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Welkom bij ers.galop.be

Informatie & Gebruiksaanwijzing

• Hoe maak ik mijn account aan? 

• Hoe voeg ik paarden toe?

• Hoe wijzig ik mijn wachtwoord? 

• Hoe wijzig ik mijn gegevens?

• Hoe kan ik mij inschrijven voor een wedstrijd?

• Ik ben mijn wachtwoord vergeten? 

• Hoe beheer ik personen? 
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1. Hoe maak ik mijn account aan?

Stap 1: 
Stap 2:

Surf naar https://ers.galop.be  
Onder de button om in te loggen vindt u een knop: “Nieuwe Account aan 
maken”. Deze knop is in het roze gearceerd op de afbeelding hieronder.

Stap 3: Vul alle gegevens op de pagina in. Een voorbeeld vindt u hieronder. 
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1. Hoe maak ik mijn account aan? (vervolg)

Stap 4: 
Stap 5:

Er komt nu een pop-up. Klik op Ok.  
Vervolgens krijgt u een bevestigingspagina te zien. U ziet een voorbeeld  
hieronder. U heeft nu een e-mail gekregen met een persoonlijk nummer en een 
bijhorend wachtwoord.

Stap 6: Ga naar uw mail en zoek naar een mailtje met als afzender ‘info@galop.be’. 
Opgelet: Indien u geen mail kunt vinden, kijk dan zeker in uw SPAM-folder!
Hierin vindt u uw ERS-nummer en uw wachtwoord.  
Opgelet: Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig!

Stap 7: Ga terug naar https://ers.galop.be  
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1. Hoe maak ik mijn account aan? (vervolg)

Stap 9: Klik op de knop ‘Inloggen’. U komt nu terug op het startscherm. 

Stap 7: Klik op de knop “Inloggen”. U kunt nu inloggen met uw gegevens. Zie afbeelding 
hieronder.
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2. Paarden toevoegen

Stap 1: 
Stap 2:

Log in op https://ers.galop.be 
Klik op de knop “Mijn gegevens beheren”. Er gaat nu een submenu open. Hier 
kunt u klikken op de knop “Paarden Beheren”. Zie voorbeeld hieronder.

Stap 3: 
Stap 4:

U komt nu op de pagina “Paarden beheren”. Hier kunt u een Paard toevoegen. 
Vul de gegevens van uw paard in. Opgelet: Voor sommige wedstrijden zijn de  
velden chipnummer, fokker en eigenaar verplicht. U vult dus best alles in!

Stap 5: 
Stap 6:

Klik nu op “Bewaren”.  
In het overzichtsscherm vindt u nu uw paard terug. Opgelet: Voor jonge paarden 
wedstrijden is het belangrijk dat u de pedigree invult. U doet dat door op het 
knopje “Pedigree” te klikken.
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3. Wachtwoord wijzigen

Stap 1: 
Stap 2:

Log in op https://ers.galop.be 
Klik op de knop “Mijn gegevens beheren”. Er gaat nu een submenu open. Hier 
kunt u klikken op de knop “Wachtwoord wijzigen”. Zie voorbeeld hieronder.

Stap 3: U komt nu op de pagina “Wachtwoord wijzigen”. Hier kunt u uw oud wachtwoord 
invoeren en vervolgens een nieuw wachtwoord kiezen. 

Stap 4: Klik nu op “Bewaren”. Vanaf nu kunt u inloggen met uw nieuwe wachtwoord.  
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4. Persoonlijke gegevens wijzigen

Stap 1: 
Stap 2:

Log in op https://ers.galop.be 
Klik op de knop “Mijn gegevens beheren”. Er gaat nu een submenu open. Hier 
kunt u klikken op de knop “Persoonlijke gegevens”. Zie voorbeeld hieronder.

Stap 3: U komt nu op de pagina “Persoonlijke Gegevens”. Hier kunt u uw gegevens  
wijzigen of aanvullen. 

Stap 4: Klik nu op “Bewaren”.  
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5. Inschrijven voor een wedstrijd

Stap 1: 
Stap 2:

Log in op https://ers.galop.be 
Klik op de knop “Inschrijven”. U wordt nu naar een pagina verwezen met alle 
organisaties. Maak nu uw keuze. Zie voorbeeld hieronder.

Stap 3: Als u een organisatie heeft gekozen, komt er een vakje bij met evenementen. Hier 
kunt u een wedstrijd kiezen. Vervolgens kunt u zich inschrijven.  
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5. Inschrijven voor een wedstrijd (vervolg)

Stap 4: Klik bij de gewenste proef op het knopje inschrijven. Er gaat nu een nieuwe 
pagina open. Zie voorbeeld hieronder. Opgelet: Voor sommige wedstrijden  
kunt u geen startnummer kiezen.

Stap 5:
 

Stap 6: 

U komt nu kiezen tussen “Bevestig + nog een inschrijving” of “Bevestig en ga 
naar winkelwagen”. Indien u nog paarden wilt invoegen klikt u op de eerste,  
indien u klaar bent, dan kunt u afrekenen.
Als u kiest voor “Bevestig en ga naar winkelwagen” krijgt u nog een  
bevestigingsscherm, zie voorbeeld hieronder. 

Stap 7: Klik nu op “Bevestigen”. U krijgt nu een overzichtspagina waar u kunt betalen 
door op de knop Betalen te klikken.
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5. Wedstrijd inschrijven (vervolg)

Stap 8: Betalingen gebeuren via onze externe partner Ogone. U kunt hier betalen met 
ING, Belfius, KBC, Visa, Mastercard, Bancontact of overschrijving. 

Stap 9: Nadat de betaling geslaagd is, kunt u uw inschrijvingen terugvinden via  
“Mijn gegevens beheren” en dan “Inschrijvingen/Bestellingen”. Zie voorbeeld  
hieronder. Via het knopje “Betaling” kunt u ten alle tijde nog de betaling uitvoeren 
indien u dat nog niet gedaan heeft. Via “Details” kunt u uw inschrijving bekijken. 
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6. Wachtwoord of ERS-nummer vergeten

Stap 1: Ga naar https://ers.galop.be. Hier kunt u klikken op de knop “Wachtwoord of ERS 
Nummer vergeten?”.

Stap 3:
 

Indien u enkel uw wachtwoord vergeten bent, dan vult u uw nummer  
(bijvoorbeeld 38508) en uw e-mail (bijvoorbeeld: JaneDoe@galop.be) in en klikt u 
op “Verzenden”.
Bent u ook uw ERS-nummer kwijt? Klik dan op “Ik ben mijn ERS-nummer kwijt” en 
vul dan uw e-mail in (bijvoorbeeld: JaneDoe@galop.be). 

Stap 2: U wordt nu naar een pagina verwezen waarin u kunt kiezen tussen “Ik ben enkel 
mijn wachtwoord vergeten”,  “Ik ben mijn ERS-Nummer kwijt” en “Ik ben al mijn 
gegevens verloren”. Zie voorbeeld hieronder.
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7. Personen beheren

Opgelet: Personen beheren is enkel van toepassing voor menwedstrijden,  
voltigewedstrijden, ... Een menner moet tijdens de dressuur, marathon en kegel-
rijden steeds bijgestaan worden door grooms. Deze grooms moeten ook steeds 
aan de organisatie doorgegeven worden. Dit is niet om uw kinderen of ruiters 
aan een ERS-account toe te voegen. Er wordt één ERS-nummer toegewezen per 
ruiter.. 

Klik op de knop “Mijn gegevens beheren” en daarna op “Personen beheren”.Stap 1:


