
 

 

Info ProChip FLEX  

 

 

1. Situering 
G-sport Vlaanderen werkt sinds enkele jaren met het tijdregistratiesysteem van MyLaps tijdens de wedstrijden van 

het Open Kampioenschap van Vlaaanderen G-wielrennen. Dit systeem stelt ons in staat om per categorie een 

correcte uitslag op te maken. 

Gedurende het volledig seizoen zijn de renners verantwoordelijk voor hun eigen transponder.  

 

De ProChip FLEX is een transponder die aan de fiets wordt bevestigd om met het MyLaps registratiesysteem de tijd 

van elke renner te meten.  

De chip is alleen te gebruiken als er een abonnement actief is. Zonder abonnement wordt de chip niet herkend door 

de decoder. 

 

Punt 2 is van toepassing voor de renners die nog geen transponder hebben, punt 3 voor de renners die wel al een 

transponder hebben.  

 

2. Nieuw Prochip FLEX aankopen 
Renners die nog geen ProChip hebben, betalen 48 euro voor de transponder met abonnement voor één jaar.  

Klik hier om een ProChip aan te kopen. 

 

Vergeet de nieuw nieuwe chip niet te activeren. Dit doe je door de chip op een USB-poort van de computer aan te 

sluiten en de ProChip FLEX Manager software van MYLAPS te installeren. Volg de instructies op de verpakking! 

 

3. Abonnement Prochip FLEX verlengen 
Klik hier om het abonnement van de ProChip FLEX te verlengen.  

 

3. Leentransponders 
Indien een renner de chip verliest, vergeet of er geen heeft, kan hij/zij een transponder huren van G-sport 

Vlaanderen. Er wordt 10 euro huur per wedstrijd betaald. 

Indien de renner geen chip heeft, kan hij of zij niet deelnemen. We staan erop dat elke renner zijn eigen transponder 

aankoopt voor aanvang van het seizoen.  
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4. Opladen chips 
De chips zijn NIET oplaadbaar! Wanneer de chip op de computer wordt aangesloten, kost dit batterij. Voor een lange 

levensduur ga je dus spaarzaam om met jouw transponder. Op de chip is in de Y van het woord MYLAPS een lampje 

geïntegreerd dat d.m.v. een knippersignaal de status van de batterij en het abonnement weergeeft. Je kunt dit 

controlesignaal activeren door de chip 10 seconden te schudden en daarna 10 seconden stil te laten liggen. De chip 

zal twee keer knipperen met een rood of groen lampje. 

– Eerste knipper: status abonnement (groen = abon actief, rood = abon verlopen) 

– Tweede knipper: status van de batterij (groen = OK, rood = bijna leeg) 

– Als er niets knippert: batterij helemaal leeg. Je kan dit dubbel checken via de ProChip FLEX Manager 

software.  

Mocht binnen een actieve abonnementstermijn de batterij van de chip leeg raken, dan krijgt de renner gratis een 

andere, vervangende chip. Stuur de chip op naar MyLaps en zij doen het nodige:  
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Zuiderhoutlaan 4 

2012 PJ Haarlem 

The Netherlands 

 

 
 

  

Bevestig de ProChip FLEX aan de kader zo dicht mogelijk bij de grond. Bij voorkeur  

maakt de transponder geen direct contact met de kader. Plaats een ander materiaal (bv. dubbelzijdige tape) tussenin 

om optimale registratie te hebben! 


