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Opladen van poulage en bestatiging gegevens: 
 

1. Ga naar het KBDB-Admin platform via: www.kbdb-online.be/Admin 

2. Log in met de login gegevens van uw vereniging (zelfde login gegevens als het ringenbeheer) 

3. Kies in het menu voor “Uitslagen” -> “Vluchtgegevens importeren” 

 

 
 

4. Klik achteraan de correcte vlucht op “Bestand Opladen” 

5. U krijgt onderstaand scherm te zien: 

 

 
 

http://www.kbdb-online.be/Admin
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6. Bovenaan kan u een e-mailadres opgeven waar de foutmeldingen aangaande fouten in de 

poulage naartoe worden gezonden.  Wanneer u dit adres wijzigt zal dit opgeslagen worden 

voor alle volgende vluchten. 

7. Selecteer de verschillende poulage bestanden door op “bladeren” te klikken. Het type 

bestand dat u nodig heeft is hetzelfde dat werd opgeladen in het aanmeldplatform anons.be.  

Voor Data Technology is dit dus het POEL bestand, voor alle andere(Nuyts, …) is dit een XML-

bestand. 

8. Typ eventueel een opmerking en klik op “De bestanden Opslaan” 

9. U kan nu onderaan de status van uw bestand opvolgen, wanneer het bestand na enkele 

minuten verwerkt is krijgt u een e-mail toegestuurd en kan u ook onderaan deze pagina de 

foutmeldingen terugvinden: 

 

 

 

 

 

BELANGRIJK: Voor nationale en internationale vluchten is het voldoende om de poulage enkel op te 

laden in het KBDB-Admin platform.  Deze worden automatisch doorgestuurd aan Anons.be zodat u 

dit geen 2 keer hoeft op te laden. 

 

10. Het opladen van de bestatigingen kan u op dezelfde locatie terugvinden:  

a. Kies in het menu voor “Uitslagen” -> “Vluchtgegevens importeren” 

b. Klik achteraan de correcte vlucht op “Bestand Opladen” 

c. Zolang de vlucht niet gelost is kan u nog geen bestatigingen opladen maar wel 

verbeterde poulage door op de oranje knop “Verbeterde poulage opladen” te 

klikken. Na de lossing wordt ook onderstaand scherm zichtbaar om de bestatigingen  

op te laden: 

 
 

11. U hebt nu de mogelijkheid om het BEST.001 bestand(Data Technolgy) of de XML (Nuyts,…) op 

te laden. 

12. Na het opladen krijgt u terug een E-mail met de openstaande foutmeldingen. 
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Automatisch opladen vanuit Data Technology 
 

Om het opladen van poulage en bestatigingen zo eenvoudig mogelijk te maken heeft Data 

Technology naar analogie van het automatisch doorsturen naar Anons.be dit ook voorzien voor het 

nieuwe KBDB platform.  U kan dus in één klik uw bestanden opladen zowel naar de KBDB als naar 

Anons.be 

Hoe gaan we te werk: 

1. De werkwijze is volledig dezelfde als in 2019 voor het doorsturen aan Anons.be 

2. Open uw DT-Result programma 

3. Kies in het menu voor “Uitwisselen gegevens” -> “Doorgeven” 

4. Klik op nr 5. Nazicht: 

 

5. Klik de Poulage(Internationaal, Nationaal, Zonaal en Provinciaal) of de bestatigingen aan en 

klik op “Upload naar server”: 

 

TIP: U kan onmiddellijk alle poulage bestanden in één keer selecteren 
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6. Door op Upload naar server te klikken krijgt u onderstaand scherm: 

 

7. Wanneer u de KBDB site reeds hebt toegevoegd kan u deze gewoon selecteren uit lijst en 

rechts boven op “Upload to server” klikken.  Indien deze nog niet is toegevoegd klikt u rechts 

op “Nieuwe Account” u vult bij Naam “KBDB” in en bij de FTP site:  

https://www.KBDB-Online.be/admin/Results_autoimport.php en bij Methode nummer 1. 

Klik op “Bewaren” om de gegevens op te slaan. U kan nu uw opgeslagen FTP site uit de lijst 

selecteren en op “Upload to server” klikken om de gegevens te verzenden. 

 

8. U krijgt na enkele minuten een mail toegestuurd van de KBDB met eventuele fouten en 

opmerkingen. Deze mail kan u ook terugvinden onder “Mijn vereniging”. Dit wordt verder in 

deze handleiding uitgelegd. 

Overzicht Verenigingen 
 

Onder overzicht verenigingen krijgt u een overzicht van welke verenigingen hun bestanden hebben 

opgeladen en hoeveel duiven ze hebben ingekorfd. 

Kies eerst een vlucht door op de groene knop “Overzicht Verenigingen” te klikken. 

 

U krijgt nu een overzicht te zien van alle clubs: 

https://www.kbdb-online.be/admin/Results_autoimport.php
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De kolom “#Ringen in Database” toont ons het aantal ringnummers dat werd opgeladen naar het 

aanmeldplatform “Anons”. Dit aantal moet steeds gelijk zijn aan het totaal aantal ingekorfde duiven. 

Indien dit niet het geval is wordt dit in een rode kleur aangeduid. 

Achteraan kan u een groen vinkje terug vinden bij welke dubbeling(Internationaal, Nationaal, Zonaal 

of Provinciaal) de vereniging heeft opgeladen alsook de Bestatigingen(laatste kolom). 

 

Aantallen en spiegellijsten 
 

Ook bij dit overzicht krijgt u een overzicht van de aanwezige vluchten, Klik op “Bekijk spiegellijsten” 

om de details van de vlucht te openen: 

 

U kan hier voor de hoofdwedstrijden(Internationaal, Nationaal, Zonaal en/of Provinciaal) een 

overzicht terugvinden van de details per lokaal.  Eveneens vindt u hier ook elke vereniging terug met 

zijn spiegellijst. Klik op de groene knop om deze te openen 
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Mijn vereniging 
“Mijn vereniging” toont u een overzicht van alle vluchten die uw vereniging in het huidige seizoen zal 

inkorven. U kan er het aantal duiven terugvinden, de spiegellijsten, de afrekeningen en een overzicht 

van de fouten: 

 

In de kolom #fouten kan u in de groene knop zien hoeveel fouten er gegenereerd werden, door op 

de knop te klikken opent de laatste e-mail met het foutenrapport die aan uw vereniging werd 

verzonden: 

 

Door op de groene knoppen in de kolom spiegellijst of afrekening te klikken zal de PDF van het 

bijhorende bestand worden getoond. 

Lijst van fouten per vlucht 
Kies een vlucht en bekijk de openstaande fouten van de desbetreffende vlucht: 
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