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Sporttijden - Dimitri
Tijdwaarnemer bij de Vlaamse Triatlon Federatie

Zelfstandige timer Sporttijden

Organisator Fluo Fun Run Duffel
300 tot 400 deelnemers
VZW Blue Berry Jam
5KM – Goede doel loop 
Inschrijvingsprijs: Kids €7 – Volwassenen €12 EURO

Fervente loper
Besttijd marathon 3u12’50’’



Sporttijden - Hidde
Tijdwaarneming begonnen bij open water zwemmen

Gestart door te zien hoe een sport afhankelijk is van iemand zijn duim

Tijdwaarneming d.m.v. chips

Apparatuur van mylaps - Werken voor Mylaps - Samenwerking met Mylaps

Verschillende timers internationaal opgeleid

Verschillende grote internationale sporttoernooien getimed

Grootste timer van Dubai (samenwerking met HopaSports)







Sporttijden
Onze missie:

Sporttijden wil een betrouwbare evenement partner zijn, waarbij we het hele
proces van inschrijven tot uitslagen voorzorgen voor de organisatie. We blijven
persoonlijk en dicht bij de organisatie staan.

Onze visie:

Sport is een beleving en niet alleen een wedstrijd van start naar finish, daarom
zullen we ons aanbod continu aan blijven passen/vullen om de
deelnemer/organisatie te bieden wat ze van ons vragen.







Voorbeelden foto’s Voorbeelden video’s Voorbeelden Flythough Voorbeelden runpage





HopaSports
Onze missie:

HopaSports is het Online Sport Management platform.

Atleten moet via het platform hun hele sportcarrière kunnen managen.

Evenementen kunnen het gehele inschrijf-, verwerking- en uitslagenproces
zelfstandig beheren via ons platform.

Verenigingen/clubs kunnen hun hele ledenmanagement doen via het platform,
tevens kunnen zij zelf evenementen aanmaken en beheren.

Onze visie:

Wij zijn een klein team die HopaSports hebben bedacht, wat wij vinden is niet
belangrijk, de klant (atleet, evenement of vereniging) bepaald wat wij belangrijk vinden.
We blijven steeds door ontwikkelen en samenwerkingen aangaan zodat we onze
klanten het beste kunnen aanbieden.



Inschrijvingsplatform voor al je events
Met online betalingen
Hulp van Sporttijden voor het opzetten van je event
Live timing results mogelijk 
Na het evenement uploaden we alle uitslagen en ontvangen de deelnemers een 
email dat de uitslagen online staan.
Deelnemers kunnen hun persoonlijk certificaat downloaden en historie van alle 
wedstrijden terug zien in hun persoonlijk profiel
Bij uitbreiding compleet club management platform

Maak hier gratis jouw account aan.

HopaSports voor u



Een partner op maat, diensten op maat
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Dimitri Op de Beeck

+32 486 02 06 14
dimitri@sporttijden.com

Hidde Ottens

+31 6 18 64 54 19
hidde@sporttijden.com

Vraag uw offerte bij:


