Handleiding voor het gebruik van www.wedstrijdplatform.nl
Om digitaal te kunnen inschrijven voor wedstrijden van De Berkenruiters, dient men vanaf 1
januari 2011 zich digitaal in te schrijven via www.wedstrijdplatform.nl (het nieuwe startlijsten.nl)
Wanneer je nog geen inlogaccount hebt, volgt hieronder een korte handleiding voor het maken en
vullen van jouw inlogaccount en hoe je je digitaal kunt inschrijven.
Maken van een inlogaccount
Ga naar www.wedstrijdplatform.nl. En klik vervolgens in de linkerkolom op
Inloggen/aanmelden. Klik daarna op Ik ben een ruiter/amazone en kies de optie
Aanmelden als nieuwe gebruiker? Vul vervolgens alle velden in waar zij naar vragen (dit
spreekt voor zich).
Je hebt nu een inlogaccount gemaakt en je krijgt hiervan een mail.
Hierna kun je inloggen met je opgegeven e-mailadres en jouw wachtwoord. Nu dien je alleen nog
jouw paard(en) toe te voegen waarmee je wedstrijden rijdt. Dat gaat als volgt:
Toevoegen van paarden/pony’s
Log in met jouw e-mailadres en wachtwoord. Ga vervolgens naar Mijn paarden en klik op Klik
hier om uw paard of pony toe te voegen. Ook hier moet je een aantal gegevens van je paard
invoeren en klik vervolgens op Toevoegen. Jouw paard en/of pony is nu toegevoegd. Herhaal dit
als je met meerdere paarden/pony’s wedstrijden rijdt, totdat als jouw paarden/pony’s zijn
toegevoegd.
Digitaal inschrijven voor wedstrijden
Log in met jouw e-mailadres en wachtwoord en minimaliseer dit scherm. Ga vervolgens naar
Lijsten zoeken op wedstrijdplatform.nl en zoek jouw wedstrijd. Klik op de betreffende wedstrijd
en je ziet rechts bovenin de mogelijkheid Digitaal inschrijven. Klik hier op en vul de vragen in en
kies met welk paard je de wedstrijd wilt rijden. Je bent nu voorlopig ingeschreven.
In jouw account onder Mijn wedstrijden kun je in de gaten houden of jouw inschrijving is
geaccepteerd. Ook kun je in dit overzicht zien of jouw startcoupons zijn ontvangen.
Mocht je hier nog vragen over hebben, dan kun je deze stellen via
wedstrijdzaken@berkenruiters.nl.

