
 

Elektronische Tijdwaarneming Utrecht: 

Voor alle atletiekwedstrijden op de atletiekbanen en in de hal van sportcentrum Galgenwaard maken 
de 3 Utrechtse verenigingen gebruik van elektronische tijdwaarneming. Dit wordt verzorgd door ET-
Utrecht: dit zijn vrijwilligers die op deze manier de wedstrijden mogelijk maken. Per jaar zijn dat 20 
wedstrijden georganiseerd door Phoenix, U-Track en Hellas. 

Met de nieuwste Finishlynx fotofinish camera, de Vision Pro (3000bps), wordt door de computers van 
ET-Utrecht een finishfoto samengesteld. Daarmee kan zeer nauwkeurig (tot 0,001 sec.) de finishtijd 
worden bepaald. Als service naar de deelnemers wordt er nabij de finish een monitorscherm 
neergezet, waarop direct na de gelopen serie de uitslag en finishfoto te zien zijn. De (officieuze) 
uitslag kan ook direct via de website van ET-Utrecht online bekeken worden. 

Voor 2020 staan we als Utrechtse verenigingen voor de uitdaging om ca. 15 vrijwilligers te 
vinden! Alleen dan kunnen we in de komende jaren ET-Utrecht bij onze wedstrijden blijven 
gebruiken. 

Met 15 vrijwilligers zou iedereen maar bij 3 wedstrijden actief hoeven te zijn (meer mag natuurlijk 
altijd) 
Er is voor de ET medewerkers een dagvergoeding van €50,- beschikbaar + onkosten.(voor de hele 
dag voor halve dag aangepast tarief) 

Wie zoeken wij? 

 Wil jij bij wedstrijden met je neus op de finish zitten? 

 Vind jij het leuk/belangrijk dat atleten snel een nauwkeurige tijd krijgen die meteen op het 
scherm bij de finish te zien is? 

 Ben je precies en secuur (het kan soms om een duizendste verschil gaan!) 

 Ben je beschikbaar voor 3 wedstrijden (meer mag ook) verspreid over het jaar, plus een 
cursus? 

 Ben je minimaal 18 jaar. 

In de 2e helft van maart willen we een cursus organiseren.  

Info is te vinden op:  www.etutrecht.nl  

Ben je nu enthousiast geworden, geef je dan meteen op via een mail naar 
verenigingsbureau@hellasutrecht.nl  
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