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Handleiding voor het bewerken van een wedstrijd als medewerker. 

 

1. Inloggen  
 

• Stap 1: Heb je een uitnodigingsmail ontvangen van Jo  

 

• Stap 2: Heb je geklikt op Ga aan de slag!   

• Stap 3: Dan ga je de melding krijgen om een paswoord aan te maken. 

Gebruikersnaam is je mailadres.  

• Stap 4: Je gaat naar de site van LRV en je klikt rechtsboven op Eqify. Dan ga je de 

melding krijgen om in te loggen.  

  

 

2. Downloaden van de startlijst 

Je gaat naar startlijsten en dan zie je volgend icoontje staan  
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1. Hoe zet je parameters juist voor springen via Eqify  

Je gaat naar startlijsten – je klikt een reeks aan en dan druk je op het tandwieltje 

Je krijgt dan volgend scherm en hier kan je dan per reeks alles correct invullen: 

 

2. Hoe doe je bij-inschrijving/klassewijziging  

Algemeen: de download van de startlijst, kan wel helpen om eerst per overzicht te zien waar 

er problemen zijn. Daarna kan je via Eqify gaan schuiven.  

Je gaat naar startlijsten en dan zie je volgend icoontje staan  
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2.1  Wijzigen van uur  

Je gaat naar startlijsten – je kiest aan de zijkant de reeks waar je iemand van uur wil 

verzetten. Daarna is het gewoon een kwestie van te schuiven. Je gaat op een naam staan, 

linker muisknop en je schuift de combinatie naar waar je wil. Bij een refresh, zal je zien dat 

de uren aangepast zijn.  

 

 

2.2.  Klassewijziging 

Je gaat dan naar inschrijvingen en je klikt op de 3 puntjes, dan krijg je dit en duw je op 

verplaatsen.  

Dan ga je naar startlijsten en je klikt op het + , dan ga je inschrijvingen toevoegen doen. Je zal 

zien dat daar dan een cijfer achterstaat. Dit zijn dan de combinaties die je nog wil toevoegen 

op jouw startlijst.  
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Automatisch als je toegevoegd hebt aan de startlijst, zal deze ook in de Fast-in correct staan 

en kan je correct ingeven en klassement opmaken.  

2.3 Bij-inschrijving 

Je gaat naar inschrijvingen, je klikt links op de reeks waar je een bij-inschrijving wil doen, 

vervolgens neem je het +   

 

Daarna krijg je volgend scherm:  

 

Je zoekt de ruiter- combinatie op en bevestigt. Daarna ga je naar startlijsten, je neemt de 

juiste reeks en je klikt op de + met dropdown pijltje  

Dan ga je zien bij inschrijvingen toevoegen, dat daar tussen haakjes een cijfer staat, dat is 

het aantal inschrijvingen die nog hangen. (nu leeg, omdat ik geen bij-inschrijving heb). Je 

voegt ze dan allemaal toe.  
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3. Handmatig resultaten ingeven 

Ga naar volgende site:  

https://fastin.eqify.horse/ 

Je neemt de unieke wedstrijdcode mee en zet deze in de fastin. Deze unieke code vind je 

onder het sleuteltje in de grijze balk 

 

Indien je niet met timekeeper werkt voor het springen dan moet je even manuele ingave 

opzetten, anders zullen zij op sprongniveau moeten ingeven.  

Voor Stijl en Dressuur ga je altijd manuele ingave moeten aanvinken.  

Dit doe je onder volgende stap – bij startlijsten en dan op het tandwieltje klikken.  

 

 

Manuele input aanvinken.  

 

 

 

https://fastin.eqify.horse/

