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Samenvatting ZooEasy: 

Honden worden in de lijst getoond. Deze lijst is gesorteerd op 
alfabetische volgorde van naam. 

Bij naamgebruik van een hond wordt in de lijst de naam van de 
hond, het stamboomnummer, het stamboomnummer van de 
vader, het stamboomnummer van de moeder en de 
geboortedatum van de hond weergegeven.  

Door op een hond te klikken, worden de detailgegevens van de 
betreffende hond weergegeven, verspreid over verschillende 
tabbladen. Dit zijn de tabbladen Basisgegevens, Opmerkingen, 
Persoonlijke gegevens, Nesten, Extra velden, Foto, Bijlagen, 
Bloedverwanten, Uitslagen, Verslagen en Wijzigingen.  
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Zoeken: 

Het is mogelijk om te zoeken op vele criteria: 

op Naam: 
In het zoekveld kan de naam van een dier worden ingevuld.  

op Registratienummer:  
In het zoekveld kan het Registratienummer van een dier worden 
ingevuld.  

op Registratienummer vader:  
In het zoekveld kan het Registratienummer van een vaderdier 
worden ingevuld. Alle dieren waar dit dier vader van is worden 
dan gezocht.  

op Registratienummer moeder:  
In het zoekveld kan het Registratienummer van een moederdier 
worden ingevuld. Alle dieren waar dit dier moeder van is worden 
dan gezocht.  

op Eigen dieren:  
Door dit filter toe te passen worden alle dieren getoond waarvan 
is aangegeven dat de ingelogde gebruiker de eigenaar is.  

op Eigen mannelijke dieren:   
Met dit filter worden alle mannelijke dieren getoond, waarvan de 
ingelogde gebruiker de eigenaar is.  

op Eigen vrouwelijke dieren: 
Met dit filter worden alle vrouwelijke dieren getoond, waarvan de 
ingelogde gebruiker de eigenaar is.  

op Gefokte dieren:  
Met behulp van dit filter worden alle dieren getoond waarvan is 
aangegeven dat de ingelogde gebruiker de fokker is.  
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Uitgebreid Zoeken: 

Uit het Zoeken afrolmenu kan ook gekozen worden voor 
Uitgebreid zoeken. Via deze optie is het mogelijk om meerdere, 
uitgebreide, criteria in te voeren waarop vervolgens gezocht kan 
worden.  

Wanneer de optie Uitgebreid zoeken geselecteerd wordt uit het 
afrolmenu, opent direct een nieuw scherm bestaande uit twee 
tabbladen, het tabblad Algemeen en het tabblad Extra velden. Op 
deze tabbladen kunnen verschillende waarden (zoekcriteria) 
ingevoerd worden waarop vervolgens dieren gezocht kunnen 
worden.  
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Stamboom  

Wanneer op de link Stamboom wordt geklikt, opent een nieuw 
venster met daarin een stamboom van het betreffende dier. De 
stamboom toont 4 generaties, met als eerste generatie het 
betreffende dier gevolgd door ouders, grootouders en 
overgrootouders. De stamboom wordt met foto’s van alle dieren 
in de stamboom weergegeven als deze beschikbaar zijn. Als de 
velden Naam, Titel voor naam, Titel achter naam, 
Registratienummer, Geslacht, Kleur en Geboortedatum ingevuld 
zijn bij de basisgegevens van het dier, worden deze op de 
stamboom getoond. Ook de berekende inteeltwaarde wordt in de 
stamboom getoond.  

Als op een dier in de stamboom wordt aangeklikt, wordt de 
stamboom opnieuw aangemaakt met het gekozen dier als eerste 
generatie. Op deze manier is het dus mogelijk om bloedlijnen te 
volgen. 

