
PUBLIC TROTTING PRO
HOE PAARDEN ONLINE INSCHRIJVEN



Stap 1: registratie

 Maak een account aan via het icoon op de public site: (rechtsboven)

 Door op dit icoon te klikken kom je op de login site van ‘Trotting PRO’

 Maak nu je account aan via de knop ‘account aanmaken’

 Vul je persoonsgegevens in en klik op de knop ‘mijn toegang aanvragen’



 Iemand van de Belgische federatie zal jouw account goedkeuren. Je 

ontvangt een email ter bevestiging van deze goedkeuring.

 Vervolgens log je in via de knop ‘ik heb een account’

 Geef je emailadres in en druk op de knop ‘stuur mij een validatiecode’



 Je ontvangt meteen in jouw emailbox een validatiecode.

 Geef de 6-cijferige code in in het voorziene veld. (Let op: je krijgt hiervoor 

max 5 min. de tijd anders vervalt de code)

 Klik vervolgens op de knop ‘inloggen’. Je kan nu aan de slag!!



Stap 2: Een paard inschrijven

 Als professionele trainer krijg je onder het tabblad ‘paard’ automatisch de lijst van paarden te 
zien die:

 Je officieel op training hebt staan en die nog een actieve loopbaan hebben

 Als eigenaar/trainer krijg je onder het tabblad ‘paard’ automatisch de lijst van paarden te zien 
die: 

 Je actueel bezit en die momenteel nog een actieve loopbaan hebben

 Je ooit gekweekt hebt, daarna verkocht en die nog een actieve loopbaan hebben deze 
paarden kan je vanzelfsprekend niet inschrijven omdat ze een andere eigenaar hebben.

We illustreren een inschrijving adhv een voorbeeld in de volgende slides





 Kies het paard dat je wil inschrijven uit de opgegeven lijst. Klik op het 

blauwe vakje     achter de naam van het paard vervolgens licht het vakje 

‘paardenfiche’op, klik hierop en je komt in het onderstaande veld:



 Duid de datum aan dat je wenst te koersen en je krijgt automatisch een 
lijst met de beschikbare koersen voor jouw paard!!

 Montékoersen en aangespannen koersen worden met volgende symbolen 
weergegeven 

 Het volgende tabblad toont weer dat voor het paard INDO LOCO op 12/04, 2 
koersen beschikbaar zijn op de renbaan van Mons waarvan 1 koers 
aangespannen en 1 koers monté

 Kies de gewenste koers en klik op het blauwe vakje achter deze koers

 Het keuzeveld ‘doe mee aan deze koers’ licht nu op

 Vul de driver/jockey, beslag en eventueel vakje aanvullende nummers in en klik 
op bevestiging jouw paard is nu ingeschreven!!

 (volgende slides geven bovenstaande tekst in volgorde weer)







Veel gestelde vragen

 Waarom komt een verkocht paard dat ikzelf gekweekt heb in de lijst ‘mijn 
paarden’ te staan?

Je kan dit paard vanzelfsprekend niet zelf inschrijven omdat het paard niet 
meer in jouw bezit is. Door dit paard nog steeds in de lijst weer te geven kan 
je automatisch meevolgen in welke koersen dit paard ingeschreven staat 
zodat je als kweker steeds op de hoogte blijft.

 Kan ik zien welke paarden reeds ingeschreven zijn voor een bepaalde 
koers?

Dit is perfect mogelijk: ga via tabblad ‘koersen’,kies rechtsboven de juiste 
datum, kies de gewenste koers, klik op ‘lijst van deelnemers’. Je ziet nu de 
paarden die reeds ingeschreven zijn in deze koers.



 Kan ik ook een paard inschrijven via het tabblad ‘inschrijvingen’?

Dit tabblad geeft al jouw ingeschreven paarden weer. Je kan hier 

vanzelfsprekend ook je paard inschrijven, hoe dit werkt leggen we in 

volgende slide even kort uit.



Paard inschrijven via tabblad 

‘inschrijvingen’

 Klik op tabblad ‘inschrijvingen’ (rechts in beeld)

 Klik op                                onderaan in beeld 

 Duid rechtsboven in de kalender de gewenste koersdag aan

 Kies de koers die geschikt is voor jouw paard 

 Klik op het blauwe vakje      achter de gewenste koers, het woord 
‘koersdetail’ licht nu op, klik hierop!

 Je krijgt bij deze koers nu een lijst met eigen paarden die je hiervoor kan 
inschrijven

 Kies het gewenste paard en klik op het blauwe vakje achter de naam van 
het paard. Kies vervolgens ‘inschrijving van dit paard’

 Vul de gegevens in (driver, beslag, eventueel aanvullende nummers) klik 
op ‘bevestiging’ en jouw paard is ingeschreven



SUCCES IEDEREEN!!


