
Inschrijven en plaatsing. 
 

Inleiding 
Helaas komt het steeds vaker voor dat er voor bepaalde disciplines meer inschrijvingen dan plaatsen zijn. Dit heeft tot gevol g dat 

curs isten op een wachtlijst geplaatst worden of, nog vervelender, teleurgesteld moeten worden. In dit artikel proberen we uit te 
leggen hoe de plaatsing in zijn werk gaat, waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en wat de regels en richtlijnen zijn.  

 
De plaatsing wordt bepaald door de indelingscommissie. Hierin zijn de ledenadministratie en de hoofdtrainers vertegenwoordigd. 
Deze commissie maakt de eerste indeling en heeft, indien nodig, overleg met de hoofdtrainers van de verschillende disciplines. Na het 

verzenden van de lesbrieven kunnen cursisten die nog iets willen aanpassen aan hun indeling zich melden bij de indelingscommissie of 
ledenadministratie zoals aangegeven in de lesbrieven. Indien mogelijk zullen de wensen zoveel mogelijk gehonoreerd worden. Maar 

een verzoek tot aanpassing geeft geen garantie op aanpassing. 

 
Basisregels 
Voor het indelen van de groepen worden de volgende cri teria gebruikt indien er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn: eerst wordt 
gekeken naar cri terium 1. Geeft dat geen uitsluitsel, dan wordt gekeken naar cri terium 2. Vervolgens naar cri terium 3 en tens lotte 

naar cri terium 4. Indien dan nog geen besluit genomen kan worden, beslist het lot. 

 

Criterium Toelichting 
1. Datum van inschrijving Gekeken wordt naar de datum van i nschrijving. 

Inschrijvingen die voor de officiële openingsdatum  binnenkomen, worden 

beschouwd als ingeschreven op de openingsdatum. 
Er wordt niet gekeken naar het ti jdstip van inschrijven. De datum is het 
cri terium. 

 
2. Bestaande leden gaan 

voor nieuwe leden 
Tussen leden onderling wordt geen onderscheid gemaakt op grond van de 
lengte van het lidmaatschap. 
 

3. Bestaande cursisten 
binnen een discipline 
gaan voor nieuwe cursisten 

Bestaande cursisten worden zo in staat gesteld hun ontwikkeling verder 
vorm te geven zonder onderbreking. Als discipline worden beschouwd: 
Behendigheid/SBB, Dog Frisbee, Flyball, UV, Pups/Gehoorzame Hond, VGG, 

Treibball, Ringtraining, en GG. 
Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen b.v. beginners en 
gevorderden of GG1 en 2, etc. 

 
4. Medewerkers hebben voorrang op 

niet-medewerkers 

Als  medewerker wordt beschouwd iedereen die op de medewerkerslijst 

van di t seizoen voorkomt en ereleden. 
 

5. Loting  

 
Recreatieve en wedstrijdgroepen 
Bi j enkele disciplines wordt onderscheid gemaakt tussen cursisten die aan wedstrijden deel willen (gaan) nemen en cursisten d ie puur 
recreatief willen tra inen. In het a lgemeen zal het er in de wedstrijdtraining wat fanatieker aan toegaan en ook inhoudeli jk kunnen de 
tra iningen wat verschillen. 
Di t betekent dat de hoofdtrainers hier enigermate zelf de indeling verzorgen omdat zij de cursisten kennen en weten wie aan 
wedstrijden deelneemt of wil gaan nemen. 

 
Uitzonderingen 
Van bovenstaande regels kan afgeweken worden indien: 

- er teveel probleemhonden in een groep dreigen te komen. 
- er een te groot niveauverschil binnen een groep dreigt te ontstaan. 

  

Ten slotte 
Niet geplaatste cursisten komen op een wachtlijst voor de betreffende discipline. Tot en met de derde les van het seizoen is het nog 

mogelijk om in te stromen indien er nog plaats vri j komt. Plaatsing op de wachtlijst geeft geen garantie op plaatsing in het volgende 
seizoen aangezien dan wederom eerst de basisregels van toepassing zijn. 

Het s taat cursisten uiteraard vri j bezwaar te maken tegen plaatsing op een wachtlijst. In dat geval beslist het bestuur. 
Curs isten die zich tweemaal inschrijven voor dezelfde discipline met dezelfde hond, worden maximaal 1x ingedeeld indien er meer 
inschrijvingen dan plaatsen zijn. 

 


