
Online lootjes trekken 
 

 

Lootjes trekken kan tegenwoordig ook online op afstand. 

Handig als u elkaar voor Sinterklaas of Kerst niet meer 

ziet.  

 

Lootje trekken op afstand 

Over niet al te lange tijd staan de feestdagen alweer voor 

de deur. Wilt u op tijd beginnen met lootjestrekken voor 

Sinterklaas of Kerst maar ziet u uw familie of vrienden 

niet meer voor de feestdagen? Gebruik dan de website van 

Lootjestrekken. 

 

Gebruik van de site 

 

• Ga naar Lootjestrekken.nl 

• Klik op Start lootjes trekken. 

• Typ in het eerste invulvak uw eigen naam en daaronder de namen van de andere 

deelnemers. 

• Onder ‘Verlanglijstjes en lootjes trekken’ staan drie opties. Kies een van de opties 

door op het bolletje ervoor te klikken. 

• Klik op Volgende stap. 

• Kies of u een uitsluiting wilt opgeven. Hier kunt u bepalen wie welke naam niet mag 

trekken. Per persoon kunnen meerdere namen toegevoegd worden. Hier kunt u 

bijvoorbeeld de namen toevoegen van mensen die elkaar vorig jaar al hebben 

getrokken. Het kan ook handig zijn als er een nieuw familielid is die nog niet iedereen 

kent, zodat bepaalde mensen geen onbekende naam zien. 

• Klik op Volgende stap. 

• Vul de groepsnaam, datum van de viering, cadeaubedrag en uw e-mailadres in. Mogen 

cadeaus per post verstuurd worden? Zet een vinkje voor ‘Stuur elkaar cadeaus per 

post’. 

• Typ eventueel nog een berichtje voor de deelnemers. 

• Klik op Bevestigen. 

 

Groep uitnodigen 

 

• Ga naar uw mailbox en klik op de mail van Lootjestrekken.nl. Kijk eventueel in de 

spambox als u de mail niet ziet staan of klik in de browser bij Lootjestrekken.nl op 

opnieuw sturen. 

• Klik in de mail op Bevestig groep. 

• Een nieuw venster opent in de browser. Kies een van de opties om uw mede-

feestvierders uit te nodigen. Dit kan via 'E-mail', 'Link kopiëren', 'WhatsApp', 'SMS' of 

'Messenger'. 

 

 

 

 

 



Lootje trekken 

 

• Nadat de uitnodigingen zijn verstuurd, krijgen alle deelnemers een berichtje. Zij 

klikken in dit bericht op Ik doe mee > Later maken > Trek een lootje. 

• Een nieuwe pagina opent waarin ze verschillende dingen kunnen doen: 

o Klik op Vraag [naam] anoniem om een verlanglijstje als er nog geen 

verlanglijstje is ingevuld. 

o Klik op Zoek in Cadeauzoeker voor een overzicht met online cadeaus. 

o Stel een anonieme vraag aan de persoon van uw lootje (nadat diegene heeft 

opgegeven mee te doen). 

o Klik op Maak verlanglijstje om een eigen verlanglijstje toe te voegen. 

o Klik op Ga naar de groepspagina om naar de groepspagina te gaan. Hier 

vindt u alle deelnemers en hun verlanglijstjes. Handig als u ook cadeautjes 

voor andere deelnemers wilt kopen. 

• Cadeau van een lijstje gekocht? Dan klikt een deelnemer op de lijst op Ik geef dit 

cadeau. Zo weten andere deelnemers dat dit cadeau al gekocht is. De eigenaar van het 

verlanglijstje kan niet zien welke cadeaus afgevinkt zijn. 

 

Lootje trekken organisator 

 

U als organisator krijgt een eigen e-mail. 

• Klik hierin op Trek een lootje. 

• Nu volgt eenzelfde pagina als hierboven. 

De organisator heeft later nog de optie om via de groepspagina opnieuw de uitnodigingen te 

versturen, e-mailadressen te wijzigen, deelnemers toe te voegen of te verwijderen en de lijst 

met getrokken lootjes te bekijken. 
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