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Inleiding 
 

Organisatoren van veldwedstrijden, jachthondenproeven of Orweja workingtesten dienen een account aan te maken in 

MyOrweja.  

Alle onder de vlag van Orweja georganiseerde evenementen dienen te worden aangevraagd via MyOrweja. 

De reglementen van alle proeven /wedstrijden / Orweja workingtesten zijn te vinden op de Orweja site. Ook voor verdere 

informatie verwijzen wij jullie naar deze site. 

 

P.S. 

De gebruikte gegevens in deze handleiding zijn alleen bedoeld als voorbeeld. Aan de namen, uitslagen en 

overzichten kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

Beheren van een vereniging 
 
Je kan jouw persoonlijk account gebruiken om een vereniging te beheren, maar je kan ook een verenigingsaccount 

aanmaken. 

Per vereniging kunnen meerdere beheerders worden toegevoegd. Echter een gebruiker kan slechts toegang krijgen tot 

één vereniging. Als je beheerder bent van meerdere verenigingen dan moet je daarvoor per vereniging een account 

aanmaken. 

. 

 

Ga naar MyOrweja en registreer dan hier. 

https://my.orweja.nl/
https://my.orweja.nl/login
https://orweja.nl/
https://my.orweja.nl/login
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Vul de gegevens volledig in en klik op registeren. 

 

Je kan ook jouw social media account gebruiken om te registreren. 

 

 

 Registeren via Facebook / Twitter / Google+  

 

 
Registeren is ook mogelijk via Facebook / Twitter / Google+ 

Klik hiervoor op een bijbehorende icoon van één van deze sites. Vervolgens dien je toegang te geven tot je 

profiel, zodra dit is gedaan ben je geregistreerd. 

Opnieuw inloggen doe je dan ook weer via deze knop (dus als je met Facebook bent geregistreerd klik je 

om opnieuw in te loggen op de Facebook knop). 
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Aanmelden als beheerder van een organisatie of vereniging 

Zodra je als gebruiker bent geregistreerd dien je dit per e-mail door te geven aan het secretariaat Orweja 

met vermelding van de naam van vereniging, zodat jouw account kan toegevoegd worden aan de 

betreffende vereniging. 

 

 

Aanvragen van proeven, veldwedstrijden of Orweja workingtesten 
Voordat een wedstrijd georganiseerd kan worden, dient deze eerst aangevraagd te worden via MyOrweja. 

Hiervoor is toegang nodig tot een verenging, zie boven.  

 
Het proces van een wedstrijdaanvraag verloopt als volgt: 

1. Een proef / wedstrijd wordt ingevoerd door de vereniging via MyOrweja 

2. De proef / wedstrijd wordt ter goedkeuring aangeboden 

3. Het secretariaat van Orweja keurt de proef / wedstrijd na de kalendervergadering goed  

4. Hierna kan de inschrijving op een gezette datum starten 

 
Hieronder een overzicht hoe een wedstrijd kan worden ingevoerd en aangevraagd. 
 
 
Maak een nieuwe wedstrijd aan 
 

 
 

Log in op MyOrweja en klik op organisatie in het hoofdmenu om naar het organisatie beheer menu te gaan 

1. Klik op proeven / wedstrijden aanvragen in de linker balk 

2. Klik daarna op de knop nieuw om te starten met de aanvraag 

  

https://my.orweja.nl/
mailto:orweja@gmail.com
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Aanvraagformulier invullen 
 

Het aanvraagformulier wordt voor iedere aan te vragen wedstrijd ingevoerd. Het bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

1. Status: als u kiest voor aanvraag invoeren is deze alleen voor uw vereniging zichtbaar. 

2. Type: kies hier het type proef / wedstrijd welke u wilt organiseren 

3. Datum: door in het veld datum te klikken krijgt u een kalender waarin u de dag kan kiezen 

4. Tijdstip: voer hier het tijdstip in als in een 24-uurs kalender, dus bijvoorbeeld 9:00 of 15:00. De tijd is 

achteraf nog aan te passen – niet verplicht. 

5. Geef de locatie op waar de proef wordt gehouden. Het handigst is om alleen de plaats of de streek in te 
voeren, omdat deze gegevens worden gepubliceerd op de site. Adresgegevens zijn om privacy reden niet 
noodzakelijk, deze velden mogen leeg blijven.  

6. Geef hier alleen de opmerking die perse in de kalender moet komen zoals deze op de site wordt 
gepubliceerd, bijvoorbeeld alleen open voor een bepaald ras.  

