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Inleiding ViceVersa 
ViceVersa is een programma dat is ontwikkeld door Ruitersportcentrum Sneek. 

Het programma bevat gegevens van alle ruiters en amazones die paardrijden op 

Ruitersportcentrum Sneek en het programma houdt de stand bij van alle ruiters.  

Het programma ViceVersa bestaat uit twee onderdelen tijdens het gebruik. Er is een 

hoofdpagina, deze is alleen toegankelijk met een inlogcode, en er is een aanvraagscherm waar 

de ruiters en amazones aangemeld kunnen worden voor evenementen. 
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Hoofdpagina ViceVersa 

Evenementen 

Na het inloggen op de hoofdpagina is er een scherm zichtbaar met een overzicht van alle 

evenementen. Op deze pagina kunnen ook evenementen worden toegevoegd. Ook kan er via de 

knoppen bovenaan de pagina gegevens bekeken worden over de ruiters, de stand van de ruiters 

en de jury’s. 

 

Om een evenement toe te voegen aan het programma kan de button ''nieuw'' aangeklikt 

worden onder aan de lijst met evenementen.  

Alle gevraagde gegevens kunnen worden ingevuld over het evenement in het onderste blok. 

Vervolgens kan er op de button ''opslaan'' geklikt worden onder aan de pagina. 

Dit evenement wordt dan toegevoegd aan de lijst met bestaande evenementen erboven. Dit 
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evenement is dan ook zichtbaar in de lijst van evenementen bij het aanvraagscherm. Onder het 

kopje aanvraagscherm wordt er meer uitleg over gegeven. 

Wanneer de button ‘’Stand’’ 

wordt aangeklikt komt u met een 

scherm met informatie over de 

ruiters en welk niveau zij rijden. 

Op de pagina met jury’s staan alle 

jury’s ingedeeld op provincie en 

alfabet. Wanneer de betreffende 

naam van een jury wordt 

aangeklikt verschijnt er onderin 

informatie over die jury met 

onder andere contactgegevens. 

Om een nieuwe jury toe te 

voegen aan de lijst klikt u op de 

button ‘’nieuw’’ en kunt u in de 

onderste balk de gevraagde 

gegevens invullen. Als u klaar 

bent kunt u op de onderste 

‘’opslaan’’ button klikken.  
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Aanvraagscherm ViceVersa 

Via het aanvraagscherm kunnen deelnemers toegevoegd 
worden aan het systeem en kunnen ruiters en amazones 
aangemeld worden voor een evenement. Met moet eerst 
inloggen via website: 

http://ruitersportadministratie.nl/equiadmin/portal/AanvraagForm 

Na het inloggen zie je o.b.v. de data en tijd het evenement waar je voor kunt inschrijven. 

Klik op het evenement, waarvoor men iemand wil inschrijven. Er komt dan een apart scherm waar er 

naar alle gegevens van de betreffende ruiter of amazone wordt gevraagd, de keuze van paard en 

welke klasse (proef). Na het invullen wordt de button opslaan aangeklikt en is de inschrijving 

zichtbaar in het programma onder het betreffende evenement. 

 

  

http://ruitersportadministratie.nl/equiadmin/portal/AanvraagForm
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Startlijsten & uitslaglijsten 

Het programma registreert alle aanmeldingen. In het bovenste blok kunnen evenement details over 

het evenement worden ingevoerd zoals plaats, tijd, jury en datum. Van alle ruiters en amazones die 

zich aanmelden worden de gegevens in dit scherm over het evenement verzameld. Wanneer de dag 

van het evenement nadert kan er een automatische startlijst worden gemaakt. Dit gebeurt in het 

scherm van de aanvraaglijst, onderaan staan de knoppen 

opslaan, genereer PDF en genereer rooster.  

 

 

Vanuit de aanvraaglijst wordt op basis van de klasse een rooster gemaakt. Hier geef je dus aan welke 
klasse van toepassing zijn en in welke ring deze gaan plaatsvinden (toewijzing). Hier moet de ring 
worden aangegeven. Als dit is gedaan klik je op “genereer ringindeling”. In de tab ringindeling zie je 
deze dan terug. Per ring is er een startlijst, rekenkamer en uitslagenlijst. Voor gebruik dus bij 
meerdere ringen. 

Startlijsten 

Om bij de startlijsten te 

komen wordt er in het 

aanvraagscherm in de 

tab ringindeling geklikt 

op het onderdeel 

waarvoor je een startlijst wilt hebben.  

Binnen de startlijst kan nog geschoven worden met deelnemers om welke reden ook. Dit kun je doen 

door de startnummers te veranderen die voor de naam van de deelnemers staan en vervolgens op 

de button 

‘’opslaan’’ te 

klikken.  

