
Gebruikershandleiding FRS
Aanmaken of aanpassen van het jachtveld

Ga naar de website Faunaregistratie Systeem: https://www.faunaregistratie.nl
Log in met je Gebruikersnaam en Wachtwoord

Ben je je wachtwoord of gebruikersnaam vergeten?
Klik dan op                             , vul je email-adres in, en
klik op 

https://www.faunaregistratie.nl/


SELECTEER

KIES BEHEER => JACHTVELD

ALS JE MEER DAN ÉÉN ROL HEBT, 
SELECTEER DAN DE JUISTE ROL

KLIK ÉÉN KEER OP ‘JACHTVELD’



Klik nu op de tab 



KLIK

Klik daarna op de knop 



Je tekent het veld nu door met de muis op een punt van je 
veldgrens te klikken, de muis daarna naar een volgend punt te 
bewegen en daar weer te klikken. Op die manier klik je langzaam 
de grens aan van je hele veld. Als je ‘rond’ bent klik je dubbel met 
de muis. Wacht dan even tot het systeem meldt dat het de 
wijziging heeft opgeslagen. Je veld is dan geel geworden.

Als je veldgrens niet helemaal goed is aangegeven, pas je veld 
dan aan (zie volgende pagina).

Klik dan op het icoontje met het groene plusje, 
om een nieuw veld aan te maken

TEKEN HET VELD



Pas je veld aan, door op icoontje met de pijl te klikken en
vervolgens je (geel gekleurde) veld aan te klikken. 
Dat veld wordt dan blauw, en de rand heeft een geel cirkeltje
op elke hoek (zie de figuur hiernaast).

Je kunt de veldgrens nu aanpassen, door met je muis 
zo’n geel cirkeltje beet te pakken (je muis toont dan een 
kruisje), en dat cirkeltje naar een andere plek te slepen.

Als je op die manier je grens precies goed hebt ingetekend,
klik je een keer met de muis buiten het veld, waarna de
wijziging wordt opgeslagen.

Kies daarna voor                     , rechts onder in het scherm.



Ga nu naar het tabblad “Gebied” en 
maak het concept gebied definitief.

Kies daarna op 
Pas op: als je deze stap vergeet wordt 
je gebied niet opgeslagen!



Selecteer een geel bolletje en sleep dat naar 
het juiste punt. Zoom in als dat nodig is. 
Bij elke aanpassing ontstaan er extra bolletjes 
links en rechts om je grens nog nauwkeuriger 
aan te geven.
Als je klaar bent klik je op Selecteren.

Het geselecteerde veld wordt nu blauw. 
Op elke hoek van een perceel staat een geel bolletje.

Wil je later de grenzen van het veld aanpassen, selecteer dan opnieuw 
via [Beheer/Jachtveld] je veld, en kies de tab [Concept gebied].
Klik daar op “Teken concept”

Selecteer in het scherm daarna het icoontje met het pijltje: 
En klik daarna je veld aan. 



Ga nu naar de tab “Gebied” en klik
op de knop

Klik daarna rechtsonder op
de knop 

Pas op: vergeet die laatste stap niet, 
anders heb je alles voor niks gedaan.



Je veld is nu ingetekend.
Lees ook de andere handleidingen:

• Melden/Maatregelen (registreer afschot)

• Melden /Dood gevonden

Bij vragen: neem contact op via janv@nbon.nl

mailto:janv@nbon.nl