7. Zet hier de naam van de verenging(en) waarmee u de proef / wedstrijd samen organiseert. Als jouw vereniging 
de enige organisator is, laat dan dit veld leeg. 

8. Geef het hoofdcontactpersoon in voor de proef / wedstrijd. Het hier ingevoerde e-mailadres 
ontvangt de kopieën van de inschrijvingen per e-mail. 

9. Inschrijven: in eerste instantie is de inschrijving altijd geblokkeerd totdat deze zijn goedgekeurd. 

10. Open vanaf: deze datum wordt door het secretariaat van Orweja ingevoerd. 

11. Open t/m: kies de datum tot wanneer deelnemers zich kunnen inschrijven, dit is conform afspraak binnen 

de JWR/RJC voor de veldwedstrijden en jachthondenproeven 2 weken voor de wedstrijddatum, voor de 

OWT/SWT 3 weken voor de wedstrijddatum. 

12. Dit is een belangrijk veld. Geef hier de informatie waarmee de inschrijver mee akkoord moet gaan. Het 

akkoord moet door de deelnemer worden aangevinkt voordat de inschrijving kan worden ingediend. Dit is 

een uitstekende plaats voor bijvoorbeeld betalingsinformatie, etc. exacte plaats van samenkomst etc.etc. 

13. Als het KNJV lidmaatschap vereist is voor deelname aan deze proef / wedstrijd zet dit dan op ‘ja’  

14. Als lidmaatschap van een vereniging vereist is zet dit dan op ‘ja’ 

15. Keurmeesters: invoeren van keurmeesters wordt hieronder toegelicht, dit kan pas als je deze aanvraag hebt 
opgeslagen. 

16. Invoeren van onderdelen wordt hieronder toegelicht, dit kan pas als je deze aanvraag hebt opgeslagen. 

17. Klik op wijzigingen opslaan om de gegevens op te slaan 

 

https://my.orweja.nl/
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Keurmeesters invoeren 
 

Voordat je de keurmeesters en onderdelen gaat invoeren dien je het formulier op te slaan (wijzigingen opslaan). 

Alleen daarna zijn voor de selectie van Keurmeesters en Onderdelen de gegevens zichtbaar die op de betreffende 

proef/wedstrijd van toepassing zijn. 

 
1. Nadat het formulier is opgeslagen kan je de keurmeesters toevoegen. Om hiermee te beginnen klik je op 

de plus (zie de 1 hierboven) 

2. Hierna open je het 'dropdown' veld om de keurmeester te kiezen. Als je het formulier goed hebt 

opgeslagen zie je alleen keurmeesters die voor het type proef / wedstrijd mogelijk zijn, voor welk type 

wedstrijden (inden van toepassing) en of het een aspirant, leerling of officiële keurmeester is (indien van 

toepassing). 

3. Om een tweede keurmeester toe te voegen klik je weer op de plus (1) en voeg je op dezelfde wijze weer 

een keurmeester toe. Je kan zoveel keurmeesters toevoegen als nodig. 

Let op: als een wedstrijd of proef is goedgekeurd kan je zelf geen keurmeesters meer toevoegen of wijzigen. 

Daarvoor moet je dan even een email sturen naar het secretariaat Orweja. 

 

Wedstrijdvorm invoeren 
 

 
 

Indien er wedstrijdvormen moeten worden ingevoerd kun je die kiezen onder Onderdelen.  

1. Om een wedstrijdvorm toe te voegen klik je eerst op het plus icoontje 

2. Kies onder Onderdeel welk type wedstrijd je wil toevoegen  

a. Voor veldstrijden is dit CACIT, CAC, jeugd of speciaal  

b. Voor SJP’s kies je hier n.v.t. 

c. Voor MAP’s kies je hier A en volgende regel B 

d. Voor OWT’s kies je Open, volgende regel Novice en derde regel Starters  

3. Kies onder Categorie welke rassen worden toegelaten, dit vooral van belang voor veldwedstrijden en OWT’s. Voor 
jachthondenproeven kies je hier n.v.t..  

4. Kies onder Vorm welke wedstrijdvorm je wil organiseren  

5. Kies onder Max. Inschr: het maximaal aantal inschrijven voor dit specifieke onderdeel 

6. Kies onder Keurm: welke keurmeester je aan de wedstrijd wil toekennen. Dit is op basis van het eerder 

gekozen lijstje keurmeesters. De keurmeesters staan chronologisch dus wil je de eerste en de vierde in het 

lijstje voer dan 1,4 in (gescheiden met een komma). 

https://my.orweja.nl/
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Aanvraag zonder wedstrijdvorm (bijv. jachthondenproef) 
 

Organiseer je bijvoorbeeld een jachthondenproef voeg dan het formulier als volgt in: 

1. Klik op de plus om een onderdeel toe te voegen 

2. Laat in de velden Onderdeel, Categorie en Vorm de standaard n.v.t. staan.  

3. Let op: Alleen bij de MAP’s en PJP’s moet je twee regels toevoegen onder Onderdeel (1): A en B, zodat 

deelnemers kunnen kiezen voor welk onderdeel (A of B) ze willen inschrijven. 
4. Kies alleen hoeveel deelnemers maximaal kunnen inschrijven. 

