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Als je niet lid bent van een vereniging die aangesloten is bij de KNZB kan je toch meedoen 
aan open water wedstrijden. Volg deze handleiding om je inschrijving te voltooien. 
Onderaan vind je hoe je jouw inschrijving kunt wijzigen of verwijderen. 
 

1. Ga naar https://olowis.noww.nl 
2. Klik op ‘Maak een account aan’ (als je al een account hebt, log dan in en ga verder 

met stap 5) 
3. Vul het formulier als volgt in: 

a. Gebruikersnaam:   Vul een gebruikersnaam naar keuze in 
b. Wachtwoord:   Vul een wachtwoord naar keuze in 
c. Wachtwoord nogmaals:  Vul nogmaals het gekozen wachtwoord in 
d. KNZB startnummer: Vul hier niets in 
e. Naam:   Vul hier jouw naam in 
f. Depotnummer:  Vul hier niets in 
g. E-mail:   Vul hier jouw e-mailadres in 
h. Soort account:  Kies voor ‘Alleen jezelf inschrijven’ 

4. Klik op ‘registreer’ (je bent nu ingelogd) 
 

5. Klik links in het menu op ‘Inschrijven’ en vervolgens op ‘Inschrijven/Wijzigen’ 
6. Bij ‘Kies depotnummer’ kies je voor ‘00002 Geen KNZB lid’ 
7. Bij ‘Kies een wedstrijd’ kies je de wedstrijd waarvoor je in wilt schrijven 
8. Klik onderaan op ‘inschrijven of wijzigen’ 

  
9. Lees hier de informatie van de wedstrijd goed door, hier staat aanvullende 

informatie die van belang kan zijn voor jouw inschrijving. 
10.  Klik op ‘nieuwe inschrijving’ 
11.  Vul het formulier als volgt in: 

a. Startnummer:  Vul hier niets in 
b. Naam:   Vul hier je voor- en achternaam in 
c. Geboortejaar:  Vul hier je geboortejaar in 
d. Geslacht:   Kies hier je geslacht 
e. Depotnummer:  Vul 00002 in 
f. Programmanummer: Kies hier de afstand die je wilt zwemmen 
g. Capnummer:  Vul hier niets in 
h. Chip 1:   Vul hier niets in 
i. Chip 2:   Vul hier niets in 
j. Opmerking:   Eventuele opmerkingen 

12. Klik op ‘OK’ je inschrijving is nu voltooid 
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Inschrijving wijzigingen of verwijderen 
Wil je jouw inschrijving wijzigen of verwijderen, volg dan de volgende stappen: 

1. Klik links in het menu op ‘Inschrijven’ en vervolgens op ‘Inschrijven/Wijzigen’ 
2. Bij ‘Kies een wedstrijd’ kies je de wedstrijd waarvoor je ingeschreven hebt 
3. Klik onderaan op ‘inschrijven of wijzigen’ 
4. Hier zie je jouw inschrijving, klik op: 

a. Het potloodje om jouw inschrijving te wijzigingen 
b. Het rode kruisje om jouw inschrijving te verwijderen 


