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ZooEasy als registratiesysteem voor
zeldzame rassen
Nauwkeurige registratie is een vereiste voor een verantwoorde en
succesvolle fokkerij. Niet alleen speelt afstamming bij zeldzame rassen een cruciale rol, fokkers willen ook gegevens over het exterieur
en de prestaties van de dieren overzichtelijk vastleggen. In deze
serie worden de mogelijkheden van een aantal systemen toegelicht.
Uit onderzoek van WUR-studenten blijkt
dat er verschillende dierregistratiesystemen in gebruik zijn bij de rasverenigingen
voor de zeldzame rassen.
In dit eerste artikel komt het ZooEasysysteem aan de orde op basis van interviews met de oprichter-directeur Erik Reudink en de stamboekhouder Johan
Vennedunker van de Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (LFNL).

Groei van ZooEasy
In 1993 kreeg de oprichter van ZooEasy,
Erik Reudink, de vraag van een vriend of
hij op de computer een stamboom wilde
maken voor zijn Stabijhoun. Daarna volgden er ook al snel soortgelijke vragen van
vogelliefhebbers. In 2000 waren er 7.000
cd’s aan de man gebracht met het standalone-systeem van Ra-Bird, waarmee fokkers de gegevens van hun dieren op hun
eigen computer konden vastleggen. De
eerste klanten bestonden voor 80 procent
uit vogelliefhebbers en voor 20 procent uit
fokkers van kleindieren.
In 2001 richtte Erik Reudink ZooEasy
op. Uiteindelijk zijn er al twaalf versies
van ZooEasy (standalone) aan de man
gebracht, voor 60 procent in Nederland
en voor elk 20 procent in Duitsland en
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Engeland (in totaal 20.000 pakketten!).
In 2007 maakten programmeurs in India
de internetversie van ZooEasy. De gegevens van de dieren die de fokkers invoeren,
komen op een centrale server van ZooEasy
te staan. Hierdoor krijgen leden en besturen van verenigingen wereldwijd via internet toegang vanaf elke werkplek.
Daarmee werd het systeem interessant
voor rasverenigingen. Veel verenigingen
laten de fokkers de gegevens invoeren en
de stamboekhouder beoordeelt de registratie en keurt deze goed. Zo weet een
rasvereniging waar welke dieren zijn en
hoe het ras zich ontwikkelt.
Onlangs is versie 12 online gegaan. In 2015
kunnen de gebruikers van de standaloneversie overstappen op deze versie, die
alleen online aangeboden wordt. Dan
wordt het ook mogelijk de eigen gegevens
in te voeren en in te zien op tablet of
smartphone. Het systeem houdt alle mutaties bij, zodat altijd te zien is wie wat wanneer gewijzigd heeft.
Gebruikers kunnen online een cursus volgen en er is een helpdesk met twee mensen beschikbaar voor vragen. Jaarlijks
wordt er een gebruikersavond gehouden
waar nieuwe wensen geïnventariseerd
worden.

Mogelijkheden van ZooEasy
ZooEasy is uitgegroeid van een stamboomprogramma naar een programma
waarin alle gegevens die fokkers verzamelen vastgelegd kunnen worden: exterieur,
prestaties op keuringen, producties,
vruchtbaarheid, ziekten en uitslagen van
laboratoriumonderzoek (afstammingsverificatie en testen op erfelijke gebreken).Het
systeem biedt ook de mogelijkheid van
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proefparingen, waarna de fokker de inteeltcoëfficiënt van de nakomeling(en) te zien
krijgt voor het nemen van paringsbeslissingen. Het wordt binnenkort ook mogelijk
voor rasverenigingen van honden om de
dekaanvragen te automatiseren. In het
systeem zijn logische testen ingebouwd,
zoals: een vader of moeder moet eerder
geboren zijn dan een nakomeling.
Dit maakt dat de in ZooEasy opgeslagen
gegevens zich goed lenen voor analyses.
De verwantschap en inteelt van een ras
kunnen geanalyseerd worden met het
POPREP-programma uit Mariensee. Vanuit ZooEasy kunnen de afstammingsgegeStamboom Hiep uut ’t Rundedal
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vens van hondenrassen aangeleverd worden bij de Raad van Beheer op Kynologisch
gebied in Nederland voor hun monitorings-en sturingsprogramma op verwantschap en inteelt. Op dit moment is ZooEasy in gebruik bij diverse verenigingen
van onder meer honden, geiten, runderen,
watervogels en vogels.

Invoeren van gegevens
In de Landelijke Fokkersclub Nederlandse
Landgeiten (LFNL) verzorgen Johan en
Tiny Vennedunker het stamboekbeheer.
Johan geeft aan dat het invoeren van de
gegevens van de dieren door de fokkers
zelf het belangrijkste motief was om
ZooEasy-online aan te schaffen in 2008.
Het werk van de fokkers begint met de
mogelijkheid om proefparingen voor een
geit uit te voeren met de bokken die in het
bestand staan van goedgekeurde stamboekbokken. Dan volgt het invoeren van
de gegevens van de daadwerkelijke dekking. Wanneer de lammeren worden geboren, voert de fokker alle gegevens in over
geboorteverloop en alle relevante gegevens per lam, inclusief de kleur die in de
fokkerij van landgeiten een belangrijke rol
speelt. Bijna 90 procent van de geboorten
wordt zo ingevoerd; het resterende deel
wordt nog ingevoerd door de stamboekhouder. Het ZooEasy-systeem controleert
meteen of de geboortedatum correct is.
De fokker kan ook zelf de verkoop van lammeren of sterfdata invoeren. Daarnaast
kan hij ziekten, entingen, ontwormen et
cetera invullen in een vrij veld.
Verschillende bevoegdheden
Het ZooEasy-online programma kent verschillende bevoegdheden (rollen) toe. Zo

kan een fokker alleen bij de gegevens van
zijn eigen dieren veranderingen aanbrengen en kan hij van zijn eigen dieren verschillende nuttige overzichten uitdraaien.
Hij kan gegevens van de dieren van andere
fokkers inzien, maar niets wijzigen. De
stamboekbeheerder heeft ook andere
bevoegdheden. Hij krijgt een bericht dat
de dek- of geboortegegevens ingevoerd
zijn en controleert de gegevens (waarbij
fouten worden teruggekoppeld naar de
fokker).
In de vereniging worden de lammeren
gekeurd en op latere leeftijd ook de geiten.
De regionale keuringsorganisatie neemt
de keuringsgegevens over in een Excelbestand. Dit bestand leest de stamboekbeheerder in en de fokker ziet meteen dat de
keuringsgegevens bij zijn dieren staan.
Op de keuringen worden ook foto’s van de
dieren gemaakt door aangewezen fotografen. Deze kunnen de kleurenfoto’s inlezen.
Van de stamboekdieren kan de fokker zelf
een stamboekcertificaat printen en vergezeld van foto’s de stamboom van een dier
laten zien.

Gebruikershandleiding
Johan Vennedunker geeft aan dat het streven is om ZooEasy ook zo veel mogelijk te
gebruiken in de communicatie naar de
leden en decentraal te laten doen wat
decentraal kan.
Om dat te realiseren heeft de LFNL een
uitvoerige gebruikershandleiding voor de
fokkers gemaakt. De kosten van het ZooEasy-online programma bedragen ongeveer € 8 per lid per jaar. De LFNL is heel
tevreden met dit systeem en over het feit
dat nieuwe wensen altijd bespreekbaar
zijn met Erik Reudink.
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