5. Keurm: kies welke keurmeester je wil toekennen. Dit is op basis van het eerder gekozen lijstje 

keurmeesters. De keurmeesters staan chronologisch dus wil je de eerste en de vierde in het lijstje voer dan 

1,4 in (gescheiden met een komma). Als een proef of wedstrijd is goedgekeurd kan je geen keurmeesters 

meer toevoegen of vervangen, je moet dan even een e-mail sturen naar het secretariaat Orweja. 

 

 
 
 
 

Door op de knop opslaan (onderdaan of bovenaan het formulier) te klikken sla je alle ingevoerde gegevens 

op.  

In de velden onder Mutaties is te zien wanneer de wedstrijd is aangemaakt en wanneer deze voor het laatst is 

gewijzigd.  

 

 
 
 

 

  

https://my.orweja.nl/
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Aanvraag indienen ter goedkeuring 
 

Is de proef / wedstrijd klaar om aangevraagd te worden bij het secretariaat Orweja? Zet dan de status (allereerste 

keuze op het formulier, zie afbeelding onder) op ‘ter goedkeuring’ en kies op opslaan. 

 

De proef wordt nu ter goedkeuring aangeboden en is voor het secretariaat Orweja zichtbaar. 

Nadat een proef of wedstrijd is goedgekeurd (na de kalendervergadering) komt deze bij jouw overzicht van 

Goedgekeurde Proeven / wedstrijden te staan in het linker menu. Je kan na goedkeuring bepaalde onderdelen 

niet meer zelf aanpassen (deze zijn vastgelegd). 

 

 
 
  

https://my.orweja.nl/
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Inschrijvingen beheren 
 

Zodra er inschrijvingen zijn geweest voor een proef of wedstrijd kan je deze in het beheer menu inzien, 

bewerken en downloaden. Hieronder volgt de beschrijving hoe je deze gegevens kan inzien, de status kan 

bewerken en de gegevens per proef/wedstrijd downloaden als Excelbestand. 

 
Ga naar het tabblad Organisatie als je als beheerder bent ingelogd. Klik vervolgens in de kolom op proef/wedstr.beheer. 

 
 

 
 
 

Overzicht inschrijvingen 

Je ziet nu een chronologisch overzicht van alle wedstrijden waarvoor inschrijvingen zijn binnengekomen. 
De lijst is te sorteren op datum of status door op het dropdown menu Sorteer te klikken. 

 

Je kan de inschrijvingen inzien door op het driehoekje achter inschrijvingen te klikken (zie rode pijl) 

 
 

 
 

  

https://my.orweja.nl/
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Inschrijvingen inzien 
 

Na het klikken op de driehoek in het overzicht krijg je een lijst van alle inschrijvingen te zien die zijn 

binnengekomen. De functies die je hierin kan gebruiken zijn: 

1. Onder Onderdeel zie je waarvoor de hond is ingeschreven. 
2. Onder Ins.nr. wordt het F-nummer zichtbaar, dit is o.a. te gebruiken bij betalingsopdrachten. Wanneer je 

klikt op het potloodje voor het F-nummer krijg je een opmerkingen veld te zien. Hierin kan je een 
opmerking zetten als bijvoorbeeld inschrijver heeft zelf geannuleerd, stamboomgegevens opgevraagd 
etc. Het potloodje kleurt dan rood. Als je de opmerking later weer weghaalt als bijvoorbeeld gegevens 
weer compleet zijn, dan kleurt het potloodje weer zwart. 

3. Ingediend: je kan precies zien wanneer een inschrijving is ingediend 
4. Klik op het oog icoontje dat voor de inschrijfdatum staat om de specifieke inschrijving in te zien. 

Check of stambomgegevens en naam van de hond juist zijn ingevoerd. In dit stadium kan dit nog door de 
inschrijver worden aangepast. 

5. Je kan door op het oog icoontje voor de naam van de hond te klikken zien welke resultaten eerder zijn 
behaald. 

6. Per inschrijving kan je aangeven of een deelnemer heeft betaald, of de inschrijving compleet is en 

of de persoon wel of niet op een reservelijst staat (zie onder Inschrijvingen beheren).. 

