
 

Aangepast voorstel loting bij overinschrijving 

Datum: 08-11-2020 

 

Doel is om op de novice, nationale en internationale veldwedstrijden voldoende kwaliteit te 
waarborgen en nieuwkomers de kans te geven. 

1. Elke organiserende vereniging heeft het recht om op een door hen georganiseerde 
veldwedstrijd twee (bij 12 honden) of drie (bij 16 honden) zogenaamde ‘wildcards’ uit te 
delen. Een wildcard geeft recht op deelname. 

2. Tijdstip van loting wordt tijdig mede gedeeld aan de inschrijvers via de Orweja-website. Ten 
minste 2 dagen voorafgaand aan de loting. 

3. De lotingsregeling is leidend boven artikel V.5.2 van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement. 
4. Alle inschrijvers worden door de VWOV voorzien van Label A of B, bij de inschrijving vraagt 

men aan de deelnemer of betreffende hond reeds een kwalificatie heeft gehaald die voldoet 
aan punt 5. Dit geldt ook voor de honden die geplaatst zijn d.m.v. een wildcard.  

5. Label A: alle honden met minimaal een kwalificatie ZG of U op een novice veldwedstrijd of 
een kwalificatie G, ZG of U op een CACT of CACIT veldwedstrijd.  
Label B: alle overige honden. 

6. Het maximale aantal label B-honden dat wordt toegelaten op een veldwedstrijd is 33% (dus 
nooit meer dan 33% niet gekwalificeerde label B-honden) 

7. De VWOV controleert de labels op juistheid. 
8. Nadat er deelnemers met een wildcard zijn geplaatst verricht de VWOV de loting met behulp 

van RandomPicker.com (zie bijlage). 
9. De volgorde dient gerespecteerd te worden, ook van alle reserves.  
10. Op een CACIT veldwedstrijd worden alleen honden toegelaten die minimaal een kwalificatie 

G, ZG of U op een CACT of CACIT wedstrijd hebben behaald. 

 

 

  



Werkwijze loting: 

Ga naar www.randompicker.com 

Maak een account aan met een gebruikersnaam en wachtwoord voor uw eigen vereniging. Activeer 
het account d.m.v. de mail die u ontvangt. 

Als er geloot moet worden gaat u als volgt te werk: 

• Ga naar MY ACCOUNT 

• Klik op “create new” 

• Vul bij “project name”  de plaats en datum van de wedstrijd in en de naam van de 
organiserende vereniging. 

• Kies “all entries have the same chance of winning” 

• Kies “sports draw” 

• Klik op “next step” (add prizes) 

• Klik op “add group” 

• Vul bij de eerste groep in plaats van het woord ‘unnamed’ het woord ‘deelnemers’ in en 
daarachter bij ‘amount’ het aantal te plaatsen honden (dus zonder de reservehonden en 
zonder wildcards) 

• Klik nogmaals op “add group” 

• Vul bij de tweede groep in: ‘reserves’ en daarachter het aantal reservehonden 

• Klik op “save” 

• Klik op “next step” (add entries) 

• In het grote veld alle inschrijvers onder elkaar invullen, gebruik één regel voor elke 
inschrijver. Zorg ervoor dat achter elke hond staat of het een A of een B label hond is. 

• Als alle inschrijvers ingevuld zijn, klikt u op “import” 

• Klik op “proceed with drawing” 

• U kunt eerst een testloting uitvoeren om te kijken of alles goed is ingevuld. Klik hiervoor op 
“test & preview”. Om het resultaat te zien klikt u op “click here to see results” Er volgt nu een 
lijst van eerst alle deelnemers en daaronder alle reserves. Als alles goed is, kunt u op 
dezelfde manier de definitieve loting verrichten. Klik hiervoor eerst op “back to drawing 
page”. Daarna klikt u  op “start final drawing now”. Voor de resultaten wederom op “click 
here to see results”.  

Nu heeft u de lotingsuitslag en de reservelijst. Controleer nu of er niet meer dan 33% label B 
honden ingeloot zijn. Is dit wel het geval, dan dient u de teveel geplaatste label B honden 
door te schuiven naar de reservelijst en deze te vervangen door de eerst geplaatste label A 
hond van de reservelijst. Net zolang totdat het maximum van 33% bereikt is. In de praktijk zal 
dit weinig voorkomen.  

Dit systeem hanteert u ook bij afzeggingen. Zorg ervoor dat het aantal label B honden nooit 
de 33% overschrijdt. Mochten er niet voldoende label A honden beschikbaar zijn, kan het wel 
aangevuld worden met label B honden, ook als hierdoor de 33% wordt overschreden. 

http://www.randompicker.com/

