
Online inschrijven via Equibel
Voor Provinciale – Vlaamse en 

Nationale wedstijden alle 
diciplines



Hier kan je de kalender zien van alle Nationale, Communautaire en
Provinciale wedstrijden



Hier kan je de zoekopdracht verfijnen



Hier kan je de gewenste parameters instellen om gemakkelijker 
een wedstrijd te vinden



Op dit adres vindt je enkel de wedstrijden van de WVUR



Geef hier het e-mailadres door dat je hebt doorgegeven met je 
Aanvraag voor jou licentie. De database zal uw e-mailadres terugvinden
En u een nieuw paswoord per mail sturen.

Als er een fout is in je paswoord of als je geen paswoord hebt
kan je online een nieuw paswoord aanvragen



Zolang je ingelogd bent zie je hier je naam staan



Onder ‘kalender’ kan je hier alle WVUR wedstrijden zien



Hier kies je de wedstrijd waaraan je wenst deel te nemen



Hier moet je jou licentienummer 
En je paswoord invullen (deze staan op jou licentiekaartje)



Hier kies je de proef waarin je wenst in te schrijven



Hier kies je het paard waarmee je wenst deel te nemen



Als er geen paarden staan of als het paard
waarmee je wenst deel te nemen niet in de
lijst staat kan je hier klikken om een paard
toe te voegen



Hier vul je het immatriculatienummer in van het paard dat je wenst
toe te voegen.



Je kan nu inschrijven voor de volgende proef 
Of je kan nu naar het winkelwagentje



Je klikt hier om de inschrijving te bevestigen



Als je in een verkeerde proef inschrijft krijg je een melding
met uitleg van wat verkeerd is



Je kan geen twee keer inschrijven in de zelfde proef.
Het systeem brengt je op de hoogte.



Voor de jumping is de procedrure
Iedentiek aan de andere diciplines.



Als je inschrijvingen gemaakt zijn klik je
Op ‘winkelwagen’



Je ziet nu de inschijvingen die je gedaan hebt



Als je een inschrijving wenst te schrappen
klik je op het rood kruis



Het systeem vraagt naar bevestiging



Als je denkt dat de inschijving correct is
klikt je op ‘betalen’



Het systeem vraagt terug bevestiging



Bij dressuur moet je altijd de proef van je hoogste
niveau invullen en mag je ook één niveau lager
starten. Bij het maken van een fout wordt je terug door 
het systeem op de hoogte gebracht



Hier kan je terug om de nodige
aanpassingen aan je inschrijvingen te doen 



Als je hier ‘ok’ aanklikt en er zijn geen fouten ontdekt door
het systeem kom je op het venser om uw betaling te doen
je inschrijving is pas van toepassing als zij betaald is.



Hier maak je de keuze van het soort betaalkaart



Hier heb je gekozen voor bancontact. De meeste kaarten laten
nu online betalen toe informeer even bij uw bankier.



Met bancontact bij ING moet je beschikken over een digipas of over 
‘home banking”

informeer bij uw bank.



Met bancontact bij KBC moet je een kaartlezer hebben
die kan je gratis krijgen bij uw bank

dan kan je probleemloos inschrijven en betalen



Hier kan je alle informatie lezen over de mogelijkheden van
banksys



Alle kaarten Visa en Masterkaart zijn probleemloos voor
online betalen











Online inschrijven via de site 
WVUR

JUMPING en DRESSUUR



Voor de Jumping en de dressuur is er naast de 
equibel modulle nog een WVUR modulle 

beschikbaar voor diegene die problemen hebben 
met de online betaling.

Bij gebruik van de WVUR modulle zal wel 2,5 € extra 
administratiekosten betaald worden.

Voor het buiten wedstrijd inschrijven enkel bij de 
jumping is er ook een WVUR modulle en zal er geen 

administratieve kost aangerekend worden. 
Deelname buiten wedstrijd geeft ook geen 

kassement en geen prijzengeld.



• Vanaf dit seizoen 2008 zal enkel nog het 
equibel systeem worden toegepast, 
zowel voor Jumping als voor Dressuur 
provinciaal.



De ruiters die niet via internet inschrijven betalen 2.5 € per 
proef administratieve kosten bovenop het inleggeld van 

hun proef.

• Indien u problemen ondervindt kan u zich 
komen inschrijven op het secretariaat, 
waar een pc met internet-verbinding te 
uwer beschikking staat. U kan een 
afspraak maken met ons secretariaat om u 
wegwijs te maken in het programma. 
Neem je licentiekaart, immatriculatiekaart 
en uw bankkaart mee



Algemene informatie

• WVUR-Ruiters die hun licentiekaartje nog 
niet hebben ontvangen

• kunnen deenemen indien zij in het bezit zijn van 
hun betalingsbewijs. Voor de A-jumping en voor 
de provinciale dressuur zullen zij echter niet in 
aanmerking komen voor klassementen en 
prijzengeld, voor de dressuurruiters zullen 
bijgevolg ook geen handicappunten geteld 
worden. 

• Op de WVUR modulle vullen  zij dan 55555 in zij 
betalen dus ook 2,5 € administratieve kosten.



Aandachtspunten

• Het is dus van uiterst belang dat uw 
licentie in orde is om te kunnen 
deelnemen aan wedstrijden.

• Immatriculatie paard is voor alle 
deelnames verplicht. Voor subprovinciale 
dressuur en b-jumping kan dit nummer 
gratis bekomen worden bij KBRSF.



















De WVUR dankt u voor uw 
aandacht

Wij wensen u een succesvol en vooral een aangenaam 
wedstrijdseizoen

Gemaakt door Michel Soenen op 28 maart 2008


