Hoe kan ik mij inschrijven voor een menwedstrijd?
In het kort:

Inschrijven voor een menwedstrijd kan op twee manieren, namelijk online en offline.
Een online inschrijving gebeurt via de website www.equibel.be. Daar staat de
wedstrijd op de kalender van het mennen en kan u de gewenste categorie kiezen om
onmiddellijk in te schrijven en af te rekenen. Dat is veilig, snel en goedkoper. Bekijk
de volgende pagina voor een stap-voor-stap handleiding.
Een offline inschrijving kan op verschillende andere manieren (via e-mail,fax of per
post). Daarbij bezorgt u de nodige informatie (naam menner, categorie, namen
paarden) aan VLP. De betaling van de wedstrijd gebeurt dan via overschrijving. Deze
vorm van inschrijven vraagt meer werk en is duurder. Een stap-voor-stap
handleiding staat op de laatste pagina van deze bundel.

Gebruikte termen:

Online inschrijving: een inschrijving via de website www.equibel.be.
Offline inschrijving: een inschrijving via fax, e-mail of per post.
Recreatief lidmaatschap: een recreatief lid kan aan sommige wedstrijdtypes
deelnemen. De kostprijs van het recreatief lidmaatschap is 17 euro op jaarbasis. Dit
moet u aanvragen via een VLP-aangesloten club. Een overzicht van de VLP-aangesloten
clubs kan u terug vinden via de website www.vlp.be – “Clubs”- Vind een club”. Meer
informatie over het lidmaatschap bij VLP kan u terug vinden via de website www.vlp.be
– “Lidmaatschap”.
Competitief lidmaatschap: een competitief lid kan men deelnemen aan alle
wedstrijden waarvoor de licentie geldig is. De kostprijs van het competitief
lidmaatschap is afhankelijk van de gewenste discipline en het niveau waarop men
wenst te rijden. Dit vraagt u aan bij VLP, hernieuwingen kunnen ook via de VLPaangesloten club gebeuren. Het aanvraagformulier staat op de website www.vlp.be –
“Lidmaatschap” – “Competitieve licentie”. Meer informatie over het lidmaatschap bij VLP
kan u terug vinden via de website www.vlp.be – “Lidmaatschap”.
Licentienummer: het lidnummer van de menner. Bij het licentienummer hoort een
persoonlijk wachtwoord waarmee men zich kan aanmelden op de website
www.equibel.be om een online inschrijving te doen.
Immatriculatie: het “lidnummer” van een paard waarmee het paard geïdentificeerd
kan worden tijdens de inschrijving. Het aanvragen van een immatriculatienummer kan
via de website www.equibel.be – “Immatriculaties”. Via de online procedure duurt dit
slechts 5 minuten.

Registratie: dit is het immatriculatienummer waarvoor geen betaling van 100 euro
werd gedaan. Op sommige niveaus volstaat de immatriculatie zonder betaling. Dankzij
de online procedure via de website www.equibel.be – “Immatriculaties” duurt dit
slechts 5 minuten. Kies bij stap 3 de optie “Niet betalend”.
Officials: de officials zijn de mensen met een officiële functie die meehelpen voor het
goede verloop van een menwedstrijd (juryleden, parcoursbouwer, TD nederlands……..).
Voorprogramma: in het voorprogramma staat er specifieke informatie (locatie,
contactpersoon, officials, proeven, stalling, catering, …) over een bepaalde wedstrijd.
Sluitingsdatum: dit is de uiterste inschrijfdatum. Zowel de online inschrijvingen als de
offline inschrijvingen dienen ten laatste op de sluitingsdatum te gebeuren. Bij het
mennen is dit ten laatste twee weken voor de wedstrijd, op maandag (23u59).