7. De lijst is via deze dropdown menu's te sorteren. Zo kan je zien wie wel of niet op de reservelijst 

staan  en kan je sorteren op inschrijfnummer (toegekend op het moment van inschrijving), naam 

van voorjager of hond (alfabetisch) en inschrijfdatum. 

8. Alle gegevens zijn ook als Excel bestand te downloaden door op de knop Download Excel te klikken. Je 

krijgt altijd de meest recente gegevens en kan deze op jouw eigen computer opslaan en bewerken. Deze 

gegevens kan je tevens gebruiken voor het maken van deelnemerslijsten en programmaboekjes. 
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Organisatie beheer 
 

In het menu Organisatie kan je alle facetten van jouw organisatie beheren en de overzichten van de wedstrijden bekijken. 

Dit onderdeel vind je door boven in het hoofdmenu op de knop Organisatie te klikken. 

 
 
 

 
 
 

 

Dashboard met overzicht alle wedstrijden van jouw organisatie 
 

Je ziet eerst de tab Dashboard. Hieronder heb je een overzicht van de meest recente gewijzigde en/of goedgekeurde 
proeven of wedstrijden, of de uitslagen al gepubliceerd zijn en wanneer de laatste wijziging heeft plaatsgevonden. 

. Dashboard 
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Gegevens van jouw organisatie 
 

In de volgende tab Uw organisatie zie je de gegevens van jouw organisatie en kan je deze zo nodig aanpassen. Zorg dat 

deze gegevens altijd actueel zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers organisatie zichtbaar 
 

Onder tabblad Uw medewerkers toegevoegd is voor de organisatie zichtbaar welke medewerkers bevoegd zijn in 

MyOrweja voor de betreffende organisatie. 
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Proeven / wedstrijden aanvragen 
 

Onder de tab Proeven/wedstrijden aanvragen zie je een overzocht van de door jou aangevraagde proeven / wedstrijden. 

Deze kan je sorteren via de tabs bovenin.  

Door op de tab nieuw (zie rode pijl) te klikken kan je een nieuwe proef of wedstrijd aanvragen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Goedgekeurde proeven / wedstrijden zichtbaar 
 

Onder de tab Goedgekeurde proeven/wedstrijden zie je een overzicht van de goedgekeurde wedstrijden en het aantal 

inschrijvingen per wedstrijd. 

Door op het driehoekje te klikken (rode pijl) kan je de inschrijvingen beheren. 
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E-mail templates 
 

Onder de laatst tab kan je e-mail templates aanmaken die je gebruikt om aan inschrijvers te versturen. Door op nieuw te 

klikken (rode pijl) kan een nieuwe template aangemaakt worden.  

 

 
 
Voorbeeld scherm met aangemaakte templates. 
 
Je kan ook de regel van een bestaande e-mail template aanklikken en deze aanpassen, zie hieronder een voorbeeld van 

aangemaakte e-mail templates. 
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Aanmaken e-mail template 
 

Voor het aanmaken van een e-mail template klik je onder het tabblad E-mail tepmlates op nieuw. Je krijgt dan onderstaand 
scherm te zien waarmee je start met het aanmaken van de template. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Achter Naam vul je de naam van de template in. Zorg dat dit een duidelijke en beschrijvende naam is. 
2. Voer vervolgens achter Onderwerp in waarover de template gaat. 
3. Typ vervolgens het bericht in, dit is veelal een standaard bericht en kan altijd worden aangepast. Het is erg handig 

hiervoor de bestaande variabelen* te gebruiken (zie onder) 
4. Nadat je het bericht hebt opgesteld moet je de wijzigingen opslaan. 

 
*Variabelen 
In het te maken bericht kan je variabelen gebruiken die automatisch bij het verzenden worden ingevoerd. Deze 
variabelen zet je tussen vierkante haakjes [ ]. 
Onderstaande variabelen zijn hiervoor beschikbaar: 
[naam] naam geadresseerde 
[wedstrijd] omschrijving proef/wedstrijd zoals type, locatie en datum 
[status] status inschrijving: aanvraag, deelnemer, annuleeraanvraag of verwijderd 
[betaling] uw betaling is ontvangen, uw betaling is nog niet ontvangen 
[compleet] de documentatie is compleet of de documentatie is nog niet compleet 
[reserve] u staat op de reservelijst 
[startnummer] het toegekende startnummer 
[inschrijving] volledige inschrijfgegevens voor onderaan in de e-mail 

https://my.orweja.nl/
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Keurmeester contactgegevens zichtbaar voor organisatie 
 

Als laatste is er de tab Keurmeesters. Hieronder zijn voor de organisatie alle keurmeesters zichtbaar met de 

contactgegevens die nodig zijn om keurmeesters uit te nodigen. Je kan sorteren op bevoegdheden, bijvoorbeeld 

jachthondenproeven of veldwedstrijden – spaniels etc. etc. 
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Beheren van een proef/wedstrijd 
 

Zodra een proef of wedstrijd is goedgekeurd en open is gesteld kan je u de inschrijvingen en uitslagen beheren 

via het proef/wedstrijd menu.  

