
Uniek online digitaal naslagwerk 

voor de blonde fokker en liefhebber 

 

Blonde d’Aquitaine 

Digitale Stamboom Registratie 

 

 Stambomen incl. foto’s  

 Bijlagen met stierverslagen en catalagi 

 Bijlagen met bedrijfsreportages 

 Bloedverwanten op dierniveau 

 Het maken van proef paringen 

Op de volgende pagina’s maakt u kennis met het veelzijdige programma 



Openingsscherm en zoek een koe of stier 



We kiezen in dit voorbeeld de koe Fatima Du Moulin 



Klik op stamboom van Fatima du Moulin in de blauwe balk 

en deze is te zien op volgende tabblad 

Openingsscherm van Fatima du Moulin 



Stamboom Fatima du Moulin 

Nu kun je binnen de stamboom klikken op een willekeurig dier 

In dit voorbeeld nemen we  Tilbury, zie volgende tabblad  



En ook hier kun je de stamboom en eventuele bijlagen en bloedverwanten bekijken 

van de stier Tilbury 



We gaan weer terug naar met Fatima du Moulin en klikken op bijlagen 

Indien aanwezig zijn die hieronder te vinden 



Gaan we verder naar Bloedverwanten, en indien aanwezig 

kun je klikken op één van de nakomelingen en word een nieuw tabblad geopend 

We kiezen Mistletoe vd Woeste Hoeve 



En vervolgens kunnen we hier ook alles bekijken van het betreffende dier indien bekend 

Door op de foto van de stier te klikken wordt deze vergroot 

 

Ook gegevens van fokker J. Schilder en eigenaar K. Bolhuis  

kunnen door op het icoon te klikken achter de naam, worden ingezien 

 

We kiezen in dit voorbeeld fokker J.Schilder, zie volgend tabblad 



Op dit tabblad zien we de contactgegevens van J.Schilder 

 

Verder kunnen we zijn runderen en eventuele bijlagen uit vakbladen inzien 

Zie volgende twee tabbladen 







Gaan we verder in het menu aan de linkerkant  en klik op Dekkingen en daarna op Proef Dekking 

 

Zo kunnen we een proef paring laten uitvoeren met een favoriete stier en koe  

  

Kies Proef Dekking in de blauwe balk 

En het volgende verschijnt 

Selecteer stier en koe in de lege icoon uit het runderbestand 



Klik op verwantschappercentage berekenen en u ziet in het  

onderste scherm het verwantschapspercentage 

Kies vervolgens Proefstamboom en op het volgende tabblad verschijnt de gekozen paring 

We kiezen in dit voorbeeld voor de stier Fromant x koe Fatima du Moulin 



We zien dan de stamboom van de proef dekking 



In het menu onder contacten worden de fokkers en eigenaren getoond 

 

We kiezen in dit voorbeeld J.A.G.W. Spekenbrink 



Hier zien we de contactgegevens van Spekenbrink 

 

Door op  runderen of bijlagen te klikken worden hier de beschikbare gegevens getoond 



Ook kunt u zelf u eigen dieren invoeren door een fokkersaccount aan te schaffen 

waardoor ook de mogelijkheden bestaat om zelf een proefdekking te maken 

met u eigen moederdieren 



De getoonde tabbladen geven een beeld van de mogelijkheden  

van dit uniek online programma 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

J.Bouwers (distribiteur Bl.d’Aq. Digitale Stamboom Registratie) 

tel. 06– 51 97 78 16 


