WTQ2020
Groot animo
Hoe kunnen we iedereen laten starten

Inleiding
Tussen 1 en 31 december 2018 hebben leden van de Dutch Sheep Dog society zich voor in
kunnen schrijven voor de Qualifiers voor World Trial 2020 die dit jaar georganiseerd
worden. Deze voorinschrijving geeft (voor 1e en 2e honden) gegarandeerde toegang tot
deze Qualifier wedstrijden.
De eerste wedstrijd in de World Trial Qualifier serie staat gepland op 13 & 14 april 2019 Op
deze datum is er bijna 12 uur zonlicht dat net aan genoeg licht geeft voor 50 runs Om te
kunnen garanderen dat ten minste de 112 vooringeschreven combinaties kunnen starten
zullen er keuzes gemaakt moeten worden. In dit document staan een aantal opties met
daarbij de mogelijke gevolgen opgesomd.
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Huidige situatie
De eerste wedstrijd in de World Trial Qualifier serie staat gepland op 13 & 14 april 2019.
Op deze datum zal de zon om 7:00 uur op komen en om 18:42 onder gaan1, dit geeft 11:42
aan licht. Met dit lichtvenster zouden wij normaalgesproken het maximum aantal runs
per dag op 50 zetten.
Er hebben zich 112 combinaties (1e en 2e honden) voor ingeschreven. Ook zijn er nog 17
3e honden voor ingeschreven en zijn er een aantal handlers die zich niet hebben
vooringeschreven maar na 31 december al wel te kennen hebben gegeven deel te willen
nemen aan de Qualifiers.
Groep

Hond1

Hond2

Hond3

Geen Voorkeur

15

10

2

Groep A

29

19

6

Groep B

23

16

9

TOTAAL

67

45

17

Wedstrijdschema
Hieronder het huidige wedstrijdschema
Trial

Datum

Locatie

Qualifier 1

13-14 april 2019

t Gooi

Qualifier 2

1-2 juni 2019

Maurik

Qualifier 3

13-14 juli 2019

Waddinxveen

Qualifier 4 &
Dutch National

30 augustus 1 september 2019

Oostwoud

1

https://cdn.knmi.nl/system/ckeditor_assets/attachments/74/tijden_van_zonopkomst_en_-ondergang_2019.pdf
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Mogelijke oplossingen
De Trial Commissie ziet een aantal mogelijke oplossingen, deze oplossingen hebben
verschillende voor-, nadelen en gevolgen. Hieronder staan de mogelijke oplossingen
beschreven.

Oplossing 1: Qualifier 1 in drie dagen
Door World Trial Qualifier 1 over drie dagen te houden zou er plaats zijn voor 3x50
combinaties.
Voordelen
●

Er is voldoende plaats zodat iedereen mee kan doen

Nadelen
●
●

De groepsindeling kan niet gehandhaafd worden
Om 3e honden te kunnen starten is het niet mogelijk de
voorkeursdagen te handhaven.

●

Grotere impact op inzet organisatie, Team en Vrijwilligers

●

Impact op schapen

Gevolgen
Naast dat het organiseren van een driedaagse wedstrijd veel praktische problemen met
zich meebrengt voor de organisator en de TC is het vaak ook lastig voldoende vrijwilligers
te vinden die 3 of 4 dagen willen helpen. Ook heeft het inplannen van een (vaak minder
populaire) vrijdag een mogelijk financieel risico.
Het is in deze oplossing, zonder de voorkeursdagen los te laten, nog steeds niet mogeljik
om 3e honden te starten. Er hebben 48 combinaties (1e en 2e honden) als voorkeur Groep
A opgegeven, voeg daarbij de 6 3e honden, dan is er een totaal van 54 combinaties met
voorkeur A.
Het voorstel is om door middel van loting combinaties uit zowel uit Groep A als Groep B
naar de 3e wedstrijddag te verplaatsen.
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Oplossing 2: Alle Qualifiers in 3 dagen
In aanvulling op voorgaande is er ook een mogelijkheid om Qualifier 1-3 over 3 dagen te
houden. Daar Qualifier 4 en daarmee voorronde van der Dutch National al een aantal
beperkende regels kent zal deze buiten deze aanpassing vallen.
Voordelen
●

Er is voldoende plaats zodat iedereen mee kan doen

●

Met een

nieuwe groepsindeling zullen de eerste, tweede en

derde dagen eerlijk verdeeld worden
Nadelen
●

Huidige groepsindeling en voorkeursdagen kan niet worden
gehandhaafd

●

Grotere impact op inzet organisatie, Team en Vrijwilligers

●

Mogelijk groot financiele impact

●

Onzeker of op reeds vastgelegde locaties 3 daagse wedstrijd
mogelijk is.

●

Impact op schapen

Gevolgen
Naast dat het organiseren van een driedaagse wedstrijd veel praktische problemen met
zich meebrengt voor de organisator en de TC is het vaak ook lastig voldoende vrijwilligers
te vinden die 3 of 4 dagen willen helpen. Ook heeft het inplannen van een (vaak minder
populaire) vrijdag een mogelijk financieel risico.
Wel zullen we opnieuw moeten inventariseren wat de wensen zijn kwa voorkeursdag en
groepsindeling.

-4-

Oplossing 3: Beperken tijd
De meest eenvoudige oplossing is om door het beperken van de tijd die iedere deelnemer
krijgt de dag zo in te delen dat de 112 vooringeschreven 1e en 2e honden kunnen starten.
Voordelen
●

Eenvoudig uit te voeren

●

Geen onnodig financieel risico

●

Groepsindeling en voorkeursdagen kunnen gehandhaafd blijven

Nadelen
●

Alleen vooringeschreven 1e en 2e honden kunnen deelnemen

Gevolgen
Deze oplossing heeft weinig gevolgen anders dan dat er geen ruimte is anders dan voor de
112 vooringeschreven combinaties.

Oplossing 4: Andere datum
Door de wedstrijd naar later in het seizoen te verplaatsen is er meer daglicht en kunnen
we meer runs kwijt. Op 11 & 12 mei staan er op het moment van schrijven2 nog geen
wedstrijden op de agenda3. Op deze datum is het van 05:53 tot 21:21 licht, voldoende om
60-65 runs per dag te kunnen lopen.
Voordelen
●

In 2 dagen is er plaats voor alle vooringeschreven combinaties

●

Financieel interessant

Nadelen
●

Er is nog steeds maar beperkt ruimte voor niet vooringeschreven combinaties

●

van 6:00 tot 21:00 is een erg lange dag

●

Door afwijken van het zeer tijdig gepubliceerde schema kan het zijn dat bepaalde
handlers reeds andere afspraken hebben gemaakt op deze datum.

●

Onzeker of op reeds vastgelegde locaties op deze datum een
wedstrijd mogelijk is.

Gevolgen
Deze oplossing heeft, behalve dat het voor de organiserende partij een pittig weekend
wordt, weinig verregaande gevolgen.

2
3

12 januari 2019
http://sheepdog.events
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