 

1. Klik in het hoofdmenu (bovenin) op de knop Proef/wedstrijd 
2. Klik daarna op de proef of wedstrijd van uw keuze op het driehoekje om de inschrijvingen te zien. 

 
 

Inschrijvingen beheren 

 
Nu zie je een overzicht van alle inschrijvingen met verschillende kenmerken per inschrijving. Van links naar 

rechts zijn dit de volgende: 

 
1. Volgnummer - dit is een intern volgnummer van de inschrijving (dus niet het startnummer, dat wordt later 

bepaald) 

2. Inschrijvingsnummer - dit is het betalingskenmerk en wordt automatisch aangemaakt en verzonden naar 
de inschrijver (in dit voorbeeld heeft niet iedereen een nummer, in jouw geval is dat straks wel zo). 

3. Ingediend - dit is de precieze datum en tijd dat de inschrijving is ingediend 

4. Voorjager - de naam van de ingeschreven voorjager 

5. Hond - de naam van de ingeschreven hond 

6. Rasv. - geeft aan of de inschrijver lid is van een rasvereniging (ja/nee) 

7. KNJV - geeft aan of iemand lid is van de KNJV (ja/nee/nvt) 

8. Bet - een vinkje om aan te geven of betaald is (staat standaard uit, moet de organisatie op aan zetten) 

https://my.orweja.nl/
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9. Compl - een vinkje om aan te geven of de documentatie volledig is aangeleverd 

10. Rsrv - een vinkje om aan te geven of iemand op de reservelijst staat 

11. Status - geeft de status weer van de inschrijving (aanvraag / deelnemer / verwijderd) 

 

 

De kopjes zijn aanklikbaar om te sorteren. Bijvoorbeeld op alfabet (voor namen) of op vinkje aan/uit 

 

 

 
 

Vinkjes aan/uit zetten doe je door er op te klikken. 

 

De status veranderen doe je door: 

 Op het vinkje te klikken (status: deelnemer) 

 Op het vlammetje te klikken (status: verwijderd) 

 Op het stopbordje te klikken bij een deelnemer (status: aanvraag) 

 

 

Gegevens inschrijving controleren door organisatie 
 

Wanneer je op het vergrootglas klikt voor de datum inschrijving krijg je een compleet overzicht van de 

inschrijving. Hierin dien je als organisatie te controleren of alle gegevens op de kuiste manier zijn ingevuld. 

 Naam hond juist? 

 Stamboek juist ingevuld? 

 Stamboeknummer goed ingevuld? 

Stamboek en –nummer zijn unieke waarden en geven bij wijziging achteraf problemen met betrekking tot de 

uitslagweergave. 
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Notificatie e-mails 

Zodra je de status verandert van een deelnemer wordt de optie 'Stuur notificatie e-mails' boven in het rood 

aangegeven. Hiermee kan je de betreffende deelnemers automatisch een e-mail versturen en op de hoogte 

brengen van de veranderde status. 

 

Na het klikken op de knop 'Stuur notificatie e-mails' komt er een pop-up tevoorschijn met de e-mails die 

verzonden kunnen worden aan de deelnemers en het aantal. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijke e-mail 

met daarin de gegevens. Er wordt altijd 1 e-mail verstuurd naar 1 deelnemer ook als er verschillende 

statussen zijn veranderd (dus 1 e-mail met daarin: u heeft betaald, uw documentatie is compleet, u bent 

deelnemer). 

Door op de knop 'Stuur geselecteerde notificaties' te klikken worden de e-mails direct verzonden naar de 

inschrijvers. 

De e-mails bevatten een standaard door Orweja gemaakte tekst met daarin de status maar ook de gegevens van de 

proef/wedstrijd en de details van de inschrijver. 
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E-mailen  
 

 

Bij de volgende tab 'E-mailen' is het mogelijk om inschrijvers/deelnemers een mail als groep of individueel een e-

mail te versturen. 