De voornaamste 

reden om te 

schuiven binnen de 

startlijst zal zijn 

vanwege de pony 

en het aantal keren 

dat de pony moet 

lopen. Er moeten 

minimaal twee andere pony’s tussen een pony zitten voordat hij weer een proef kan lopen. Dit geldt 

ook voor de paarden. De paarden en pony’s mogen maximaal 5 proeven per dag lopen. Dit in 

verband met het welzijn van de paarden en pony’s. 
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Ook worden de startlijsten zoveel mogelijk op niveau gemaakt. Dit is ook handig in verband met de 

prijsuitreikingen. 

 Wanneer een pony te vaak moet lopen kan er op de aanvraaglijst gekeken worden welke pony de 

tweede keus is van de deelnemer. De pony kan in de startlijst aangepast worden door het pijltje te 

selecteren achter de naam van de pony. Dan komt er een lijst met alle paarden en pony’s en kan de 

juiste geselecteerd worden. 

Wanneer alle deelnemers op de gewenste plekken staan binnen de startlijst en alle pony’s en 

paarden kloppen kan de juiste proef geselecteerd worden door op het pijltje in de kolom te klikken 

en vervolgens de juiste proef te selecteren. Hierbij is het belangrijk dat er gelet wordt op niet alleen 

het juiste niveau maar ook welke proef geselecteerd wordt, A 

of B. 

Wanneer dit allemaal correct is ingevuld kan er onderaan 

de startlijst op de button ‘’opslaan’’ geklikt worden. Daarna 

kan er geklikt worden op ‘’genereer PDF’’ en op ‘’genereer 

protocollen’’. Dit zorgt ervoor dat er een PDF bestand komt 

met de startlijst en een PDF bestand met de protocollen op naam. Rechts bovenin komen dan twee 

PDF buttons tevoorschijn. Door hier op te klikken komt de startlijst tevoorschijn of de protocollen.  

De startlijst bij het onderdeel paarden wordt op dezelfde manier aangemaakt. Wanneer er op de 

button ‘’onderdelen’’  geklikt wordt kan er gekozen worden voor pony, paard of theorie. U kunt 

kiezen voor welk onderdeel u een startlijst wil maken. 

 

Uitslagenlijsten 

 

De uitslaglijst staan 

als kopje bovenaan 

de rekenkamer. 

Hier kan, door op 

de drie puntjes in 

de kolom van de 

rekenkamer te 

klikken, de uitslag 

van de betreffende 

persoon ingevoerd 

worden. 

Ook kan er gelijk zonder details de score worden ingevoerd bij 

Wanneer er op de drie puntjes geklikt wordt opent er een nieuw scherm. Alle punten van het 

protocol kunnen worden overgenomen. Een -2 wordt direct verrekend in het protocol zodat de 

eindscore gelijk is. Bijvoorbeeld iemand heeft een 6 en een -2 dan wordt dit genoteerd als een 4. 

Wanneer alle cijfers zijn ingevuld kan er op opslaan geklikt worden. Dan wordt in het bovenste blokje 

de totaalscore zichtbaar. Vervolgens kan dit extra scherm gesloten worden. Wanneer alle protocollen 

zijn ingevoerd kan er op opslaan geklikt worden. De deelnemers worden op hoogte van score 

ingedeeld. De button ‘’maak definitief’’ zorgt ervoor dat de gegevens in het systeem doorgevoerd 

worden en is dus belangrijk om aan te klikken. Dit mag echter pas als alle protocollen correct zijn 

ingevoerd. Als laatste kan er geklikt worden op ‘’ genereer PFD’’ er wordt dan, net zoals bij de 
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startlijst een PDF bestand gegenereerd met de uitslagen. De button van dit PFD bestand verschijnt 

ook weer rechts bovenin. 
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Theorie 

Bij het kopje ‘’onderdelen’’ kan ook theorie geselecteerd worden. Dan worden alle deelnemers 

getoond waarvan het systeem weet dat zij theorie moeten maken omdat het de eerste keer is dat zij 

een proef rijden waarbij je theorie moet maken of dat zij de theorie de vorige keer eventueel niet 

gehaald hadden.  Het is verder niet belangrijk in welke volgorde de deelnemers staan op de startlijst, 

ze staan al op volgorde van niveau. Belangrijk is wel dat in de kolom proef de juiste proef 

geselecteerd wordt en dat het een theorie proef is. Dus F2 Theorie.  

Als dat gebeurt is kan er onderaan de pagina op ‘’opslaan’’, ‘’genereer PDF’’ en ‘’genereer 

protocollen’’ geklikt worden. Dan verschijnt er een button van de startlijst en van de protocollen 

rechts bovenin.  

