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HANDLEIDING ZOO-EASY ONLINE 
 
 
ZooEasy Online INLOGGEN 
Leden van Holland Dexter ontvangen via een e-mail van Dexter@deversekers.nl de 
inloggegevens van ZooEasy Online. Wanneer u de aanwijzigingen in deze mail volgt kunt u 
inloggen in het Dexter bestand.  
 
U kunt alle Dexters (en hun voorouders) zien, ook die dood zijn of niet meer in bezit zijn bij 
leden. Wanneer u enkel levende dieren wilt inzien die in bezit zijn bij een lid: klik dan het 
vakje “GEREGISTREERD” aan. 
 
Hieronder volgen wat tips om met het programma te werken. 
 
Scherm 
In het scherm staan links 5 categorieën: Runderen, Dekkingen, Contacten, Verslagen en 
Mijn Account. 
Bij “Mijn Account” kunt u enkele instellingen wijzigen. Wij adviseren u om hier “toon eigen 
runderen” aan te klikken, er komt dan een “v” in het vakje voor deze optie. Opslaan van 
gegevens kan door in de bovenste donkerblauwe balk “bewaren” aan te klikken. 
U kunt uw wachtwoord wijzigen, deze optie staat ook in de bovenste blauwe balk. U krijgt 
dan een nieuw wachtwoord toegestuurd. U kunt niet zelf een wachtwoord kiezen. 
 
Runderen 
Kikt u nu op “runderen” in het linker menu dan krijgt u een overzicht van de bij u aanwezige 
runderen. Indien er bij u stamboekdieren aanwezig zijn die niet getoond worden, kunt u dit 
melden bij het secretariaat.  
 
Door op de naam van een dier te klikken kunt u alle gegevens van dat dier inzien. De meeste 
gegevens spreken voor zich. Wanneer er bij ras: .XXXXXX staat betekent dat: Van dit 
stierkalf is een geboortemelding gedaan. Het stierkalf wordt stamboekstier nadat er een 
kloppend afstammingsonderzoek heeft plaatsgevonden. 
 
Via de donkerblauwe balk kunt u terug naar de lijst, of het volgende dier inzien ( > ). Ook 
kunt u een stamboom opvragen. 
 
De lichtblauwe balk geeft meer informatie over het dier.  
Extra velden: hierin staan gegevens over alle zaken die bij het stamboek geregistreerd 
staan: Bijvoorbeeld of van een dier afstammingsonderzoek is gedaan. Soms staat er bij een 
koe DNA. Dat wil zeggen dat er geen afstammingsonderzoek is gedaan, maar wel DNA 
bekend is. Dit betekent dat wanneer je afstammingsonderzoek wilt doen bij een kalf van dit 
dier er alleen van het kalf zelf haren opgestuurd hoeven worden. 
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Het is ook mogelijk een foto van uw dier te plaatsen. Het is belangrijk om een goede foto te 
maken waarop het hele dier goed te zien is (zijaanzicht) en de verhoudingen duidelijk zijn 
(dus niet van bovenaf). Wanneer u zo’n foto heeft van uw dier, stuur die dan op naar het 
secretariaat, dan zetten wij hem on-line in ZooEasy. Het mag ook een foto zijn van een dier 
dat niet meer in uw bezit is. 
Er is ook een knop “bloedverwanten”, leuk om te zien hoeveel kinderen en kleinkinderen een 
oude koe of stier heeft. Onder bijlage kunnen we in de toekomst meer informatie delen. We 
gebruiken deze optie nu nog niet. 
 
Om terug te gaan naar de lijst met runderen gebruikt u de knop “lijst” of klikt u opnieuw op 
runderen. De pijlen in de browser werken hier niet. 
 
Runderen zoeken 
Wanneer u op zoek bent naar een dier klik dan op “runderen”. U ziet nu de lijst van uw eigen 
runderen. Links in de donkerblauwe balk staat ook “eigen runderen”. Wanneer u op deze 
balk klikt kunt u andere opties kiezen, bijvoorbeeld naam. Vervolgens kunt u in het witte 
vakje een naam intypen. Omdat alle dieren een stalnaam als voorvoegsel hebben is het 
belangrijk om voor de (roep)naam een * (sterretje) te zetten. Dus *Berta wanneer u op zoek 
bent naar alle Berta’s. Wilt u ook de Bertha’s inzien, type dan: *Bert*, u vindt dan alle dieren 
met Bert ergens in de naam. Dit is een lijst met meer dan 15 dieren. Onderin ziet u nu een 
menu om de volgende bladzijde in te zien. 
Houdt er rekening mee dat sommige dieren ook een achtervoegsel hebben. Van nature 
hoornloze dieren hebben POLLED achter de naam. Het is dus verstandig om zowel voor als 
achter de naam een * te zetten. Dus *olga*. 
 