1. Er kan met de filters (in het rode kader) eventueel een selectie worden gemaakt uit de inschrijvers. Dus 

bijvoorbeeld iedereen van een bepaald onderdeel, iedereen die heeft betaald of alle deelnemers op de 

reservelijst) 

2. Zet een vink bij de persoon die de mail moet ontvangen. Door de bovenste vink te gebruiken kunnen alle 

regels voorzien worden van een vink (of alle vinken worden weggehaald). 

3. Klik na het aanvinken op de rode knop 'Email geselecteerd inschrijvingen' om de e-mail op te stellen. 
 

 

 
 

Er opent vervolgens een pop-up waarmee de e-mail verzonden kan worden. Er zijn een aantal opties. 

1. Er kunnen variabelen gebruikt worden waardoor [naam] bijvoorbeeld wordt vervangen door de naam van de 

ontvanger van de e-mail. Onderstaand een overzicht van alle variabelen en de daarbij behorende teksten 

die worden ingevoegd. 

2. Er kan gekozen worden om de e-mail te versturen aan de indiener, voorjager of eigenaar of een combinatie 

daarvan. 

3. Indien er templates zijn aangemaakt (zie E-mail templates) kunnen die hier worden gekozen en gebruikt. 

4. Dit is het onderwerp van de e-mail 

5. Hier komt de tekst van de e-mail. 

6. Zodra de e-mail is gemaakt kan hij worden verzonden via 'Zend email'. Let op: als voor Sluiten wordt 

gekozen wordt de e-mail niet verzonden. 
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Mogelijke variabelen 

 

[naam]  naam van de geadresseerde 

[wedstrijd]  proef/wedstrijd omschrijving (type, locatie, datum) 

[status]  status inschrijving: "aanvraag" "deelnemer" "annuleeraanvraag" of "verwijderd"  

[betaald]  Betaling: "uw betaling is ontvangen" of "uw betaling is nog niet ontvangen"  

[compleet]  Documentatie: "De documentatie is compleet" of "De documentatie is nog niet compleet" 

[reserve]* Reservelijst: "U staat op de reservelijst" of "U staat op de deelnemerslijst" 

[startnummer] Het toegekende startnummer 

[startgroep]  de toegekende startgroep 

[inschrijving]  Volledige inschrijvingsgegevens (voor onderaan de e-mail) 

 

[reserve]* 

Wanneer een hond is ingeschreven voor een proef of wedstrijd krijgt de inschrijver onderstaand overzicht te zien in zijn 

profiel onder Mijn inschrijvingen. Wanneer de status staat op Deelnemer zou de inschrijver ervan uit kunnen gaan dat zijn 

hond mag deelnemen aan de betreffende wedstrijd. Echter honden die op de Reservelijst staan hebben ook de status van 

Deelnemer. Daarom is het erg belangrijk via de E-mail mogelijkheid de inschrijver op de hoogte te brengen van de 

werkelijke status, dus met andere woorden dat hij in het geval van een Reserveplaats nader bericht ontvangt over 

definitieve deelname, maar dat hij nu op de Reserveplaats staat.
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Indelen deelnemers 
 

 
 

Onder de tab Indelen kan je de deelnemers indelen in groepen en startnummers toewijzen. Dit doe je met de kolom 

Groep en Startnr 
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1. In de kolom Groep kan je zelf een geschikte groepsindeling maken door 1,2,3, etc. te gebruiken. 

2. Tijdens het indelen krijg je in het groene vlak 'live' de verdeling te zien. Dit maakt het makkelijk om te zorgen 

dat de groepen even groot zijn. 

3. Na het indelen kan je de groepen weer sorteren door op de kop Groep te klikken 

4. Zodra je dit hebt gedaan staan de startnummers door elkaar heen. Door op de knop hernummer te klikken 

kan je de nummers weer van boven naar beneden automatisch hernummeren. 

Let op: je kan meerdere groepen aanmaken, maar je moet wel gewoon doornummeren dat wil zeggen bij bijvoorbeeld 

twee groepen van 6 deelnemers heeft groep 1 nummer 1 t/m 6 en groep 2 de nummers 7 t/m 12. 

