
Uitleg inschrijven KNHS wedstrijden via mijnknhs.nl

Voor de KNHS wedstrijden van Manege en RV de Kamphorst kan je vanaf nu ook inschrijven via mijnknhs.nl. Een 

inschrijving via Mijn KNHS is voor een vereniging makkelijker te verwerken omdat de inschrijving direct in het 

systeem van de KNHS plaatsvindt. Ook voor de ruiter is de inschrijving eenvoudig: omdat je namelijk al ingelogd 

bent, hoef je alleen het paard waar je mee wilt starten en de rubriek waar je je voor inschrijft aan te klikken.

Hieronder volgt een korte uitleg over hoe het werkt:

INLOGGEN OP MIJNKNHS.NL
De link naar mijnknhs.nl vind je op de startpagina van de algemene website van de KNHS. Om in te kunnen 
loggen dien je eerst een account aan te maken. Je geeft je account een inlognaam en een wachtwoord. Het 
aanmaken van een account is gratis. Na activatie kun je desgewenst eenvoudig een KNHS-lidmaatschap 
aanvragen. Ben je al lid van de KNHS, maar weet je jouw relatienr. niet? Kies dan voor ‘ik heb nog geen relatienr.’ 
en vul zo veel mogelijk gegevens in. Mijn KNHS koppelt je account dan vanzelf aan je bestaande lidmaatschap.

INSCHRIJVEN VOOR KNHS-WEDSTRIJDEN
In de wedstrijdkalender staan alle wedstrijden die aangemeld zijn bij de KNHS. Je vindt de kalender op Mijn 
KNHS. Als je klikt op ‘Wedstrijden’ kom je veel wedstrijden tegen. Je kunt via de zoekfunctie het aanbod in de 
wedstrijdkalender beperken tot de wedstrijden in de buurt, of specifiek in een plaats van jouw keuze.

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEDSTRIJDKALENDER:
• In de wedstrijdkalender kun je wedstrijden bij jou in de buurt vinden of gericht zoeken op bijvoorbeeld 

discipline, klasse of niveau;
• In Mijn KNHS kun je instellen welke discipline je rijdt, je krijgt dan automatisch die wedstrijden in de 

kalender te zien
• Wedstrijden die al geweest zijn staan onder ‘Uitslagen’,

NA INSCHRIJVING
Nadat je je ingeschreven he;bt, kun je je inschrijving terugvinden in je Kalender: hier staan alle activiteiten 
vermeld waar je je via Mijn KNHS voor hebt ingeschreven. Als je je op een andere manier hebt ingeschreven 
(bijvoorbeeld via info@dekamphorst.nl of tel/app) zie je deze inschrijvingen niet terug in deze kalender. 

Indien je om wat voor reden dan ook alsnog niet mee kunt doen aan een wedstrijd of evenement, dan kun je 
nadat je de optie Mijn Kalender hebt gekozen, je inschrijving annuleren. Let erop dat dit de enige manier is om je 
inschrijving via Mijn KNHS te annuleren. Dit kan de organiserende vereniging niet op een andere manier 
verwerken.

NOG VRAGEN?
Heb je na deze uitleg nog vragen over het inloggen op Mijn KNHS of het inschrijven voor wedstrijden? Dan kun je 
contact opnemen met Linda Theebe, onze wedstrijdsecretaris, of je kunt het volgende filmpje met uitleg 
raadplegen:  Uitleg inschrijven via Mijn KNHS

Succes met inschrijven en veel wedstrijdplezier bij de Kamphorst!

https://www.mijnknhs.nl/Games/SearchGames/Index
https://www.mijnknhs.nl/Games/SearchGames/Index
mailto:info@dekamphorst.nl
https://www.youtube.com/embed/cXCLegTRmsg