Uitgebreid zoeken 
Bij runderen in het zoekvak kunt u ook kiezen voor “uitgebreid zoeken”. Deze optie is vooral 
interessant wanneer u op zoek bent naar een bepaalde groep dieren, bijvoorbeeld een 
dekstier.  
 
Allereerst dient links de keuze “geregistreerd: JA” gemaakt te worden. Hierdoor komen er 
alleen bij leden geregistreerde en levende dieren te voorschijn. 
In het vakje erboven kan de keuze “geslacht: STIER” gemaakt worden. In de lichtblauwe balk 
kunt u “aantal zoekresultaten” aanklikken. Wanneer dit er erg veel zijn kunt u uw 
zoekopdracht verfijnen. 
Bijvoorbeeld: U kiest ervoor om alleen stamboekstieren te tonen. Klik dan op ras en kies 
“STAMBOEK”. In de donkerblauwe balk kunt u klikken op “toon zoekresultaten”. U krijgt nu 
de stierenlijst op uw scherm. 
 
Ander voorbeeld: U wilt een jonge stier aanschaffen waarvan u zelf afstammingsonderzoek 
wilt doen om hem als stamboekstier te gebruiken. Maak dezelfde keuzes: Geregistreerd = 
JA, Geslacht = stier. Nu kiest u bij RAS voor “.XXXXXX” . Tevoorschijn komen alle 
stierkalveren die geregistreerd zijn, maar waarvan nog geen afstammingsonderzoek heeft 
plaatsgevonden. Er zitten ook wat oudere stieren bij, deze zijn meestal os. U kunt ook 
selecteren op leeftijd. Vanaf 1 jaar oud kunt u er vrij goed van op aan dat een stiertje gaat 
dekken. Jonger lukt vaak ook wel, maar gebeurt meestal alleen als het niet de bedoeling is. 
Ook kunt u kiezen voor een bepaalde kleur. Let op, wanneer u kiest voor een zwarte of 
dunkleur stier: Er zijn 2 varianten in deze kleur: Mét en zonder roodfactor. U dient dus 2x een 
lijst te maken, een keer met bijvoorbeeld de keuze DUN en een keer met de keuze DUN 
(RF+). 
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Dekkingen 
De categorie “dekkingen” is bedoeld om dekkingen te melden. Deze functie is niet 
beschikbaar. Dit dient nog steeds te gebeuren bij CR-Delta of uw VVB. 
Wel kunt u hier een proefdekking maken om te kijken hoe de verwantschap is tussen 2 
dieren. 
Let op: verwantschap gedeeld door 2 is het inteeltpercentage. 
Advies: 

Ruwweg kunt u de volgende grenzen aanhouden bij het % verwantschap: 

0 tot 12%: erg laag 

12 tot 20%: veilig     

20 tot 30%: acceptabel 

30 tot 40% verhoogd risico 

40% en hoger: hoog risico 
 
Verslagen 
Hierboven werd aangegeven hoe van 1 paring de verwantschap te berekenen is. Het is 
echter meestal de bedoeling één stier op meerdere koeien te gebruiken. Hiervoor gebruikt u 
de “Fok advies Matrix” onder “verslagen”. 
 
Om een stier te selecteren klikt u op de … naast het vlak stieren. U kunt nu een stier 
selecteren of een groep stieren, zoals hiervoor beschreven bij ‘uitgebreid zoeken’. 
U kunt ook stier voor stier zoeken en toevoegen. 
Om uiteindelijk een stier of groep stieren te selecteren klikt u rechtsboven in de blauwe balk 
op “selecteer runderen”. 
Let op: het maximum aantal stieren dat wordt getoond in de matrix is 15. 
 
Om uw eigen koeien te selecteren klikt u op de … naast het vlak koeien. Indien uw 
instellingen goed staan komen standaard uw eigen koeien tevoorschijn. Klik rechtsboven in 
de blauwe balk op “selecteer runderen”. Nu worden uw koeien getoond in het vlak 
geselecteerde koeien. 
 
Nu klikt u op het blauwe vlak: “Toon Fok Advies Matrix”.  
 
Contacten 
Onder de knop “contacten” vind u de leden en oud-leden van vereniging Holland Dexter. 
De ledenlijst vind u door te selecteren op “leden HD”. 
Indien u leden zoekt die met (stamboek) Dexters fokken kunt u “Fokker (stamboek)” 
selecteren. 
 
Fokt u met stamboekdieren, maar staat u niet in de lijst fokkers? Neem dan even contact op 
met het secretariaat. 
 
 
Tot slot 
Voor meer informatie over ZooEasy online kunt u altijd contact met het secretariaat 
opnemen. Wij helpen u graag aan informatie! 
 
 
 
Annemiek Scholten & Nico Steintjes 
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