VERENIGINGSNIEUWS

Jachthondenproeven op website
van ORWEJA
n juni 2014 worden de kalenders voor de jachthondenproeven gepubliceerd op de website van ORWEJA:
www.orweja.nl
Sinds 2013 is het alleen nog maar mogelijk in te schrijven voor
jachthondenproeven, OWT’s en veldwedstrijden met het
nieuwe digitale ORWEJA wedstrijdensysteem My ORWEJA.
Voor deelnemers wordt het een stuk eenvoudiger om in te
schrijven. Bovendien kunnen deelnemers een profiel aanmaken zodat gegevens nog maar één keer ingevoerd hoeven te
worden, zelfs bij het inschrijven voor meerdere proeven, veldwedstrijden of OWT’s. In de kalenders kunt u direct zien welke
wedstrijden beschikbaar zijn voor digitale inschrijving.
Op My ORWEJA kunt u uw eigen profiel aanmaken met uw
persoonlijke gegevens en uiteraard de gegevens van uw
hond(en). Dit blijft allemaal online opgeslagen, zodat u deze
gegevens direct kunt gebruiken bij het inschrijven. Ook kunt u
gegevens kwijt zoals de stamboom èn eigendomsbewijs van
uw hond en lidmaatschapsgegevens van de KNJV incl. pasje
2014 (!) en/of rasvereniging(en).
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Wat u nu al kunt doen?
Profiel aanmaken of aanpassen in MyOrweja
Zorg voordat u inschrijft dat in uw profiel de juiste gegevens
van uw hond(en) worden ingevoerd: namen aan het begin met
hoofdletters, tussenvoegsels kleine letters. Let op dat u de

naam van de hond exact hetzelfde invoert als vermeld op de
stamboom, maar dan alleen aan het begin met hoofdletter, net
als in een zin. De gegevens die u hier invoert, worden overgenomen bij inschrijving en op de diploma’s. Foutief ingevoerde gegevens hebben consequenties voor de inschrijving!
Bijvoorbeeld: ‘Boef van de Jachthond’.
• Vul bij de gegevens van de hond achter Document nr. het
juiste stamboomnummer in (zonder NHSB ervoor) of als
de hond geen stamboom heeft het registratienummer van
dierenpaspoort of ander registratiedocument. Let op: hier
moet een nummer vermeld staan (dus niet ‘nvt’ of een
andere tekst)
• Vergeet niet de stamboom èn het eigendomsbewijs oftewel
registratiebewijs in te scannen. Dit moet u doen alvorens
ook maar ergens in te schrijven, alleen dan worden de
documenten automatisch getoond bij inschrijving.
• Zorg dat u uw nieuwe KNJV-pas 2014 of pas van uw
rasvereniging 2014 scant.
• Controleer de gegevens die u heeft ingevoerd, achteraf
herstellen kost veel tijd en geeft veel ergernis.
Op de ORWEJA-site vindt u op de homepagina de My
ORWEJA handleidingen en een link naar FAQ - veel gestelde
vragen over My ORWEJA.

VUT-dag voor retrievers op 10 mei
p 10 mei organiseren Kees van den Born en Henny M.
Schoor in samenwerking met de Nederlandse Labrador
Vereniging een VUT-dag in Almkerk voor retrievers (alle rassen)
vanaf 8 jaar.
Het motto luidt: ‘Hoe heurt het eigenlijk…’ Naast de traditionele
jachthondenproeven heeft de organisatie ook het een en ander in
petto voor de baasjes. Inschrijven via: jpc-proeven@nlv.nu
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Aanrijdingen met reeën met ruim 50% gedaald
adat in april 2013 in het buitengebied van Winterswijk
650 blauwe wildreflectoren zijn geplaatst door leden van
WBE Winterswijk is het aantal aanrijdingen met reewild met
ruim 50 % gedaald. Werden tot 2013 jaarlijks gemiddeld 100
aanrijdingen met reewild gemeld, over het laatste jaar waren
dat er nog 45. De reflectoren zijn bekostigd door bijdragen
van de Rabobank en de gemeente Winterswijk.
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Meer info: J.M.B. Hijink, 06 - 53292007
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