Inlogprotocol digitale Fightpassport
De inloggegevens voor de bond en ringartsen worden uitgegeven via de VA. De inloggegevens voor
de vechters worden uitgegeven via de bond die de desbetreffende vechter heeft aangemaakt. De
bond fungeert dus als eerste aanspreekpunt voor de vechters voor de inloggegevens.
Eerste keer inloggen in digitaal Fightpassport
Stap 1: Inloggegevens ontvangen per mail
Vóórdat u de eerste keer gaat inloggen in het digitale Fightpassport ontvangt u een automatische email op het door u opgegeven e-mailadres vanuit het systeem met uw inlognaam en tijdelijk
wachtwoord. LET OP: Het kan voorkomen dat de automatische e-mails die verstuurd worden vanuit
het systeem in de SPAM of postvak Ongewenste e-mails terecht komen.
Stap 2: Inloggegevens invoeren
Ga naar: https://fightpassport.nl/ en voer uw inlognaam en tijdelijk wachtwoord in.
Hierna krijgt u een nieuw scherm voor invoer van een eigen wachtwoord, zie volgende stap 3.
Stap 3: Maak een nieuw eigen wachtwoord aan

Als u de eerste keer inlogt met het automatisch gegenereerde, tijdelijke wachtwoord moet u een
eigen wachtwoord maken. Voer eerst nogmaals uw tijdelijke wachtwoord in, en vervolgens
tweemaal uw eigen, nieuwe wachtwoord.
Hierna krijgt u een mailbericht én nieuw scherm voor invoer van een code voor identificatie van uw
systeem, dat is de combinatie van uw internet-locatie + pc of laptop of ander apparaat + uw browser
(internet explorer, chrome etc), zie volgende stap 4.

Stap 4: Voer uw Unlock-code in om uw device toe te voegen aan uw account

Hier in dit scherm moet u Device toegang (pin) invoeren. Hiervoor ontvangt u een automatische email met de unieke Unlock-code op het door u opgegeven e-mailadres. Voer de Unlock-code in en
vink het vakje ‘Dit device toevoegen aan mijn account’ aan. LET OP: iedere keer als u gaat inloggen
via een ander IP adres (=locatie met internet), of andere apparaat (laptop, iPad, computer) en of
andere browser (internet explorer, chrome etc) moet u i.v.m. veiligheidsredenen opnieuw een
unieke Unlock-code invoeren.
Stap 5: Instemmingsverklaring
Nadat u de Unlock-code heeft ingevoerd moet u d.m.v. het aanvinken van het akkoord vakje akkoord
geven op de gebruikerseisen van het Fightpassport.

U vinkt ‘Akkoord’ en drukt op de button ‘Doorgaan’. Vervolgens bent u ingelogd in het digitale
Fightpassport en kunt u uw eigen gegevens inzien.
Wachtwoord vergeten?
Bent u als bond of ringarts uw wachtwoord vergeten? Neem dan contact met de VA via:
info@vechtsportautoriteit.nl
Bent u als vechter uw inlognaam of wachtwoord vergeten? Neem dan contact op met de bond die
uw gegevens heeft ingevoerd in het Fightpassport. Zij kunnen deze gegevens opnieuw naar u
versturen.

