Inschrijven via My.ORWEJA.nl
Online inschrijven voor wedstrijden is vanaf 2013 mogelijk via Orweja.nl en My.ORWEJA.nl; het online
wedstrijdenregistratiesysteem van ORWEJA. Voordat u zich kunt inschrijven heeft u een account nodig. U kunt
deze gratis aanmaken op My.ORWEJA.nl
Zodra u bent geregistreerd en kunt inloggen kunt u starten met inschrijven.

Na het inloggen krijgt u direct de actuele proeven en wedstrijden kalender te zien. Via de tab knoppen bovenin
het scherm kunt u de verschillende typen wedstrijden bekijken die in heel Nederland worden georganiseerd.
Door op de groene Inschrijven knop te drukken kunt u starten met de inschrijving voor een proef of wedstrijd.
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Na het klikken op inschrijven krijgt u de details van de wedstrijd te zien inclusief contactgegevens en eventuele
opmerkingen.
Indien van toepassing kunt u zich per onderdeel inschrijven voor de wedstrijd. Indien hier geen onderdelen zijn
(bijvoorbeeld bij KNJV proeven) kunt u zich alleen voor 1 onderdeel inschrijven.
Door op de knop Inschrijven te klikken achter een bepaald onderdeel kunt u de inschrijving starten.
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STAP 1: uw gegevens

De eerste stap is uw gegevens in te voeren. Indien u zich al eens heeft ingeschreven of al eerder uw profiel
heeft aangevuld op My ORWEJA neemt het systeem deze gegevens over. U kunt ook vooraf ingevulde
gegevens hier altijd aanpassen, die gegevens worden dan ook direct aangepast in uw profiel.
Let bij uw inschrijving op hoofdletter gebruik. Zorg ervoor dat namen van mensen, honden, straten, etc. de
juiste vorm hebben qua hoofdletters en kleine letters. U dient alle namen etc. met begin hoofdletter en de rest
kleine letters in te voeren, tussenvoegels worden met kleine letters geschreven. Inschrijvingen met alles in
hoofdletters of kleine letters kunnen worden afgekeurd.
Alle velden zijn verplicht voor inschrijving.
Zodra alles is ingevuld klikt u op de knop 'Volgende stap' onderaan om verder te gaan.
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STAP 2: Voorjager

Vervolgens geeft u de gegevens in van de voorjager. Indien u dit zelf bent kunt u bij het menu kiezen om uw
'Mijn eigen gegevens' direct over te nemen in het formulier door op de knop 'Kopieer' te klikken (zie pijl 1).
Heeft u al een voorjager aan uw contacten toegevoegd in uw profiel, of heeft u al eens een voorjager
ingeschreven dan staat deze in het systeem. Klik hiervoor op het openklap menu en kies deze persoon (zie pijl
2) en klik op kopieer (zie pijl 1). De gegevens worden dan automatisch in het formulier gezet. Indien deze
gegevens niet (meer) kloppen kunt u die uiteraard nog wel aanpassen. Deze aanpassing wordt ook direct
opgeslagen bij uw contacten.
Natuurlijk kunt u ook een voorjager handmatig invoeren. Zodra u dit eenmaal heeft gedaan komt deze
voorjager ook bij uw contacten te staan.
Alle velden zijn verplicht voor inschrijving.
Zodra alles is ingevuld klikt u op de knop 'Volgende stap' onderaan om verder te gaan.
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STAP 3: Eigenaar

Het invoeren van de eigenaar gaat op dezelfde manier als het invoeren van een voorjager.
Alle velden zijn verplicht voor inschrijving.
Zodra alles is ingevuld klikt u op de knop 'Volgende stap' onderaan om verder te gaan.
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STAP 4: Gegevens hond

Dit is de stap waar u de gegevens van uw hond invoert waarmee u wilt inschrijven voor de wedstrijd. Net zoals
bij het inschrijven van een voorjager of eigenaar kunt u de gegevens direct uit uw profiel kopiëren door het
'overnemen' menu bovenin.
Heeft u nog geen honden in het systeem staan dan kunt u deze natuurlijk ook handmatig invoeren. Zodra u dit
eenmaal heeft gedaan komt deze hond in het 'Mijn honden' menu te staan bij uw profiel.
Vul deze gegevens met zorg in! Gegevens als stamboeknaam, stamboek, stamboeknummer, chipnummer,
fokker, etc. dienen EXACT hetzelfde te zijn als op de registratiedocumenten. Let hierbij ook op hoofdletter
gebruik.
Zodra alles is ingevuld klikt u op de knop 'Volgende stap' onderaan om verder te gaan.
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STAP 5: Documenten hond

