
 

Cyv. Juli 2021 

Nieuwe versie ScanApp nog handiger!  

 

 

Om de scanapptoegangen voor je club te gaan beheren, hebben we in het nieuwe clubportaal 

deze functionaliteit voorzien. Je zal dus een nieuw tabblad ‘ScanApp-toegangen’ zien in het 

clubportaal. Elke clubbestuurder kan daar voor een aantal medewerkers toegangen gaan 

aanmaken om aan de slag te kunnen gaan met de ScanApp. 

De verschillende stappen om de toegangen tot de scanapp als club te beheren, hebben we 

opgelijst in onze online handleiding. 

Let op! Alle voorgaande toegangen vallen weg en zijn dus ongeldig geworden. Je moet dus 

opnieuw alle toegangen gaan creëren in het clubportaal. 

De nieuwe versie bevat een aantal belangrijke updates. We lichten deze hieronder kort toe. 

1. Enkel eerstvolgende tocht te zien 

Clubs die verschillende tochten organiseren per jaar, krijgen enkel de eerstvolgende tocht te zien 

om te vermijden dat er op een verkeerd geselecteerde tocht wordt gescand.  

2. Enkel definitief inscannen op datum van de tocht zelf 

Er kan voor een tocht enkel geldig worden ingeschreven op de datum van de tocht zelf, of op 

tochten tot 7 dagen terug, eveneens om foute registraties te vermijden. Testen kan, maar de 

'inschrijvingen' wordt niet geregistreerd in onze databank. 

3. Volgende bugs werden opgelost 

- Bug omtrent registreren van een renner met meerdere vergunningen. 

- Bug bij het opzoeken op naam. 

- Bug bij rapporten met meer dan 3000 deelnemers. 

4. Wachtwoord binnenkort zelf te kiezen 

Tot nog toe werden de wachtwoorden om in te loggen op de ScanApp door ons systeem 

gegenereerd. Er werd een aanpassing doorgevoerd zodat we ervoor kunnen zorgen dan de 

clubbeheerders binnenkort zelf de wachtwoorden kunnen wijzigen. Dit zal dan mogelijk zijn via 

het portaal My Cycling Vlaanderen waar de clubbeheerders momenteel al de toegangen kunnen 

beheren.    

 



 

De scanning app is gratis te vinden in de Appstore of Google Play Store.  

Cycling Vlaanderen ScanApp voor iOS 

https://apps.apple.com/be/app/cycling-vlaanderen-scanapp/id1436587221?l=nl   

 

Cycling Vlaanderen ScanApp voor Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyclingvlaanderenapp&hl=en_US  

   

Alle info over de scanapp kan je vinden op onze website: 

https://cycling.vlaanderen/recreatie/organisator/cycling-vlaanderen-scanapp 
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