
Handleiding geboortebericht inzien via de website 
 
Om inzage te hebben tot het geboortebericht van uw verwachte veulen, is het van belang 
dat u toegang heeft tot het afgeschermde ledenportaal van de website. Als (nog)  geen 
inlogcode voor de website hebt, kunt u dit aanvragen door een mail met  daarin vermeld uw 
lidnummer naar bestuur@fjordstudbook.com te zenden. Per mail krijgt u dan van ons uw 
gebruikersnaam + wachtwoord. 
 
Klik op het tabje inloggen, geheel bovenin en log in. 
 

 
 
Vervolgens klikt u op paspoorten in de zwarte balk. 
 

 
 
En in de kolom met groene letters linksonder de zwarte balk klikt u op de onderste keuze 
mogelijkheid; Chip/levensnr. 
 

 
 
Dan verschijnt het volgende scherm waar u op chipnummer of op het levensnummer van uw 
merrie kan zoeken. Het eerste deel van de UELN 5280150 staat alvast voor u ingevuld. 
Als u wil zoeken op chipnummer moet u deze optie aanvinken.  
 

 
 
Klik op zoek. 
 
In het volgende scherm verschijnen de gegevens van uw paard met daaronder de 
stamboom. (deze kan u tot max 12 generaties opvragen). 
 
 

about:blank


 
 
Als u nu op het vakje Afstamming klikt verschijnt een overzicht van de veulens die uw merrie 
(of hengst) heeft voortgebracht, of zoals in onderstaand voorbeeld te zien nog verwacht.  
 

 
 
In de bovenste regel ziet u dat de gegevens niet volledig zijn ingevuld. Dit is ingevuld n.a.v 
een dekbericht, dit betreft een veulen dat nog geboren moet worden.  
 
 
 
NB: 

• Vanwege privacy zijn bepaalde gegevens in het voorbeeld verborgen. 

• Automatisch vermeld het systeem bij geslacht: hengst, dit wordt gecorrigeerd zodra 
het geboortebericht van uw veulen is ontvangen en verwerkt. Dan wordt ook de 
naam en geboorte datum ingevuld en na het chippen wordt vervolgens het 
chipnummer gekoppeld.  

• De code vormt samen met het UELN-nummer het levensnummer van het paard. 
Deze is opgebouwd uit geboortejaar en volgnummer. 
 


