
 

 

 

 
 
Wat is Stopwatch.nl? 
Stopwatch.nl is een webapplicatie waarmee je uitslagen van een hardloopwedstrijd 
(wegwedstrijden, crosslopen) op een makkelijke manier kunt verwerken. Het werkt via je 
browser, waardoor het downloaden of installeren van software niet meer nodig is. Alleen een 
internetverbinding is noodzakelijk. 
Stopwatch.nl is de moderne opvolger van het computerprogramma Wegwed, wat gemaakt is 
door hetzelfde bedrijf. Het heeft dezelfde menu-indeling, waardoor overstappen makkelijk is. 
Stopwatch.nl is ontwikkeld met meer dan 20 jaar praktijkervaring bij evenementen. 
Het ontzorgt de organisatie en de administratie van je evenement (van inschrijving tot 
uitslag) wordt hiermee vereenvoudigd. 
 
Stopwatch.nl is gratis 
Stopwatch.nl is kan geheel gratis gebruikt worden door bij de Atletiekunie aangesloten 
verenigingen en organisaties. Via www.stopwatch.nl kan een gebruikersprofiel worden 
aangemaakt, waarmee kan worden ingelogd. 
Per organisatie dient eerst éénmalig een verwerkersovereenkomst getekend te worden, om 
te voldoen aan de AVG privacyregels. 
 
Wat kan er met Stopwatch.nl? 
Een beknopt overzicht van de mogelijkheden van Stopwatch.nl: 

• Importeren van inschrijvingen uit Inschrijven.nl. 

• Snel invoeren van deelnemer gegevens (o.a. met combinatie Atletiekunie lidnummer / 
geboortedatum). 

• Afdrukken van o.a. deelnemerslijsten, juryformulieren en uitslagenlijsten met het logo 
en in de kleur van het evenement. 

• Afdrukken van startnummer- en adresetiketten. 

• Registeren van tijden met een laptop of tablet bij de finish. 

• Exporteren van alle gegevens naar Excel. 

• (Gratis) publicatie van de uitslagen op Uitslagen.nl. 

http://www.stopwatch.nl/


• Digitaal verzenden van uitslagen naar de Atletiekunie. 

• Eenvoudig met meerdere personen gelijktijdig werken in de applicatie. 

• Ondersteuning van teamlopen / estafettelopen. 

• Nog heel veel meer… 
 
Chipregistratie 
Stopwatch.nl kan op dit moment nog niet gebruikt worden voor evenementen met 
chipregistratie. Voor het verwerken van de uitslagen van deze evenementen kan Wegwed 
worden gebruikt. Hieraan zijn jaarlijks wel kosten verbonden (€ 32,50 excl. btw). 
 
Meer informatie 
Kijk op www.stopwatch.nl of neem contact op via: info@stopwatch.nl 
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