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Handleiding Vooraangifte via Internet

Deze handleiding is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Per onderdeel is er een korte

uitleg over de handelingen die u dient uit te voeren en wordt u stapsgewijs door het proces

geleid.

Toegang tot het inschrijfgedeelte van de website krijgt u door te klikken op "Inschrijven",

rechtsboven op de oranje balk. (Zie afbeelding)
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Hoofdstuk 1.  Inloggen

Ga dus naar www.ndr.nl en klik in het menu boven aan de pagina, in de oranje balk op

‘inschrijven’.

Om gebruik te kunnen maken van het systeem om paarden aan te geven dient u met uw

gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen. Typ in de daarvoor bestemde velden de

gebruikersnaam en het wachtwoord en klik op 

Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet veranderd.

Uw gebruikersnaam is uw rekening-courantnummer bij de NDR

Indien u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u dit opvragen via drafsport@ndr.nl

1 Vul uw gebruikersnaam in

2 Vul uw wachtwoord in

3 Klik op 

Hoofdstuk 2.  Persoonlijke gegevens

Na het inloggen komt u direct op de pagina waarmee u aan de slag kunt gaan.

inloggen

inloggen
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Op de bovenste regel vindt u inschrijven home / gegevens wijzigen / uitloggen  ( 1 )

Als u klikt op “gegevens wijzigen” komt u op de pagina met uw persoonlijke gegevens.

Op de pagina ziet u in het linkerdeel van uw scherm uw gegevens staan waaronder uw
naam, uw vergunningen en de paarden in training. ( 2 )
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Het rechterdeel is bestemd om wijzigingen aan te brengen aan uw wachtwoord en

e-mailadres.

Wachtwoord wijzigen

Het wijzigen van uw wachtwoord gaat op de volgende manier.

Vul uw huidige (oude) wachtwoord in, in het veld 'Huidig wachtwoord'.  ( 3 )

Vul vervolgens uw gewenste wachtwoord in, in het veld 'Nieuw wachtwoord'.  ( 4 )

Dit wachtwoord dient minimaal uit zes karakters te bestaan.

Herhaal het gewenste wachtwoord door het nogmaals in te voeren in het veld

 'Herhaal wachtwoord '.  ( 5 )

Klik vervolgens op ' WIJZIGEN'.

E-mail wijzigen

Vul in het veld Emailadres wijzigen ( 6 ) uw e-mailadres in en klik op 'WIJZIGEN'.

Een e-mailadres instellen is sterk aanbevolen.

Bevestigingen van uw vooraangifte zullen worden verstuurd naar het

e-mailadres dat is ingesteld. Deze e-mail is uw bewijs van vooraangifte.



5

Hoofdstuk 3. Vooraangifte paarden

De pagina is opgedeeld in twee delen.

Voor de vooraangifte (draf) ( 2 ) waar direct een meeting gekozen kan worden

en ( 3 ) Vooraangifte Ren. (Aan dit gedeelte wordt nog gewerkt en hier zal een

aparte handleiding voor worden geschreven)

Voor u begint is het handig om te weten dat de vooraangiften per meeting gedaan dienen

te worden. Het aantal koersen en inschrijvingen per meeting is onbeperkt. Pas als u uw

vooraangifte(n) van de gekozen meeting heeft bevestigd kunt u een andere meeting

selecteren om vooraangifte(n) te doen.

De vooraangifte en inschrijving wordt in zes eenvoudige stappen gedaan. Deze stappen

zullen nu worden behandeld. 
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stap 1. Selecteer een meeting

U ziet een overzicht van de koersdagen en de tijd tot de deadline van vooraangifte van de

desbetreffende meeting. U kunt met de muis een meeting selecteren door er op te klikken.

Na de muisklik gaat u naar stap 2.

1 Klik op een gewenste meeting

NB: Als u zich heeft vergist, kunt u terug door onderaan de pagina op ‘vorige’ te drukken. 

