
Na de recente publicatie van de gezondheidsdatabase ‘Gezondheids-

onderzoeken Online’ waar men de geregistreerde gezondheidsonderzoeken 

voor rashonden kan zoeken, is dit een mooie aanvulling die past bij de 

openheid van informatie die de Raad van Beheer voorstaat. ‘Gezondheids-

onderzoeken Online’ is niet alleen rechtstreeks te benutten; ook vanuit 

‘Stambomen Online’ kan men eenvoudig de geregistreerde gezondheids-

onderzoeken van een hond inzien. Omgekeerd is deze relatie er ook.

 

De jaarlijkse publicatie van de Raad van Beheer-Stamboek CD, waarin men 

per ras een overzicht heeft van alle geboren nesten en van alle kampioenen, 

vult de online afstammingsdatabase goed aan: op de ‘Stamboek CD’ kan men 

de nestgegevens opzoeken, in ‘Stambomen Online’ de afstamming en in 

‘Gezondheidsonderzoeken Online’ de geregistreerde uitslagen van 

gezondheidsonderzoeken.  

 

Met het publiceren van ‘Gezondheidsonderzoeken Online’ en ‘Stambomen 

Online’ beschikt de Raad van Beheer nu over een voor iedereen beschikbare 

set van gegevens waar fokkers, eigenaren, pupkopers en overige geïnteres-

seerden hun voordeel mee kunnen doen bij zowel aankoop van een rashond 

als bij het fokken van rashonden.   

 

De Raad van Beheer heeft er bewust voor gekozen om de gegevens van de 

database van ‘Stambomen Online’ gelijk te houden aan de database van 

‘Gezondheidsonderzoeken Online’ en de gegevens van de ‘Stamboek CD’ 

zodat men deze kan koppelen met elkaar.

Stambomen Online vindt u op www.raadvanbeheer.nl/stambomenonline

laatSte NieuwS!
StaMBOMeN ONliNe aCtieF
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De Raad van Beheer heeft de afstammingsdatabase ‘Stambomen Online’ op zijn website gepubliceerd. 
Op ‘Stambomen Online’ kan men de afstamming van een rashond zoeken en weergeven van alle 
Nederlandse rashonden geboren vanaf 1 januari 1997.
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De teksten in RaaDaR overnemen in uw clubblad of op uw website?  
Prima idee, maar graag met bronvermelding.
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