 

Wanneer de theorie door de deelnemers gemaakt is kan door op de button ‘’uitslagenlijst’’ te klikken 

de uitslagen ingevoerd worden. Er kan dan op de drie puntjes in de kolom rekenkamer geklikt 

worden. Er wordt dan een apart scherm geopend waar de punten van de theorie ingevoerd kunnen 

worden. Elk correct antwoord is één punt waard. Een fout antwoord is 0 punten. Wanneer alles is 

ingevoerd kan er onderaan de pagina op opslaan geklikt worden. De totaalscore wordt dan zichtbaar. 

Bij drie fouten of meer is de theorie niet behaald. Het scherm kan nu gesloten worden. 

 Wanneer er in het scherm van de uitslagenlijsten op de onderste button ‘’opslaan’’ wordt geklikt 

worden de resultaten ook zichtbaar in dat scherm. 

In de kolom winstpunten is te zien of de theorie behaald is. Er is niet meer dan één winstpunt per 

keer mogelijk. 

Wanneer alle theorieprotocollen zijn nagekeken en ingevoerd kan er op de onderste button 

‘’opslaan’’ geklikt worden, vervolgens op ‘’maak definitief’’ wanneer alles correct is ingevoerd en op 

‘’genereer PFD’’ zodat er een uitslaglijst gegenereerd wordt. 
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Bereken stand 

Wat erg belangrijk is aan het einde van het diplomarijden is om het systeem de stand te laten 

doorberekenen zodat alle gegevens weer kloppen. 

Dit kan gedaan worden bij de hoofdpagina en dan onder het kopje ‘’Stand’’.  

 

  



   
 

Handleiding ViceVersa  11 
 

Toevoegen van paarden 

Het toevoegen van paarden die geselecteerd kunnen worden voor de verschillende evenementen 

kan gedaan worden in het scherm van de beheerder onder het kopje ‘’paarden’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een overzicht met alle paarden en pony’s die zijn toegevoegd aan het systeem. Wanneer er op 

de naam van een pony of paard wordt geklikt worden alle gegevens in de balk eronder weergegeven. 

In het voorbeeld zijn de gegevens van de pony Alwin weergegeven. Wanneer er een nieuw paard of 

pony is kan deze worden toegevoegd door op de button ‘’nieuw’’ te klikken. Vervolgens kunnen alle 

gevraagde gegevens ingevuld worden en kan er op opslaan geklikt worden. Er is echter nog een stap 

die gezet moet worden en dat is om de proefklasse in te voeren waarin de pony mag lopen.  

Hierdoor kan een pony die niet mag springen nooit getoond worden bij opgave voor een springproef. 

Om de proefklasse toe te voegen klik je op de button ‘’proefklasse’’ naast de button ‘’overzicht’’. 

Vervolgens wordt dit scherm getoond en kunnen de gewenste proefklassen geselecteerd worden. 
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Versturen van de uitslagen 

Als de uitslagen bekend zijn kunnen deze verstuurd worden naar de KNHS. De uitslagen worden na 

het genereren van het Excel uitslag automatisch gevuld en kunnen dan via mail worden verstuurd 

naar uitslagen@knhs.nl 

 

 

De volgende gegevens worden meegegeven: 

 Evenementnaam: naam van het evenement in 

 Evenementomschrijving: het type wedstrijd, bijv. dressuur F1 t/m F5 

 Manege: De naam van de manege die het event heeft georganiseerd 

 Locaties: de locatie waar de wedstrijd is gehouden 

 Ruiterachternaam: de achternaam van de ruiter 

 Ruitertussenvoegsel: het tussenvoegsel van de ruiter 

 Ruitervoornaam: de voornaam van de ruiter 

 Ruiterpaspoortnummer: het ruiterpaspoortnummer van de ruiter 

 Proefklasse: de klasse waarin de diploma is behaald 

 

Support 

Voor vragen over het programma kunt u contact opnemen met: 

• Voor alle vragen rondom Vice Versa en Concours: Wedstrijdzaken  

– Telefoon:  0577 – 408290 

– Mail: sportaanbiedersdesk@knhs.nl 

• Verder zijn WPA’s beschikbaar voor Concours 

– https://www.knhs.nl/sportaanbieders/wedstrijdorganisatie/wedstrijdprogramma-

concours-35/ 

 

mailto:uitslagen@knhs.nl
mailto:sportaanbiedersdesk@knhs.nl
https://www.knhs.nl/sportaanbieders/wedstrijdorganisatie/wedstrijdprogramma-concours-35/
https://www.knhs.nl/sportaanbieders/wedstrijdorganisatie/wedstrijdprogramma-concours-35/
https://www.knhs.nl/sportaanbieders/wedstrijdorganisatie/wedstrijdprogramma-concours-35/

