De “uitlotingsprocedure” behendigheid met ingang van 01-01-2016.
Aangezien er veel onduidelijkheid bestaat over het toepassen van de uitlotingsprocedure, wil ik
proberen dit met deze uitleg voor iedereen duidelijker te maken.
Per ring kunnen er maximaal 110 inschrijvingen geaccepteerd worden. Voor een drie-rings wedstrijd
kunnen er maximaal 330 inschrijvingen geaccepteerd worden. Als je een wedstrijd hebt met 380
inschrijvingen, betekent dit dat er circa 50 deelnemers buiten de boot vallen.
De basisregel is: wie het verst weg woont (lees: postcode van woonadres deelnemer) van een
wedstrijdlocatie, in combinatie met het minst aantal keren uitlotingen, komt het eerst aan de beurt
voor een uitloting.
Hiervoor gebruiken wij de postcode van het woonadres van de deelnemer, zoals deze in de
administratie van de FHN is geregistreerd.
Vrijgesteld van uitloting zijn: a) FHN-behendigheidsofficials. b) Leden van de organiserende
vereniging. c) Leden van helpende verenigingen. - Voor nadere details zie hetgeen op de FHN site
staat bij “ Aanvulling op de uitlotingsprocedure” .
De lijst onder a) geldt voor alle wedstrijden. De lijsten b) en c) worden na iedere wedstrijd
verwijderd. - Lijst b) gebeurt automatisch via het uitlotingsprogramma. - Lijst c) wordt door de
organiserende vereniging aan de coördinator doorgegeven.
De licentienummers van de honden die uitgeloot zijn geworden , worden opgeslagen in een
databank. Deze data worden bij iedere wedstrijd, waar teveel inschrijvingen zijn, automatisch als
eerste geraadpleegd. Vervolgens worden de inschrijvingen, die vallen onder de bovengenoemde
punten a) t/m c), afhankelijk van het type wedstrijd, ingeloot. Van de resterende inschrijvingen
komen dan eerst degenen in aanmerking voor uitloting die nog nooit zijn uitgeloot, conform de
basisregel. Hebben we dan nog te veel inschrijvingen over, dan komen degenen aan de beurt die al
een keer uitgeloot zijn geweest. Ook hiervoor wordt dan opnieuw de basisregel gehanteerd. Etc. etc.
Deze procedure is niet periode gebonden, dus gaat in een nieuw wedstrijdjaar gewoon door.
Getracht wordt om het aantal inschrijvingen zo dicht mogelijk bij het maximale te laten uitkomen.
Uiteraard zijn de uitlotingen volledig afhankelijk van de inschrijvingen per wedstrijd en de postcodes
van de woonadressen van de deelnemers. Heb je een wedstrijd met weinig deelnemers die nog
nooit zijn uitgeloot, dan heb je met te veel inschrijvingen gegarandeerd veel uitlotingen van
deelnemers die ooit al een keer zijn uitgeloot. Of heb je een wedstrijd in het noorden van het land en
je woont zelf in het zuiden van het land, dan is de kans groot dat je uitgeloot wordt. En dat weer in
combinatie met de hier bovenstaande mogelijkheid…. !
De huidige uitlotingsprocedure is bijna volledig geautomatiseerd. De lijsten a) t/m c) samenstellen is
nog deels handwerk.

