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Registreren in Falcoo
In de reeks over verschillende dierregistratiesystemen komt dit
keer het softwareprogramma Falcoo aan bod. Dit systeem wordt
in Nederland vooral gebruikt voor het registreren van schapen en
geiten. We verkennen welke mogelijkheden Falcoo biedt voor het
registreren van dieren.
Stefaan Huys, eigenaar van de ‘Falcoo
Hoeve’ in het pittoreske Moerkerke in België, is de man achter het dierregistratiesysteem Falcoo.

Registratieprogramma jaren ’90
In België is Falcoo een bekend en veelgebruikt registratiesysteem voor onder andere
paarden, vleesvee, schapen en geiten. Vanaf

1998 is gestart met de ontwikkeling van dit
registratiesysteem en vanaf de ontwikkeling
hiervan wordt dit programma gebruikt door
een aantal verenigingen en stamboeken in
Nederland, waarbij het stamboek van de
Blauwe Texelaar de eerste gebruiker was. Al
snel volgde een aantal andere Nederlandse
stamboeken, waaronder het Nederlands
Zwartbles Schapenstamboek (NZS).

Stefaan is naast ICT’er ook schapenliefhebber. In 1996 kocht Stefaan een koppel
Swifters aan en al snel had hij in de gaten
dat een gedegen stamboekadministratie
noodzakelijk was voor een goede fokkerij.
Als ICT’er begreep hij dat een softwareprogramma uitkomst zou kunnen bieden en
met dit idee ging hij direct naar een kennis
voor verdere uitwerking ervan. Toen in het
vakblad ‘Het Schaap’ een artikel stond over
de automatiseringsproblemen van het
destijds in Nederland opgerichte ‘Dienstencentrum voor Schapen en Geiten’
(DSG) ging het in een stroomversnelling.
Na de ontwikkeling van een eerste basis-
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op bedrijven met grotere aantallen dieren.
In 2005 werd Falcoo-Online gelanceerd.
Het programma kon daardoor op grotere
schaal worden gebruikt en alle stamboeken van kleine herkauwers gingen met
het programma werken op verzoek van
de Belgische overheid. Daarna volgden in
2006 de Vlaamse paardenstamboeken en
de algemene Belgische databank voor alle
paarden en paardachtigen met een koppeling aan het I&R-systeem in België.

Voorbeeld van registratie van NZS-dieren

programma werd dit commercieel aangeboden. Dit begon met een proef van drie
maanden waarin schapenhouders het programma gratis mochten proberen. Dat
bleek al snel een succes te zijn.

Falcoo online
Sinds 2005 biedt Falcoo zijn softwareprogramma online aan. Het grote voordeel
hiervan is dat stamboeken en leden in
hetzelfde programma werken én er is de
mogelijkheid tot koppeling met het voor
vee verplichte I&R-systeem van de overheid zowel in Nederland als in België.
Daarmee heeft Falcoo zich ontwikkeld tot
een systeem dat ook geschikt is voor het
registratiemanagement op grotere schaal.
In het systeem zijn gegevens in te voeren
over de stamboom, de melkcontrole, groei,
keuringsresultaten et cetera.
Daarnaast kan het programma helpen met
fokkerijmanagement, zoals het uitrekenen
van de inteelt. Bij het registreren van nieuw
geboren dieren kan een reader worden
gebruikt in de stal, waarmee snel en precies kan worden gewerkt. Dit loont, zeker

Falcoo en de NZS
Het Nederlands Zwartbles Schapenstamboek (NZS) maakt sinds 2010 gebruik van
het Falcoo-Online-programma. Met dit
programma kunnen leden zelf hun diermutaties (geboortes en afvoeren) invoeren. Het invoeren van geboortes gaat heel
gemakkelijk en er kunnen weinig fouten
mee gemaakt worden. Doordat het programma gegevens uit kan wisselen met de
I&R-databank, kunnen de leden de vrije
oormerken, die daar op hun naam geregistreerd staan, inlezen in Falcoo-Online.
Bij het invoeren van lammeren kan daarna
worden volstaan met het intikken van de
vijf cijfers van het werknummer, het programma zet de resterende zeven cijfers er
zelf bij. Als er een foutje gemaakt wordt
met het intikken van het werknummer,
accepteert het programma dit niet omdat
dit nummer niet in de lijst met beschikbare vrije oormerken staat.
Doordat Falcoo-Online gegevens uitwisselt met de I&R-databank, worden alle
ingevoerde mutaties dagelijks automatisch
doorgemeld aan I&R. Dat bespaart niet
alleen onnodig werk, maar heeft ook tot
gevolg dat de dierbestanden bij het NZS
een-op-een gelijk zijn aan die van I&R.

Daarnaast worden deze gegevens wekelijks gedeeld met de GD in Deventer. Wanneer een schaap moet worden vervoerd,
voor bijvoorbeeld verkoop, verhuur of
slacht, kan eenvoudig het VKI-formulier
(het vervoersbewijs) worden gedownload.
Uiteraard kunnen ook alle ingevoerde
diergegevens worden geraadpleegd, niet
alleen van het eigen bedrijf, maar van alle
dieren die vanaf de oprichting van het NZS
in 1985 bij het stamboek zijn geregistreerd.
Door op de hyperlinks te klikken kun je
door de gehele afstamming heen scrollen.
Het zal duidelijk zijn dat serieuze fokkers
hier heel wat uurtjes zoet mee kunnen zijn!
Voor de invoer van keuringsgegevens en
het wijzigen van eenmaal ingevoerde gegevens heeft het NZS een overeenkomst met
Administratiekantoor HOLOC van Harry
Hoving. Dit is ook een helpdesk voor leden.
Volgens Harry is de keuze van de NZS voor
het Falcoo-programma een goede.

Proefparingen berekenen
In Falcoo-Online kunnen ook proefparingen worden uitgevoerd. Wanneer een fokker een ram op het oog heeft – dit kan een
ram zijn van een andere fokker – of twijfelt
tussen een aantal rammen, kan de verwachte inteelt van een toekomstige nakomeling van een combinatie worden berekend.
Paraplubestand
Voor het paraplubestand wordt het Falcoo-systeem gebruikt omdat voor dit
bestand een soepele uitwisseling met het
I&R-systeem een belangrijke voorwaarde
is. Momenteel zijn daar de gegevens van
de Zwartblessen, de Nederlandse landgeit
en het Lakenvelderrund ingevoerd. 
ZeldzaamHuisdier
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