 

 

 

Klik na het maken van de groepen en het hernummeren ALTIJD op de knop Indeling opslaan. Doe je dit niet dan 

gaat de indeling verloren wanneer je dit scherm verlaat 
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Reserve honden 
 

Het is handig zoveel mogelijk reserve honden op te nemen in het programma, reglementair mogen alleen honden 

meedoen die in het programma zijn opgenomen. Deze honden geef je bij indeling onder Groep in plaats van een 

cijfer de letter R. Boven in het groene vak zie je dan de verdeling en is zichtbaar dat er ook een R (reserve) groep 

is opgenomen. Let op: zorg dat je de inschrijver op de hoogte brengt van de status van Reserve (zie opmerking 

eerder onder E-mailen) 
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Rapporten en Excelsheets 
 

 
 
 

Hier kan je de Excel sheets downloaden die je kan gebruiken voor het programmaboekje en op de dag zelf in het 

veld om de uitslagen bij te houden. Iedere type proef/wedstrijd heeft zijn eigen specifieke Excel sheet voor het 

noteren van de uitslagen. Er is gekozen voor het gebruik van een Excel sheet zodat het ook eventueel offline 

gebruikt kan worden. Door op de knoppen te klikken download je de invoerlijsten van de website naar jouw harde 

schijf. 

 

Er zijn vier verschillende varianten te downloaden:. 

1. Volledig overzicht - dit is een data export van alle gegevens van de wedstrijd te gebruiken als 

controle of voor eigen doeleinden. 

2. Programmaboekje – te gebruiken om het programmaboekje te printen. Hierin staan de 

deelnemers en startnummers genoemd. 

3. Proef/Wedstrijd invoerlijst - dit document is bedoeld om de uitslagen in te zetten en deze later te uploaden 

naar de site en te verwerken. 

4. Proef/Wedstrijd invoerlijst ten behoeve van copy/paste - dit is een invoerlijst met dezelfde gegevens 

als (3) maar in copy/past format indien je een eigen Excel sheet wil gebruiken. 

 

Let op: je dient uiteindelijk altijd de versie van de Proef/Wedstrijd invoerlijst (3) te gebruiken om de uitslagen naar 

de site te uploaden. Hierbij is het belangrijk dat exact dezelfde lay-out wordt gebruikt als de versie die je bij 

(3) kan downloaden. Gebruik je dit niet dan kan je jouw uitslagen niet verwerken en worden deze niet gepubliceerd. 

 

 

https://my.orweja.nl/


Handleiding organisatoren - pagina 28 van 36 MyOrweja 

 

 

 

 

Keurmeesters toevoegen in de invoer Excel lijst 
 
Op de lijst waar de uitslagen worden ingevoerd is er tevens een mogelijkheid de keurmeesters per proef handmatig via 

een scrollmenu te selecteren. 

 
 
Wanneer de uitslag vervolgens is gepubliceerd zijn deze zichtbaar onderin het scherm en is te zien welke keurmeester 

welke proef heeft gekeurd. 
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Resultaten uploaden in stappen 
 

Resultaten uploaden jachthondenproef of OWT 

Je hebt nu tijdens of na de jachthondenproef of OWT de uitslagen ingevoerd en opgeslagen in de Excel 

sheet, zoals hierboven onder punt 3 beschreven (de zgn.invoerlijst). 

 
Resultaten uploaden Veldwedstrijden 

Je hebt tijdens of na de veldwedstrijd de uitslagen ingevoerd en opgeslagen in de bij punt 3 

gedownloade Excel sheet. De uitslagen kunnen worden geselecteerd via het  scrollmenu. In de eerste 

kolom wordt de plaatsing vermeld, die wordt weergegeven in de cijfers 1 t/m 3 en dus niet 1e, 2e of 3e. 

In de tweede kolom wordt de kwalificatie weergegeven ( scrollmenu), in de derde kolom wordt 

aangegeven of een kamp.titel is verstrekt, dus CACT etc. in de laatste kolom onder Aantekening 

wordt weergegeven wat het resultaat van de hond is indien geen kwalificatie is behaald. Dit bestand 

dien je op te slaan op je PC en vervolgens te uploaden. 
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Excelbestand met uitslagen opsturen naar de gedelegeerde 

 
Het op jouw PC bewaarde Excelbestand wat je gaat gebruiken om de uitslagen te uploaden in MyOrweja dien je ook per 

e-mail naar de gedelegeerde te sturen, nadat de uitslagen zijn ingevoerd. De gedelegeerde vult het gedelegeerde rapport 

in, kan desgewenst de uitslagen controleren en stuurt vervolgens het bestand met het ingevulde gedelegeerde rapport 

naar het secretariaat Orweja. Het verwerken van de uitslagen en het opsturen van het gedelegeerde rapport dient op de 

dag van de proef/wedstrijd of uiterlijk de dag erna te gebeuren. 
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Uploaden en verwerken van de invoer Excellijst 
 

 
 

In het menu onder Resultaten uploaden kan je deze ingevulde Excel sheet downloaden. 