Handleiding inschrijvingen
Online inschrijven
Wat heeft u nodig?
- Licentienummer en wachtwoord
- Immatriculatienummer paard(en)
- Online betalingsmiddel (Mastercard, Bancontact Mister Cash of Visa)
U heeft geen licentienummer of wachtwoord?
Iedere deelnemer krijgt dankzij het lidmaatschap bij VLP (zowel recreatief als
competitief) een licentienummer en wachtwoord. Deze gegevens staan op uw lidkaart
vermeld. U bent uw licentienummer vergeten? Contacteer hiervoor het VLP secretariaat.
U bent uw wachtwoord vergeten? Gebruik hiervoor de optie “Wachtwoord vergeten?”
op de website www.equibel.be of contacteer hiervoor het VLP secretariaat.
Uw paard heeft geen immatriculatienummer?
Het immatriculatienummer is noodzakelijk om uw paard te kunnen identificeren in het
online inschrijvingssysteem. Dit nummer kan u aanvragen bij de KBRSF. Op sommige
niveaus volstaat de immatriculatie zonder betaling. Dankzij de online procedure via de
website www.equibel.be – “Immatriculaties” duurt dit slechts 5 minuten.
Stap voor stap:
- Ga naar de website www.equibel.be:

- Aanmelden met uw licentienummer en wachtwoord kan bovenaan de pagina:

- Kies de gewenste wedstrijd op de “Kalender” onder het menu “Mennen”:

1. Klik op “Mennen”
2. Klik op “Kalender”
3. Kies de gewenste wedstrijd

- Selecteer de gewenste proef:
Nuttig:
Bekijk op deze pagina de sluitingsdatum,
de locatie, het voorprogramma (extra
info), de timing, …

4. Kies de gewenste proef

- Selecteer uw pony’s of paarden. Een groom is niet verplicht.
Klik op “Inschrijven voor deze proef”.

Nuttig:
Bekijk op deze pagina welk
licentieniveau u dient te hebben, welke
dressuurproef er gereden wordt, hoeveel
het inschrijvingsgeld bedraagt en of een
immatriculatie verplicht is
(ja = immatriculatie, nee = registratie)

5. Selecteer uw pony’s of paarden
6. Klik op “Inschrijven voor deze proef”

- Uw inschrijving zit nu in de winkelwagen. U kan nu nog andere inschrijvingen
uitvoeren of onmiddellijk afrekenen.

- Ga naar de winkelwagen om de inschrijving te bevestigen en te betalen (rechts
bovenaan het scherm).

7. Ga naar de “winkelwagen”

- Controleer uw bestelling en druk op de knop “Bevestigen en betalen”.

8. Controleer uw bestelling
9. Klik op “Bevestigen en betalen”

- Doorloop de betalingsprocedure van uw keuze.

10. Klik op de gewenste betalingswijze

- Na afloop van de betaling kan u controleren of uw inschrijving ons goed bereikt heeft
onder het menu “Mijn profiel” bij “Mijn inschrijvingen”. Open hiervoor de bestelbon.

11. Klik op “Mijn profiel”
12. Klik op “Mijn bestellingen”
13. Controleer of de inschrijving gelukt is

Offline inschrijven
- Dit kan via e-mail voor de sluitingsdatum naar Julie Spaas (julie@vlp.be) met
onderstaande gegevens:
o
o
o
o
o
o
o
-

Naam van de ruiter
Licentienummer
Naam van het paard
Immatriculatienummer
Naam en datum van de wedstrijd
Proef waaraan je wenst deel te nemen
Betalingsbewijs !!

De betaling van het inschrijvingsgeld is via deze weg 5 euro duurder per proef. Het
totaal bedrag kan u overmaken op rekeningnummer BE06 4410 6333 8122 van
VLP met uw naam, de naam van de wedstrijd en de proef als mededeling.

- De inschrijving is pas geldig als het inschrijvingsformulier en de betaling ons op tijd
bereikt heeft. Het kan enkele dagen duren eer uw betaling ons bereikt wanneer
u niet bij KBC bent. Gelieve hiermee rekening te houden en u tijdig in te schrijven.

