
Handleiding downloaden kaarten 
teleenheden patrijs 
Randvoorwaarden: 

- Lid HVV 

- Gekend op het intranet als lid van de wildbeheereenheid waarvan je de kaarten wil 

downloaden 

Stap 1: Inloggen op het intranet van HVV 
1. Surf naar www.hvv.be 

2. Klik op ‘login’ 

 

3. Klik op ‘Aanmelden’ 

 

 

http://www.hvv.be/


4. Meld je  aan door je gebruikersnaam (= je mailadres) en je wachtwoord aan te vullen en 

vervolgens op ‘aanmelden’ te klikken. 

a. Indien je het wachtwoord niet meer kent klik je op de knop ‘wachtwoord vergeten’ 

en vul je de gevraagde info in. Je krijgt vervolgens een nieuw wachtwoord 

toegestuurd waarmee je kan inloggen. 

b. Ken je ook je gebruikersnaam (mailadres) niet meer dan stuur je je vraag voor 

nieuwe login gegevens aan wachtwoord@hvv.be  

 

5. Je komt nu op het private gedeelte van het intranet van HVV.  

 

 

  

mailto:wachtwoord@hvv.be


Stap 2: Kaarten teleenheden terugvinden op het intranet 
1. Druk op ‘File manager’  

 

2. Kies de map van de WBE waarvoor je de kaarten met teleenheden wil downloaden. Je kan 

enkel de WBE’s zien waarvan je op het intranet gekend bent als lid. Klik op het 

overeenkomstige symbool van de map in de kolom ‘Actie’ . 

a. Ben je lid van een WBE maar kan je de map van deze WBE toch niet zien? Contacteer 

dan de verantwoordelijke van de WBE. 

 

  



3. Kies de map ‘teleenheden patrijs’. Klik op het overeenkomstige symbool van de map in de 

kolom ‘Actie’ . 

 

4. Je bent nu in de map waar alle kaarten met teleenheden staan van de WBE. Verder staat in 

deze map een overzicht van welke teleenheden geteld moeten worden per jachtrevier 

(Exceldocument) en een invulformulier ‘gegevens voorjaarstelling patrijs’. 

 

Stap 3: Terugvinden welke teleenheden er moeten geteld worden 

voor jouw jachtrevier 
1. Download het Excel-document (exceloverzicht teleenheden per jachtrevier.xlsx) door te 

klikken op het symbool in de kolom ‘actie’ naast dit document. 

 

  



2. Open het exceldocument. Je ziet nu een lijst van welke teleenheden overlappen met welk 

jachtrevier voor heel Vlaanderen. 

 

3. Je kan nu filteren. Je drukt op het pijltje rechts van de kolom die je wil filteren en krijgt een 

uitklapkader te zien. Als je filtert op ‘Naam WBE’ krijg je alle teleenheden te zien die liggen in 

de WBE van je keuze, met vermelding van jachtveldnummer. Als je filtert op je 

jachtreviernummer (kolom VELD_NR) krijg je de teleenheden te zien die geteld moeten 

worden voor het gekozen jachtveld. In dit voorbeeld filteren we op WBE. 

 

  



4. Geef je WBE-naam in bij ‘zoeken’ en zorg ervoor dat enkel het vinkje bij jouw WBE 

aangevinkt staat. Klik vervolgens op OK. 

 

5. Je krijgt nu een overzicht van alle jachtvelden van de gekozen WBE met de teleenheden die 

hierin geteld moeten worden. Bijvoorbeeld, ben je jachtrechthouder van revier 12200003, 

dan moet je teleenheden 122_020 en 122_021 tellen. De nummers van de teleenheden vind 

je terug in de kolom ‘Telplot_ID’.  

 

  

Zoek je jachtveld op in de kolom 

‘Veld-nr’. De te tellen 

teleenheden staan in de kolom 

‘Telplot ID’ 



6. Zoek de kaarten van de telplots die je moet tellen in de lijst op intranet. Het telplotnummer 

staat steeds achteraan in de naam van het bestand. Klik op de overeenkomstige knop in de 

kolom actie. Je download nu de kaarten. Sla deze op op je computer. 

 

7. Download ook het invulformulier door op de overeenkomstige knop en in de kolom ‘actie’ te 

klikken. Sla ook dit op op de computer. 

 

8. Print de kaarten af. Print het invulformulier af op de achterzijde van de kaarten. 

 

9. Je hebt nu het juiste kaartmateriaal om aan de slag te gaan om de telpunten te bepalen, en 

om de tellingen uit te voeren. 

 


