen via Ophardt te laten verlopen. 

Ongeacht het niveau van de competitie zijn het enkel de clubverantwoordelijken (1ste gebruikers 

account / andere gebruikers die de nodige rechten verkregen hebben) die de inschrijvingen kunnen 

uitvoeren. 

De atleten kunnen zich niet inschrijven via hun persoonlijke account.  

Clubs zullen in de toekomst ook de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van het 

preregistratiesysteem. (functionaliteit beschikbaar in de loop van 2020)  

We vestigen bijzondere aandacht op het feit dat de inschrijvingslimieten strikt moeten worden 

nageleefd. Na de deadline staat het systeem geen inschrijving meer toe. Hiertegenover staat dat het 

,afhankelijk van de competitie, gedurende een langere periode nog mogelijk is om uit te schrijven. 

 

Procedure 

1. Meld u aan bij Ophardt met het account van een beheerder die is geautoriseerd om te 

registreren. 
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2. Klik in het menu bovenaan op « inscrire ». 

 

Een lange lijst met competities verschijnt.  

 

- Wanneer het pictogram links een volledig vierkant is, is het nog niet of niet meer mogelijk 

om te registreren. Alleen afmeldingen zijn mogelijk. 

- Wanneer het pictogram aan de linkerkant  een "+" is, zijn registraties geopend. 

De volgende stap is het vinden van de competitie waarvoor u zich wilt registreren. Met de 

zoekmachine bovenaan de pagina kunt u eenvoudig de gewenste competitie openen door 

bijvoorbeeld de naam van de stad, de datum, het land (BEL) en / of het wapen in te voeren.

 

Door op de "+" te klikken, gaat u naar de inschrijvingspagina.  
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3. Inschrijving van de schermers 

 

 

In de linkerkolom, onder de vermelding " ajouter des inscriptions  ", verschijnt de lijst met schermers 

die kunnen deelnemen aan een van de evenementen van de betreffende competitie. 

- Schermers zonder geldige licentie zullen niet in de lijst verschijnen. Het is belangrijk om eerst 

de licenties correct aan te vragen en de betaling te verwerken. 

- Schermers uit andere categorieën zullen ook niet verschijnen in de lijst . Het is daarom 

belangrijk om geboortedata correct in te voeren. Volgens dit zelfde principe is het ook niet 

mogelijk een meisje in te schrijven voor een jongestornooi.  

Voor elke schermers verschijnen alle competities waarvoor hij kan ingeschreven worden rechts van 

zijn naam en geboortejaar. Je hoeft enkele maar te klikken op de competitie waarvoor hij wordt 

ingeschreven (bv. Degen heren U12 individueel) 

Hetzelfde moet gedaan worden voor alle schermers die wensen deel te nemen. 

Eenmaal ingeschreven, kan je bij het vernieuwen van de pagina een controle uitvoeren. 
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De ingeschreven schermers verschijnen in de rechterkolom in functie van de competitie waaraan zij 

zullen deelnemen. 

Opmerking : Afhankelijk van de instellingen van de organisator is het soms mogelijk om voor 

meerdere competities in te schrijven (bv. Sabel en floret) op dezelfde dag. Deze mogelijkheid wordt 

steeds vermeld in de uitnodiging van de organisator. 

 

4. Uitschrijving 

In geval van een inschrijvingsfout of in geval van forfait is het steeds mogelijk om de schermer uit te 

schrijven. 

Je moet naar dezelfde pagina gaan en in de rechterkolom op het kleine prullenbakpictogram voor de 

betreffende schutter klikken.
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Opmerking :  

 Voor het seizoen 2019/2020 is online registratie van scheidsrechters niet vereist, de club 

moet zich uiteraard wel nog steeds aan de scheidsrechtersverplichting houden. 

 Vanaf het seizoen 2020/2021 zal online registratie van de scheidsrechters wel operationeel 

zijn. Vanaf dat moment zal je schermers niet kunnen inschrijven als de scheidsrechtersquota 

niet gerespecteerd zijn. 

 

 


