Uitleg bij de inschrijfprocedure voor de virtuele Tour de Lasalle 2020
Beste deelnemer,

Om mee te kunnen doen met de “Virtuele” Tour de Lasalle dient u zich in te schrijven.
Hierbij doorloopt u een aantal stappen:
1. De Tour de Lasalle gebruikt het reserveringssysteem van SuperSaas en het programma Kinomap
voor de etappes.
2. Als u hier klikt op https://www.supersaas.nl/form/tourdelasalle/Inschrijving_TdL_2020 dan
komt u bij ons reserveringssysteem dat u vraagt om eerst een account aan te maken. Klik
hiervoor onder aan de pagina op “nieuwe gebruiker aanmaken”:
a. Uw emailadres wordt uw loginnaam.
b. U kiest zelf een wachtwoord.
c. U verstuurt deze gegevens via de knop “Registreer”.
3. U ontvangt meteen op het door u ingevulde emailadres een link waarmee u kunt inloggen.
4. Als u daarna het inschrijfformulier heeft ingevuld en verstuurd worden uw gegevens door de
organisatie gecontroleerd.
5. Na controle krijgt u van de organisatie (virtueel@tourdelasalle.nl) bericht over de mogelijkheden
om mee te doen met de virtuele Tour de Lasalle 2020:
a. Als u heeft aangegeven om op de Gameday locatie te fietsen dan krijgt u de link naar de
agenda “Fietsen op de Gameday locatie”. U logt in en vervolgens:
I. Kiest u de etappe Texel of de etappe Den Helder.
II. Daarna kiest u een tijdblok waarbinnen u een Tacx trainer reserveert. Voor
iedere Tacx trainer hebben wij een fiets maar u kunt ook uw eigen fiets
meenemen. Wij vragen u om daar een keuze in te maken.
b. Als u heeft aangegeven om niet op de Gameday locatie maar thuis op een interactieve
fietstrainer de etappes van Texel en Den Helder te rijden dan dient u een account bij
Kinomap te hebben. Als u dit niet heeft, kunt u voor 7 dagen een gratis account bij
Kinomap nemen. Wilt u meer/langer fietsen dan het gratis account van 7 dagen om bijv.
uw tijd te verbeteren, dan dient u zelf een abonnement (€ 9,99 per maand) te nemen. Er
zijn 2 mogelijkheden om vanuit huis te fietsen. Voor beide mogelijkheden geldt: u mag
binnen de periode van 11 juli t/m 13 augustus zo vaak meedoen als u zelf wilt. De snelste
tijden zijn leidend. Dit zijn de mogelijkheden:
I. U wilt op uw eigen tijd fietsen. U gaat naar de website van Kinomap en selecteert
óf de etappe Texel óf de etappe Den Helder.
II. U wilt graag meefietsen met de wedstrijd op de tijden dat deelnemers op de
Gameday locatie in Den Helder ook fietsen. U kiest dan voor de agenda “Fietsen
op een andere locatie”. U zoekt een tijdblok met de gewenste etappe en voegt
uw deelname toe. U zorgt ervoor dat u ruim voor de starttijd (20 min) ingelogd
bent bij Kinomap en de juiste etappe heeft geselecteerd.
6. De klassementen kunt u terugvinden op de website www.tourdelasalle.nl .
7. Bij vragen of onduidelijkheden: virtueel@tourdelasalle.nl of 06-34377209.