U kunt niet terug met de ‘vorige’ knop van uw browser. (bijvoorbeeld Google Chrome, Firefox

of Microsoft Edge)
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stap 2. Selecteer een koers

Na het selecteren van een meeting verschijnt er een overzicht met koersen. Hier kunt u een

koers selecteren door met de muis een koers aan te klikken. Na de muisklik gaat u naar 

stap 3.

NB: Als u zich heeft vergist, kunt u terug door onderaan de pagina op ‘vorige’ te drukken.
U kunt niet terug met de ‘vorige’ knop van uw browser.
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stap 3. Selecteer een paard

Na het selecteren van een koers krijgt u een overzicht van paarden die bij u in training staan

en die voldoen aan de condities van de koers. Selecteer een paard door deze met de muis

aan te klikken. Na de muisklik gaat u naar stap 4.

NB: Als u zich heeft vergist, kunt u terug door onderaan de pagina op ‘vorige’ te drukken.

U kunt niet terug met de ‘vorige’ knop van uw browser.

NB:  Het kan gebeuren dat de verrichtingen van paarden die de dagen voorafgaand aan de

vooraangifte zijn gestart nog niet zijn verwerkt. Hierdoor kan het zijn dat u paarden kunt

inschrijven die niet meer aan de condities voldoen. Er vindt altijd een controle op gegevens

plaats waardoor de aangifte kan worden geweigerd.
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stap 4. Selecteer een rijder

Na het selecteren van een paard komt u op de pagina met een invoerveld. Vul hier

(gedeeltelijk) de naam of het rekening courantnummer van de gewenste rijder in ( 1 ) en

klik op ‘ZOEKEN’  ( 2 ).Vervolgens verschijnen er resultaten onder het zoekgedeelte van

de pagina ( 3 ). Kies uit de resultaten de rijder die u wilt aangeven.

Indien u een rijder wilt aangeven die niet in het computerbestand is opgenomen, dient

u dit telefonisch te melden aan de sportafdeling.

1 Vul in het invoerveld bij ‘naam of rekening courantnummer’ (gedeeltelijk) de naam of

   het rekening courant nummer in.

2 Klik op ‘ZOEKEN’

3 Klik op een rijder in het overzicht van de resultaten

NB: Als u zich heeft vergist, kunt u terug door onderaan de pagina op vorige te drukken.
U kunt niet terug met de ‘vorige’ knop van uw browser.
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stap 5. Opmerking

Indien u bij de vooraangifte een opmerking wilt plaatsen, kunt u dat doen in het daarvoor

bestemde invoerveld en daarna op ‘VOLGENDE’ ( 2 ) klikken. Als u geen opmerking heeft 

kunt u direct op ‘VOLGENDE’ klikken.

Klik op ‘VOLGENDE’ ( 2 )

Of

Vul in het invoerveld ‘opmerking’ ( 1 ) een opmerking in en klik vervolgens

op ‘VOLGENDE’ ( 2 )
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Stap 6. Bevestig gegevens

Stap 6 is het overzicht van vooraangifte(n).

Dit overzicht dient ter controle. Hier kunt u er nog voor kiezen om een vooraangifte te

verwijderen of om de rijder te wijzigen. Onderaan de vooraangifte(n) ziet u een aantal

knoppen.

Hiermee gaat u één stap terug en kunt u de rijder wijzigen.

(stap 4 t/m 6)

Hiermee annuleert u de zojuist gedane aangifte.

U kunt hierna de stap 1 t/m 6 herhalen om uw paard

opnieuw aan te geven.

Hiermee bevestigt u de zojuist gedane aangifte.

Hiermee kunt u nog een paard aangeven.

(herhaling stap 2 t/m 6)

Na het bevestigen van de gegevens ziet u een scherm met de melding dat de gegevens

zijn verstuurd. Indien u uw e-mailadres heeft ingesteld krijgt u een overzicht van uw

aangiften per e-mail toegezonden.

nog een inschrijving

bevestigen

verwijderen

wijzigen


