
Handleiding inschrijving Equipe 
 

Om de inschrijving correct uit te voeren, volg de onderstaande stappen: 
1. Ga naar https://entry.equipe.com 
2. Login als je een account hebt, of maak een account aan. 
3. Ga rechtsboven naar jouw “profile”. 

4. Onder the tabje  vind je gegevens.  
Verplichte velden zijn First name, Last name, National Federation ID(KNHS relatienummer), 
Date of birth, Mobile number, Address & IBAN 

5. Onder het tabje vind je al jouw paarden, nog niet het juiste paard in deze lijst. 
Lees dan op pagina 2 hoe je een paard met combinatienummer kan toevoegen. 
Verplichten velden zijn: Name, Sex, Born year, Studbook, Category, National Federation 
ID(Geregisteerd levensnummer), Reg No(“combinatie nummer”) Micro Chip Number, Owner 
name, Sire, Dam’s Sire 
 

6. Ga naar Nederlands Kampioenschap Springen 2023 – Deurne  
https://entry.equipe.com/meetings/2759  

7. Klik op “Take me to the entry form!” 
8. Op deze pagina kan je op de rubriek klikken en daarna een keuze maken welk ruiter met 

welke paard wilt start. LET OP: Er wordt een optie geboden Competing / Hors Concours, dit 
wordt genegeerd door ons, i.v.m. Hors Concours starten niet is toegestaan. 

9. Controleer of er geen rood vak verschijnt boven de rubriek waar je een inschrijving probeert 
te plaatsen, in geval dat deze wel verschijnt, onthoudt wat er gevraagd wordt, klik op “Edit” 
bij 1 van deze meldingen en vul de ontbrekende waarde in. Hier na kan je boven aan de 
pagina weer terug naar de inschrijving. 

10. Onderaan de pagina ga je akkoord met de voorwaarden en plaats je je inschrijving(“Submit”). 
11. Je kan na plaatsen nog wijzigingen doen via de knop (“Edit”). LET OP: alle wijzigingen worden 

direct doorgevoerd, daarom vind je ook geen opslaan knop. Na jouw wijzigingen kan je veilig 
de pagina verlaten. 
 

12. Lees de ontvangen mail en volg de instructies in de mail om het inschrijfgeld te voldoen, zie 
totaal bedrag onderaan de pagina in Equipe.  
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Paarden toevoegen met Combinatienummer: 
Notitie: Startpas hoeft niet actief te zijn om te werken, enkel bij inactieve startpassen zal er minder 

gegevens beschikbaar zijn. 

 

1. Ga naar de pagina “Horses” 

2. Klik onderaan de pagina op “Add a horse via federation search” 

3. Kies onder Federation “Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie” 

4. Vul onder Licence het combinatienummer in 

5. Klik op “Search” 

6. Paarden die toegevoegd zijn via deze manier krijgen een label KNHS 

7. Vul nu de niet ingevulde gegevens aan. Ingevuld moet zijn: 

Name, Sex, Born year, Studbook, Category,  

National Federation ID(Geregisteerd levensnummer), Micro Chip Number,  

Owner name, Sire, Dam’s Sire 

8. Herhaal deze stap tot dat je alle paarden die je wilt inschrijven voor het NK hebt ingevoerd 
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Voorbeeld compleet paard 
Rood omcirkeld welke velden verplicht zijn 

 

 


