
 

Stieradvies Vleesvee Online   

 

Met het onderstaand schema kan u stieradvies verkrijgen via internet. Dit is enkel mogelijk als u al 

deelnemer bent van het bestaand stieradvies “op papier”. Bent u nog geen deelnemer, dan kan U dit 

onmiddellijk regelen via de CRV klantenservice 078 154444. 

Belangrijk bij het eerste gebruik 

Om het programma op de juiste manier te leren gebruiken, is het erg belangrijk om het schema hieronder 

stap voor stap te volgen. 

1 Ga naar de website www.crv4all.be   

2 Log in met uw paswoorden van VeeManager in het volgende vak: 

 

Nog geen paswoorden of paswoorden vergeten? Contacteer de CRV klantenservice 078 154444.  

3 Klik op : VeeManager Vleesvee > Fokkerij > Deelname beheer 

4 U kan in het programma globaal vier zaken doen: 

 Een advies aanvragen voor één dier (individueel advies), het resultaat is er onmiddellijk. 

 Een advies aanvragen voor alle dieren (bedrijfsadvies), dit resultaat is er na 12 tot 24 uur (het 

advies wordt ’s nachts gerealiseerd).  

 De stierenpakketten instellen: er zijn de standaard CRV stierenpakketten maar u kan ook eigen 

pakketten maken met dekstieren of KI- stieren. Via Deelname beheer > pakketbeheer.  

 U kan instellen of u 1 of 2-maal een advies op papier wilt ontvangen en of u de witblauw-mixte 

dieren wil laten adviseren. Via Deelname beheer.  

 

 

 

  

http://www.crv4all.be/


5 Klik vervolgens op : Fokkerij  > Nieuw advies 

 

6 Maak keuze Bedrijfsadvies of Individueel dier en klik op volgende : 

 Individueel dier : 

1. Kies een eigen stierenpakket of kies een standaard stierenpakket. 

2. Wijzigen of maken van stierpakketten gaat via pakketbeheer : 

U ziet de standaard pakketten staan. Deze kan u niet wijzigen, wel inzien en kopiëren. Een 

kopie kan u gebruiken om een eigen pakket te maken. Geef het pakket een naam naar 

eigen keuze en schrap of voeg stieren toe (ki stieren en/of eigen dekstieren). Vervolgens 

klik op opslaan. 

 
3. Kies een dier als volgt; klik rechts van het leeg veld naast “Groep” op de pijl in het grijze 

veld. 

4. Kies “melk-en kalfkoeien” en klik op ok ; uw koeien verschijnen. Selecteer in de 

rechterkolom een dier met een geregistreerde afstamming. 

 



5. Nu even wachten  en het stieradvies verschijnt. 

 
6. U kan het advies afdrukken door op de printer-figuur te klikken bovenaan in het scherm.  

7. Voor een volgend advies klik bovenaan op ander dier. 

8. Een individueel dier opvragen kan ook via het oornummer (dit bestaat uit de 4 laatste cijfers 

van het sanitelnummer) of via een diernummer (dit is een nummer dat u zelf gegeven hebt 

en dat u registreerde bij CRV) of via het volledige oormerknummer BE 123456789. 

 Bedrijfsadvies : 

  

1. Kies een eigen stierenpakket of kies een standaard stierenpakket. 

2. Opmaak van een eigen pakket gaat zoals beschreven bij 6.2. 

3. Maak een keuze voor de sorteervolgorde van de adviezen. 

 
 

4. Maak keuze voor adviesperiode. 

5. Klik op aanvraag, uw advies wordt verwerkt en is de volgende dag te raadplegen via 

VeeManager Vleesvee > Fokkerij > Gerealiseerd advies 

 



 

  

7 Het Gerealiseerd advies is steeds het laatste bedrijfsadvies, U kan het advies afdrukken of downloaden 

en op uw computer bewaren. Bij de aanvraag van een nieuw bedrijfsadvies wordt het vorige overschreven 

en is dit niet meer op te vragen.  

     

     

 

 


