
1. Hoe schrijf ik een combinatie in voor een SoSo Bixie Wedstrijd?

– ga naar www.sosobixieevents.nl
– klik in het menu op evenementen
– klik achter het evenement waar je voor wilt inschrijven op 

“inschrijven”
– Controleer of het juiste evenement geopend is en klik op 

“inschrijven”
– Vul je e-mailadres in 
– bij de eerste keer inschrijven formulier invullen met gegevens ruiter

“Voornaam / achternaam / adres / postcode / woonplaats ”
– bij de eerste keer inschrijven nieuwe pony toevoegen

klik op het blokje met + naast inschrijven
– Er opent een nieuw scherm “Paard toevoegen” klik op toevoegen.

Je hoeft geen gegevens in te vullen
– Er opent een scherm “Paard toevoegen” 

Je hoeft alleen de Naam / Geslacht / Categorie in te vullen
– Je komt terug in het scherm voor in te schrijven, je kunt nu de naam

van de pony naar de rubriek(en) slepen waar je voor wilt inschrijven
– Als alle pony’s zijn ingeschreven klik op inschrijven
– U bent in het scherm waar je alle ingeschreven rubrieken ziet.

indien een combinatie geen lid is van de knhs klik je op vHC.
Om de inschrijving te bevestigen klik op “Inschrijving afronden”

Een uitgebreidere instructie is op de volgende 
pagina’s te vinden.

2. Hoe kan ik meer ruiters aanmelden voor een SoSo Bixie Wedstrijd?

– Voeg een nieuwe pony toe “klik op het blokje met + naast 
inschrijven”

– Er opent een nieuw scherm “Paard toevoegen” klik op toevoegen.
Je hoeft geen gegevens in te vullen

– Er opent een scherm “Paard toevoegen” 
Je hoeft alleen de Naam / Geslacht / Categorie in te vullen
Klik op toevoegen

Let op vul de Naam Als Volgt in “Naam pony / Naam ruiter”

http://www.sosobixieevents.nl/


Stap 1

Ga naar www.sosobixieevents.nl



Stap 2

Ga naar www.sosobixieevents.nl



Stap 3

Klik achter het evenement waar je voor
wilt inschrijven op “Inschrijven”



Stap 4

Je bent nu op de pagina voor het inschrijven. 
Controleer of de naam van de wedstrijd goed is.

Je kunt dit controleren doordat de rubrieken 
onder de wedstrijd verschijnen.

Als de wedstrijd klopt klik rechts op inschrijven.



Stap 5

Er heeft zich een nieuw scherm geopend.
Vul bij “EMAIL” je e-mailadres in en klik op inloggen.

Dit e-mailadres zorgt ervoor dat je bij een volgende 
inschrijving meteen je pony kunt indelen.



Stap 6

Indien je je voor de eerste keer inschrijft via 
het systeem moet je het formulier invullen.

De gegevens die je invult zijn van de ruiter.
Je hoeft alleen het volgende in te vullen:

Voornaam / Achternaam / Adres / Postcode / 
Plaats / Mobiel



Stap 7

Indien dit de eerste keer is dat je je inschrijft via dit 
systeem staat er nog geen pony in het systeem.

Klik op het blokje met de + naast Rubrieken



Stap 8

Er opent een scherm “Paard toevoegen”
Je hoeft geen CHIP NR. of LEVENSNUMMER in te vullen

Klik op toevoegen



Stap 9

Er opent een scherm “Paard toevoegen”
Je hoeft alleen de Naam / Geslacht Categorie in te vullen

Klik op paard toevoegen.



Stap 10

Je komt weer terug in het scherm om in te schrijven.
Je kunt nu de naam van de pony naar de rubriek(en) 

slepen waar je voor wilt inschrijven.

Indien je nog een pony wilt toevoegen herhaal stap 7 t/m 9



Stap 11

Als alle pony’s zijn ingeschreven klik 
dan op inschrijven.



Stap 12

U komt nu in het scherm waar u de 
inschrijving kunt zien. 

Indien iemand nog geen lid is van de KNHS 
klik je op vHC zodat er xHC komt  te staan.

Om de inschrijving te bevestigen klik op “Inschrijving 
afronden”



Stap 13

U ziet nu het bevestigingsscherm en ontvangt 
via de mail een aanmeldbevestiging. 

Uw inschrijving is nu compleet.



Hoe kan ik meer ruiters inschrijven.

Stap 1 

Voeg een nieuwe pony toe “klik op het blokje met + naast inschrijven”



Hoe kan ik meer ruiters inschrijven.

Stap 2 

Er opent een scherm “Paard toevoegen”
Je hoeft geen CHIP NR. of LEVENSNUMMER in te vullen

Klik op toevoegen



Hoe kan ik meer ruiters inschrijven.

Stap 3 

Er opent een scherm “Paard toevoegen”
Je hoeft alleen de Naam / Geslacht Categorie in te vullen

zet bij naam : “Naam Pony / Naam Ruiter”

Klik op paard toevoegen.



Hoe kan ik meer ruiters inschrijven.

Stap 4

De combinatie staat nu in de lijst met 
pony’s en kan nu worden ingeschreven.  
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