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2. DNA
2.1. The Genetic Genealogist
http://www.thegeneticgenealogist.com/
Ken je je mitochondriale DNA niet van je Y-STR? Dit geïnformeerde maar toegankelijke
blog van Blaine Bettinger stelt je pijnloos op het snijvlak van genetische genealogie.
Bettinger is al 20 jaar een genealogie-expert, heeft ook een doctoraat in biochemie met
een concentratie in de genetica en is auteur van de Family Tree Guide to DNA Testing and
Genetic Genealogy.

2.2. DNA Land
https://dna.land/
Deze non-profitorganisatie van academici verbonden aan Columbia University en het New
York Genome Center richt zich op borstkanker. Maar het stelt u ook in staat om "verbinding
te maken met de wetenschappelijke gemeenschap en gratis meer te leren over uw genoom,
inclusief informatie over afkomst en verbondenheid met andere personen op de site."

2.3. FamilyTreeDNA
https://www.familytreedna.com/
FamilyTreeDNA blijft Y-DNA- en mtDNA-tests (die andere bedrijven hebben afgeschaft)
naast de Family Finder autosomale test, geweldige hulpmiddelen om uw resultaten te
analyseren en meer dan 730.000 records in afwachting van uw match aanbieden. Betaalde
testservices lopen $ 99 tot $ 199; de veelgestelde vragen en beginnershandleiding zijn hier
gratis.

2.4. Gedmatch
https://www.gedmatch.com/
Een soort van matchmaking-site voor genetische genealogie, een gratis registratie
waarmee je je autosomale DNA-resultaten kunt matchen met anderen die gegevens
hebben geüpload van AncestryDNA, 23andMe of Family Tree DNA's Family Finder.

2.5. Internal Society of Genetic Genealogy Wiki
http://www.isogg.org/wiki/Wiki_Welcome_Page
Benieuwd maar verward over genetische genealogie? Laat de ISOGG, opgericht door DNAprojectbeheerders, alles uitleggen van al die acroniemen om uw resultaten te begrijpen.

2.6. Genealogy Gophers
https://www.gengophers.com
Gespecialiseerde zoekhulpmiddelen maken het een fluitje van een cent om uw gezin te
vinden tussen 80.000 gedigitaliseerde boeken, allemaal gericht op familiegeschiedenis.