Inteelt en AVK: Ook de AVK en Inteeltwaarde worden automatisch 
(her)berekend en toegevoegd aan detailgegevens van het dier. 
Dit wordt 1x per dag, in de nachtverwerking, door ZooEasy 
berekend. Wanneer het woord [Herberekenen] getoond wordt zijn 
de gegevens niet volledig en wordt de waarde ’s nachts opnieuw 
berekend. Bij het invoeren van een dier wordt de waarde 
standaard op [Herberekenen] gezet totdat de waarde berekend is. 
Als in de ouderlijn van een dier iets wordt aangepast als gevolg 
waarvan de Inteeltwaarde of AVK zou moeten veranderen, wordt 
dit ook pas ’s nachts verwerkt. Bij alle nakomelingen waarvoor de 
gedane aanpassing geldt, worden tot die tijd de Inteeltwaarde, de 
AVK niet op [Herberekenen] gezet.  
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Tabblad Nesten:  

Dit tabblad heeft twee sub-tabbladen. Op het eerste sub-tabblad 
Combinaties ouders, zijn alle combinaties zichtbaar van de ouders 
van het dier. Op het tweede sub-tabblad worden de combinaties 
getoond waarvan het dier zelf één van de ouders is.  
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Tabblad Extra velden:  

Op het tabblad Extra velden kan extra informatie over een dier 
geregistreerd worden. De informatie die hier kan worden 
opgenomen, is afhankelijk van de extra veld categorieën en 
velden die zijn aangemaakt via het menu Basistabellen (Zie de 
paragraaf Extra veld categorieën dieren in het Beheer handboek). 
De extra veld categorieën worden als tabbladen weergegeven. De 
extra velden worden op de verschillende tabbladen weergegeven 
in de categorie die voor het extra veld geselecteerd is.  

 

Tabblad Bloedverwanten:  

Op het tabblad Bloedverwanten worden de nakomelingen van een 
dier getoond. Dit tabblad kent de drie sub-tabbladen Kinderen, 
Kleinkinderen en Alle nakomelingen. Wanneer het tabblad 
Bloedverwanten wordt geselecteerd wordt standaard het eerste 
tabblad Kinderen getoond.  

 

Tabblad Uitslagen:  

Op het tabblad Uitslagen worden alle uitslagen zoals 
tentoonstellingsuitslagen of showresultaten behorend tot het dier 
getoond. Uitslagen worden in een lijst op het tabblad getoond met 
vermelding van uitslag datum, plaats, type, soort en een 
omschrijving.  
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Nesten: 
 
In het menu onderdeel nesten worden alle combinaties/nesten 
geregistreerd. In de lijst worden de geboortedatum, de man en de 
vrouw van de combinatie weergegeven. Combinaties worden in de 
lijst standaard getoond op aflopende volgorde van 
geboortedatum. De meest recente geboortedata staan bovenaan. 
Door in de lijst met combinaties op de regel van een combinatie 
te klikken, worden de detailgegevens van de betreffende 
combinatie weergegeven. Verspreid over verschillende tabbladen 
zijn de overige gegevens geregistreerd.   

  
Via de Zoeken optie kan een combinatie worden opgezocht en 
kunnen de detailgegevens worden opgevraagd.  
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Proef Nest:  

Door op de link Proef Nest te klikken, heeft een gebruiker de 
mogelijkheid om een proef combinatie samen te stellen en 
daarvan de verwantschapsgraad te laten berekenen en een 
proefstamboom op te vragen. In de proefstamboom wordt het 
inteeltpercentage van het fictieve dier berekend en getoond.  

Nadat op deze link is geklikt, wordt een nieuw scherm geopend. 
In dit scherm kan een mannelijk en vrouwelijk dier geselecteerd 
worden.  

Als 1 of beide van de gekozen ouder dieren overleden is wordt 
hiervan een attentiemelding gegeven.  

Tevens in het mogelijk om aan te geven hoeveel generaties 
gebruikt dienen te worden voor de inteelt- en 
verwantschapsberekeningen. Er is hierbij de keuze uit Onbeperkt 
of Beperkt waarbij het aantal gewenste generaties kan worden 
ingevoerd. Vervolgens is het mogelijk om de verwantschapsgraad 
tussen de twee dieren weer te geven door op 
Verwantschapsgraad berekenen te klikken. Daarnaast kan er voor 
gekozen worden om een proefstamboom aan te maken door op 
Proefstamboom te klikken. 

   
 
 

 

 

 
 