Bij deze stap kunt u de documenten van de hond uploaden. Hierbij is het mogelijk meerdere documenten per
hond op te slaan.
Klik op de knop 'Choose File' (1) (deze heet bij sommige mensen 'Kies bestand' of 'Open bestand') en u kunt
op uw harde schijf het betreffende document opzoeken. Zodra u deze heeft geselecteerd klikt u op de knop
Upload (2). Het bestand wordt nu toegevoegd (dit kan even duren).
Om nog een bestand toe te voegen doorloopt u dezelfde stappen.
LET OP: Het is alleen mogelijk om JPG, PNG, GIF en PDF bestanden te uploaden als document.
TIP: Heeft u geen scanner tot uw beschikking? Vaak is een foto (bijvoorbeeld gemaakt met een telefoon) ook
voldoende. Het gaat erom dat het document goed leesbaar is en de registratiekenmerken controleerbaar zijn.
Indien u al eerder uw documenten heeft geupload vind u deze documenten hier ter controle terug. U kunt deze
vergroten door op de plaatjes te klikken. U kunt nog altijd documenten achteraf toevoegen (zoals diploma's
etc.).
U hoeft de documenten slechts één keer te uploaden. Deze worden direct bewaard in uw profiel. De volgende
keer dat u deze hond inschrijft worden de documenten automatisch getoond.
Kunt u geen scan / foto maken van de documenten? Vink dan aan 'ik stuur een kopie van de documenten
later per post of e-mail'.
LET OP: Deze documenten dient u te verzenden aan de ORGANISATIE dus niet aan ORWEJA.
Zodra u alle documenten heeft toegevoegd klikt u op de knop 'Volgende stap' onderaan om verder te gaan.
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STAP 6: Lidmaatschap KNJV

Indien een lidmaatschap van de KNJV voor de wedstrijd van belang is kunt u in Stap 6 deze toevoegen. Is dit
niet het geval dan ziet u deze stap niet bij de inschrijving terugkomen.
Het uploaden van een scan of foto van een KNJV pas werkt hetzelfde als bij het uploaden van een stamboom
of diploma. U dient na het uploaden wel uw nummer, gewest en het jaar van uw pas handmatig in te voeren.
Bent u geen lid dan kunt u dit aanvinken.
Kunt u geen scan / foto maken van uw KNJV pas? Vink dan aan 'ik stuur een kopie van de documenten later
per post of e-mail'.
LET OP: Deze documenten dient u te verzenden aan de ORGANISATIE dus niet aan ORWEJA.
Zodra u alle documenten heeft toegevoegd klikt u op de knop 'Volgende stap' onderaan om verder te gaan.
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STAP 7: lidmaatschap rasvereniging

Indien een lidmaatschap van een rasvereniging of een andere door RvB erkende vereniging voor de wedstrijd
van belang is kunt u in Stap 7 deze toevoegen. Is dit niet het geval dan ziet u deze stap niet bij de inschrijving
terugkomen.
De gegevens kunt u direct van uw profiel overnemen zoals u dit ook heeft gedaan bij bijvoorbeeld de
voorjager, eigenaar en de gegevens van de hond.
U kunt ook een nieuwe rasverenging of andere door RvB erkende vereniging toevoegen aan uw inschrijving
door deze gegevens hier in te voeren. Deze worden direct in uw profiel opgeslagen.
Bent u geen lid van een rasvereniging of andere door RvB erkende vereniging vink dit dan aan.
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STAP 8: Controle en indienen

