Lammeren invoeren
Voordat u de lammeren kunt invoeren moet u eerst de dekking invoeren. Vanuit de
dekking kunnen dan de nakomelingen (lammeren) ingevoerd worden.
Maak voor ieder jaar dat u dezelfde combinatie bok-geit gebruikt een nieuwe
dekking.
1.Dekking invoeren
a. Ga naar het menu-onderdeel Dekkingen.
b. Klik op toevoegen
c. Er verschijnt een scherm met de vraag: Wilt u meerdere dekkingen toevoegen in 1
handeling? Klik op ja of nee.
d. Bij nee:
1. Klik op de 3 puntjes achter bok. Er verschijnt een lijst met uw dieren. Kies hieruit
de bok. Hebt u een bok van een ander ’gebruikt’, handel dan als volgt:
2. Klik (na het vakje met de 3 puntjes) op In bestand. De volledige lijst met dieren
verschijnt.
3. Typ hierin een deel van de naam gevolg door een *, bijvoorbeeld IWAN*.
4. Klik op Zoeken. Er verschijnt een lijst met alle Iwans.
5. Klik de juist bok aan.
6. Doe hetzelfde voor de geit.
e. Bij ja:
1. Zie d. 1 t/m5 en klik op Selecteer geiten. Selecteer niet meer dan 1 bok.
2. Doe hetzelfde voor de geiten, gebruik de Ctrl-toets om meerdere geiten te
kiezen en klik hierbij naast de tekst (anders opent zich een nieuw veld en loopt
het programma vast).
3. Klik op Ja, en nogmaals op Ja.
4. De dekkingen worden aan de lijst toegevoegd en staan onderaan. Door op een
kolomnaam te klikken kan de lijst op- of aflopend gesorteerd worden. Zoek de
dekkingen weer op.
f. Typ de dekdatum in (indien bekend).
g. Typ de geboortedatum in.
h. Klik op Bewaren.
i. In het tabblad Opmerkingen kunt u de eerdere dekkingen vermelden, dat er
samengeweid is of andere notities.
Het programma komt na bewaren met verplicht in te voeren velden over de geboorte.
Dit is om het aantal doodgeboren en/of kort na geboorte gestorven lammeren en
bijzonderheden over het geboorteverloop te registreren voor de stamboekregistratie
en stamboekerkenning.
Onder kort na geboorte gestorven lammeren worden lammeren bedoeld die binnen 1 tot
2 weken na geboorte zijn gestorven.
De in te vullen velden zijn:
Aantal lammeren geboren uit dekking
Aantal doodgeboren lammeren
Geboorteverloop (Normaal, Afwijkend of Gust)
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Als het geboorteverloop afwijkend is vul dan de toelichting in, in het veld
Geboorteverloop toelichting bij Extra Velden van de dekking.
De verplichte velden komen op als u gegevens van de dekking wijzigt. Als de geboorte
heeft plaatsgevonden is het verplicht om de verplichte velden in te vullen. Als de
dekking wordt ingevoerd kort nadat de dekking heeft plaatsgevonden en nog niet bekend
is wanneer de geboorte is geweest komen deze verplichte velden ook in beeld. Dan kunt
u deze extra velden omzeilen door op annuleren te drukken.
Een foutief ingevoerde dekking kan worden verwijderd door op het kruisje te klikken.
2.Lammeren invoeren
a. Klik op Nakomeling toevoegen. Er wordt een nieuw scherm geopend.
b. Vul de nodige gegevens in:
1. Registratienummers; begint met de landcode gevolgd door het nummer van het
oormerk, totaal 14 tekens. (Landcode: Nederland= NL, België=BE; Duitsland=DE;
Frankrijk=FR)
2. Geslacht; Bok of Geit
3. Naam; in HOOFDLETTERS inclusief de stalnaam. (Eventueel roepnaam, niet
verplicht).
4. Ras; Landgeit
5. Kleur.
6. Geboortedatum, staat al ingevuld als deze bij de dekking is ingevuld.
7. Eigenaar; staat al ingevuld. Betreft het een lam dat kort na geboorte is overleden
en een oormerk heeft, dan wordt hier de lidcode NL005 (doodgeboren) ingevuld.
Vergeet dan niet om ook de overlijdensdatum in te vullen!!
c. Klik vervolgens op bewaren.
d. Het scherm wordt gesloten en u komt terug bij de dekking.
e. Door weer op Nakomeling toevoegen te klikken, kunt u een volgend lam invoeren.

Gegevens van dieren muteren
U kunt zelf uw stallijst up-to-date maken/houden.
1. Verkoop
a. Bij verkoop aan iemand binnen de club vult u, in het veld eigenaar, de lidcode van de
nieuwe eigenaar in. Als u de lidcode niet weet kunt u met het vakje met de 3
puntjes erin, de nieuwe eigenaar opzoeken. U kunt zoeken op naam, of op plaats.
b. Bij verkoop aan iemand buiten de club vult u, in het veld eigenaar, NL001 in.
c. Bij verkoop aan een handelaar vult u NL002 in (gaat het dier via de handelaar naar
de slager dan is het beter om NL003 in te vullen, zie d.)
d. Bij verkoop aan een slager vult u NL003 in, tevens vult u dan de overlijdensdatum
in.
2. Overlijden
Bij overlijden van een dier, voert u de overlijdensdatum van het dier in, in het
daarvoor bestemde veld en u vult bij eigenaar NL004 in.
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3. Onjuiste gegevens van een dier kunt u aanpassen, bijvoorbeeld als u een dier een
ander oornummer geeft of als de naam fout is geschreven.
N.B. U kunt alleen gegevens van dieren wijzigen als u de eigenaar bent. Een aankoop kunt
u dus niet zelf registreren, dit zal de vorige eigenaar of de stamboekbeheerder moeten
doen.
Samenvatting lid- en landcodes:
Lidcodes (u vindt deze in het tabblad Overige, bij Contacten)
Geen overlijdensdatum invullen
NL001 Verkocht, buiten de club
Geen overlijdensdatum invullen
NL002 Verkocht, handelaar
NL003 Verkocht, slager
Overlijdensdatum invullen
NL004 Overleden, in laten slapen, e.d. Overlijdensdatum invullen
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Landcodes
NL Voor reg.nr.
DE Voor reg.nr.
BE Voor reg.nr.
FR Voor reg.nr.

plaatsen
plaatsen
plaatsen
plaatsen
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