Klik op Open bestand of Choose file (is verschillend in naam per computer) en zoek de Excel sheet op op jouw 

harde schijf. Klik daarna op Volgende stap om de Excel sheet te uploaden. Je kan zowel XLS als XLSX Excel 

bestanden uploaden. 

 

Let op:  

Hierbij is het belangrijk dat exact dezelfde lay-out wordt gebruikt als de versie die je bij punt 3 download. Gebruik 

je dit niet dan kan je de uitslagen niet verwerken en kunnen deze niet worden gepubliceerd. 
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Bestandscontrole 
 

 
 

Het systeem controleert of je een valide bestand heeft geüpload. Indien dit het geval is krijg je het 

bovenstaande scherm en klik je op Verwerk bestand.  

Het verwerken van het bestand kan vrij lang duren. Het is belangrijk dat je op de verwerking wacht en niet de browser 
tussentijds gebruikt.  
Krijg je bovenstaande melding niet dan heb je een verkeerd bestand of een niet valide bestand geüpload. 

Controleer of je wel het juist document hebt geselecteerd (zoals gedownload bij 3). 

 

Inlezen gegevens 
 

Vervolgens krijg je na de verwerking bij een succesvol ingelezen Excel bestand onderstaande soort melding. 

Hierbij is het belangrijk dat het aantal honden onderaan overeenkomt met het aantal deelnemers. Klik op Toon 

ingelezen resultaten om verder te gaan en de resultaten te controleren. 
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Controle en vastleggen gegevens 
 

 

 

In dit overzicht kan je de geüploade bestanden controleren. Het is handig dit steekproefsgewijs te doen. De 

gegevens kunnen later altijd nog worden aangepast. 

 
Indien de gegevens kloppen klik je op de knop Uitslag definitief vastleggen en verwerken (zie rode pijl) Kloppen 
de gegevens niet, controleer dan het Excel bestand op eventuele fouten. 

 

 

Je hebt nu de uitslagen geüpload en verwerkt. 
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Uitslagcontrole  

 

Bij de uitslag controle kan je de uitslagen (nogmaals) controleren. 

Door op de knop Uitslagen aanpassen te klikken kan je de uitslagen zo nodig corrigeren. 

Let op: wanneer een hond niet heeft meegedaan en je deze tevoren niet hebt verwijderd, dan laat je de standaard 
streepjes die bij de uitslagen staan gewoon staan. De hond valt dan bij publicatie automatisch uit de deelnemerslijst. 
 

 
 

Uitslagen aanpassen 

Uitslagen kan je aanpassen door in de cellen van de uitslagen te klikken en de uitslag aan te passen. 

Indien je klaar bent met aanpassen klikt u op de knop Wijzigen afsluiten. 

 
 

 
 
 

Is de uitslag helemaal goed dan dien je de uitslag ter publicatie aan te bieden door op de knop Publicatie 

aanvragen te klikken. 
Hierna kan je zelf niets meer aanpassen aan de uitslagen! 
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Recapitulatiestaat 
 

 
 

De uitslagen van de proef/wedstrijd worden nu weergegeven in de recapitulatiestaat. 

Wanneer de publicatie is aangevraagd en staat hierboven in het scherm Publicatie aangevraagd. 

In bovenstaande afbeelding is ook te zien hoe de recap staat eruit ziet wanneer een hond niet heeft meegedaan. 

Let op: alleen Ter publicatie aangeboden uitslagen zijn zichtbaar voor het secretariaat Orweja en zullen vervolgens 
worden gepubliceerd. 

 

 

Zijn de uitslagen goedgekeurd dan komt het Orweja logo boven de recapitulatiestaat te staan.  

Hiermee zijn alle gegevens van de proef/wedstrijd verwerkt en officieel aangemeld en goedgekeurd en zullen deze 

worden gepubliceerd door het secretariaat Orweja (zie onderstaande afbeelding).
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Foutmeldingen in de recapitulatiestaat 

Wanneer de organisatie een wijziging heeft aangebracht in het geüploade Excel bestand, bijv. het NHSB nummer of het 

stamboek heeft aangepast op verzoek van de gedelegeerde dan komen de gegevens van inschrijving niet meer overeen 

met de geüploade gegevens. In de recap staat is deze regel dan rood gekleurd (zie onder). Het is hier gelijk zichtbaar dat 

de uitslag achter de oude inschrijving (lila kleur) komt te staan en niet achter de door de organisatie aangepaste versie. 

Het is daarom belangrijk dat de eigenaar tegelijkertijd zelf de gegevens in het profiel aanpast, zodat de gegevens van 

profiel en uitslag overeenkomen. 
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