Het gebruik van K9data als zoekinstrument
Stap 1: Website http://www.k9data.com/
Kies: Breed (ras)

Stap 2: voer stamboomnaam in en klik op search (let op dat je die correct spelt)

Stap 3: door op naam een dubbelklik te geven
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Stap 4: kom je op de gewenste site te recht

Je kunt ook zoeken op een deel van de naam.
Stap 1: deel naam van hond invoeren en dan klik op search
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Stap 2: zoek jouw hond.

Als jouw hond er niet bij staat, dan heb je nog een andere mogelijkheid, namelijk via
roepnaam, fokker, etc
Stap 1: zoek via ‘Other options’, kies waar je verder in wilt gaan door dubbelklik

Stap 2: Vul in wat je wel weet, bijv roepnaam of fokker en klik op ‘submit’
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Het gebruik van K9 voor de fokkerij en om bij te dragen aan de
kennis van ons ras
Stap 1:

ga naar http://www.k9data.com/ en log in. Klik op ‘Click here to log in’

Stap 2:

vul e-mailadres in en wachtwoord
Kies save my email en and password of save just my email address of always
ask for my username en password (dit is veilig)
Niet geregistreerd dan klik op: ‘Click here to register’
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Stap 3:

vul het formulier volledig in en klik op Register
‘Zip Code’ is postcode
‘State or Province’ vul je eigen provincie in
Telefoonnummer zet landcode 0031 voor het nummer

Let op : je ontvangt een mail die je moet bevestigen (controle van mailadres)

Testbreeding invoeren
Stap 1:
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Stap 2:

log in

Stap 3:

klik op: ‘Add a new test breeding’

Stap 4:

vul bedachte naam in en klik op ‘Submit’

Stap 5:

vul naam ouderdieren in en klik op ‘Submit’
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Stap 6: Resultaat en om door te gaan naar 5 generatie klik op: ‘View 5 generation pedigree’

Stap 7: of klik op : ‘View genetic information’ (let op deze is niet onmiddellijk beschikbaar, het
inteeltpercentage wordt meestal aan het begin van de maand berekend).
Note: Het inteeltpercentage dat K9data berekent verschilt met dat van Breedmate (het
programma welke door de FAC van de Tollerclub wordt gebruikt). Breedmate berekent het
inteeltpercentage vanaf het begin, K9data voor Tollers die vanaf 2000 geboren zijn. Het
bereik van Breedmate is groter, daardoor kunnen de COI percentages afwijken, maar beide
zijn informatief.
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