Bij controle en indienen kunt u alle gegevens die u heeft ingegeven controleren op juistheid. Wilt u iets
aanpassen? Klik dan op de betreffende stap die u wilt aanpassen en u kunt dit direct aanpassen. Klik na de
aanpassing altijd op 'volgende stap' om de aangepaste gegevens op te slaan. Vervolgens kunt u
teruggaan naar Stap 8.
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Onderaan de pagina is er ruimte voor een opmerkingen aan de organisatie.
Belangrijk: Lees de tekst onder Accoord en indienen zorgvuldig door. Hier staan veelal opmerkingen over
betalingen, kenmerken en belangrijke informatie over de proef of wedstrijd die van belang zijn voor deelname
en voor definitief maken van uw inschrijving. U geeft tevens akkoord dat u op de hoogte bent van het
Kynologisch Reglement (KR) en het AVR (Algemeen Veldwedstrijd Reglement) en/of RJP (Reglement
Jachthondenproeven).
Voordat u de inschrijving kunt indienen gaat u hiermee accoord door op het vinkje te klikken (bij de rode pijl).
Hierna klikt u op de knop Inschrijving indienen om u voor de wedstrijd in te schrijven.

Inschrijven via My.ORWEJA.nl - 11

http://my.orweja.nl

U krijgt een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving.
LET OP: In deze bevestigings e-mail staat ook een betalingskenmerk wat u dient te gebruiken om uw betaling
te voldoen (nummer start met F en daarna een uniek nummer: F.... - ..... ).
U bent nu ingeschreven voor de wedstrijd bij de organisatie. U wordt verder op de hoogte gehouden van
deelname etc. door de organisatie per e-mail.

AANPASSEN VAN EEN INSCHRIJVING

Uw inschrijving kunt u totdat inschrijving voor de wedstrijd door de organisatie wordt gesloten nog achteraf
aanpassen. Ga hiervoor naar Inschrijvingen (bovenin het menu) en daarna naar 'Mijn inschrijvingen' (zie pijl 1).
Hier krijgt u een overzicht te zien van al uw inschrijvingen aan de rechterkant. In het overzicht 'Actueel' ziet u de
inschrijvingen voor wedstrijden die nog plaat moeten vinden. Bij 'Eerdere inschrijvingen' staan de wedstrijden
waar u eerder aan heeft meegedaan.
Klik op de knop 'Inschrijving bekijken' om de inschrijving te bekijken en aan te passen (zie pijl 2).
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U ziet nu de gegevens van uw inschrijving inclusief uw inschrijfnummer (F.... - .....)
Wilt u de inschrijving aanpassen klik dan op de knop Aanpassen (zie pijl 1)
Wilt u de inschrijving annuleren klop dan op de knop Annuleren (zie pijl 2).
LET OP: de annulering wordt alleen aangevraagd bij de organisatie, het is aan de organisatie om te oordelen
of de inschrijving geannuleerd kan worden.

Een inschrijving aanpassen werkt op dezelfde manier als een inschrijving indienen. U kunt ook rechtstreeks
naar een bepaalde stap gaan door hier op te klikken in het overzicht. Bijvoorbeeld om de documenten van de
hond aan te passen of toe te voegen kunt u direct op Stap 5 klikken (in het lichtgroen).
LET OP: Zorg ervoor dat u na iedere aanpassing bij een stap altijd op de knop 'Volgende stap' klikt. Alleen dan
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worden uw aanpassingen opgeslagen.

Stap 8: Aanpassing indienen

Om de aanpassing in te dienen dient u altijd naar Stap 8 te gaan. U krijgt dan bovenin te zien (in het rood) dat
de hond al is ingeschreven.

Onderaan stap 8 dient u te klikken op Inschrijving AANPASSEN om de aanpassingen definitief door te
voeren.
Belangrijk: Lees de tekst onder Accoord en indienen zorgvuldig door. Hier staan veelal opmerkingen over
betalingen, kenmerken en belangrijke informatie over de proef of wedstrijd die van belang zijn voor deelname
en voor definitief maken van uw inschrijving. U geeft tevens akkoord dat u op de hoogte bent van het
Kynologisch Reglement (KR) en het AVR (Algemeen Veldwedstrijd Reglement) en/of RJP (Reglement
Jachthondenproeven).
Voordat u de aanpassing kunt indienen dient u wederom aan te geven dat u hiermee accoord gaat door op
het vinkje te klikken.
Van uw aanpassing krijgt u per e-mail een bevestiging.
De organisatie krijgt ook een bevestiging van uw aanpassing
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