
 

Handleiding: Inschrijven voor NSRK via KNRB inschrijfprogramma. 
Het NSRK gebruikt het KNRB inschrijfprogramma voor het verwerken van inschrijvingen.  

 

 Om te kunnen inschrijven gaat u eerst naar inschrijven.knrb.nl. Indien u een gebruikersnaam en 

wachtwoord heeft kunt u zich inloggen. Indien u dit nog niet heeft, kunt u een email sturen naar 

nsrk@knrb.nl. Het volgende scherm verschijnt na het inloggen: 

 

 
 

 Bovenin het scherm, in de oranje balk kunt u vervolgens op ‘mijn vereniging’ drukken. Het 

volgende scherm volgt: 
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 Vervolgens dienen eerst de leden aangemaakt te worden. Kies ‘leden’ en scroll naar beneden. Hier 

kunt u klikken op ‘toevoegen’. Vul dit scherm zo volledig mogelijk in en doe dit voor alle roeiers 

die u wilt inschrijven. 

 

 Kies nu voor ‘ploegen’ en klik op ‘toevoegen’. Het volgende scherm verschijnt: 

 

 
 

 Elke ploeg kunt u een naam geven en wijs met behulp van de dropdown menu de personen toe die 

in deze ploeg zitten. Begin voor een 4 persoonsboot bij boeg (achterste) en dan naar voren met 2, 3 

en slag (voorste). Vervolgens kunt u weer op toevoegen klikken en de ploeg is opgeslagen.  

 

 Ga naar ‘wedstrijden’ in de oranje balk bovenin het scherm en onder het kopje ‘Inschrijving 

geopend’ kun je dan op volgorde van datum het Aegon Nationaal Schoolroei kampioenschap 

aanklikken – inschrijven. 

 

 Kies voor ‘Mijn inschrijvingen’. Het volgende scherm verschijnt: 

 



 
 

 Klik op ‘toevoegen’. U kunt dan middels het dropdown menu het wedstrijdnummer aanklikken en 

daarna de ploeg. Om dit op te slaan, dient u op ‘toevoegen’ te klikken.  

 

U kunt op deze manier dus alle leerlingen (ploegen) inschrijven voor de NSRK. Om te controleren of u de 

ploegen juist heeft ingeschreven kunt u naar inschrijvingen.knrb.nl om vervolgens op ‘Aegon Nationaal 

Schoolroeikampioenschap’ het icoontje ‘inschrijvingen’ te klikken.  

 

 Ga naar inschrijvingen.knrb.nl om vervolgens op ‘Aegon Nationaal Schoolroeikampioenschap’ op 

het icoontje ‘inschrijvingen’ te klikken. Zie  

 

 

 
 Alle ploegen die u hebt ingeschreven zouden hierop terug te vinden moeten zijn. 


