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Hoe starten met O’Punch? 
 
Bezoek https://www.opunch.org/ 

 

Kies Log-in rechts bovenaan. Een loginscherm verschijnt. Je kan ook makkelijk de 
taal kiezen die je het makkelijkst vindt. 
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1. Als je je wachtwoord al kent... 
… dan kan je meteen inloggen met je e-mailadres en wachtwoord. 

2. Als je je wachtwoord nog niet kent... 

… dan kan je eerst een wachtwoord aanvragen door op de knop 
te klikken. Je moet wel eerst je e-mailadres ingeven in het eerste veld. Hiermee wordt dan 
een e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat je hebt ingegeven met een link om je 
wachtwoord in te stellen. LET OP: deze mail kan enkele minuten op zich laten wachten, en 
is afkomstig van info@opunch.org. Als deze mail niet verschijnt binnen 5-10 minuten, kijk 
dan eerst even je spamfolder na! De mail zit er zo uit: 
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Wanneer je dan op deze link in de e-mail klikt, dan krijg je een pagina te zien om je 
wachtwoord te kiezen: 
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Je kiest zelf een wachtwoord tussen 6 en 30 cijfers/letters lang. Maak het best moeilijk, maar 
ook niet te moeilijk om te onthouden :-) … 
 
Daarna ben je meteen ook ingelogd in O’Punch. Je komt dan terecht op je “Profiel”-pagina. 
Zie hieronder. 

Home 
Op de thuispagina zie je meteen de komende evenementen staan, alsook nieuws over onze 
club en de inschrijvingen. 
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Evenementen 
Hier vind je een lijst met evenementen waar je voor kan inschrijven via O’Punch: 
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Als je wil inschrijven voor een wedstrijd dan kies je eerst die wedstrijd. Je zit dan wat meer 
details over de wedstrijd. 

 
Als je verder naar beneden scrolt dan zie je een knop om in te schrijven. Als je daarop klikt, 
dan kan je je categorie kiezen, je Emit-nummer verifiëren (of aanduiden dat je een 
Emit-badge wenst te huren), opmerkingen meegeven (bv. vroeg/laat starten), en dan de 
inschrijving vervolledigen. 

 
Zodra dit gebeurd is zie je in de vorige pagina dat de inschrijving gebeurd is: 
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Je kan ze hier ook steeds nog wijzigen of annuleren. 
 
 

Inschrijvingen 
Hier vind je een overzicht van je inschrijvingen: 
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Je kan ook deze inschrijvingen toevoegen aan je kalender door gebruik te maken van een 
iCal/WebCal link. Daarmee verschijnen je inschrijvingen dan automatisch op je kalender. 

Door op te klikken krijg je een weblink van het type 
webcal://www.opunch.org/calendar/member/<en dan een code>  die je aan je gmail / Mac 
calendar / outlook calendar kan toevoegen. 
 

Resultaten 
Je vindt in O’Punch ook meteen een link naar de resultaten van de verschillende 
wedstrijden: 
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Profiel 
De Profiel-pagina ziet er zo uit. Je kan hier je wachtwoord beheren alsook het nummer van 
je Emit-badge of Sportident registreren. 
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Een van de leuke features die je hier ook vindt is dat je een automatische e-mail kan 
instellen waarop je wil herinnerd worden aan de inschrijvings-deadlines. 

 

 
 

Pagina 11 van 11 


