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Hoe kan ik digitaal mijn duivenlijst beheren via het KBDB platform? 
 

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

2. Log in met uw gebruikersnaam en paswoord. 

3. Kies in het menu voor “Mijn Hok” en selecteer “Mijn duivenlijst” 

 

Klik op “Duiven toevoegen aan mijn hoklijst” u krijgt volgende mogelijkheden: 

 

U heeft de mogelijkheid om een jaartal aan te klikken, een jaartal verschijnt enkel wanneer u in dat 

seizoen ringen bij de KBDB hebt aangekocht. U kan een jaartal kiezen en de aangekochte 

ringenreeksen worden weergegeven. Wanneer er meer dan 1 ringenreeks aangekocht werd dient u 

de gewenste reeks te openen door op “Klik hier om de reeks te tonen of te verbergen” te klikken. 

U kan nu de gewenste ringen selecteren en op “Selectie opslaan” klikken om deze op te slaan. 
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Uiterst rechts bovenaan de pagina ziet u een oranje knop “Mijn Duivenlijst” 

 

Door op deze knop te klikken gaat u terug naar het beginscherm waar u een overzicht krijgt van alle 

geselecteerde duiven per jaartal. Het cijfer op deze knop geeft het aantal duiven weer van uw 

duivenlijst. 

Door op “Belg. Mutaties” of “Int Mutaties” te klikken krijgt u een overzicht van uw mutaties en kan u 

hier ook duiven selecteren om toe te voegen aan uw duivenlijst. 

 

 

Staat uw ringnummer niet in deze lijsten? 
 

Heeft u duiven op uw hok zitten die ouder zijn dan 2014 of nog niet gemuteerd zijn? Dan kan u deze 

toevoegen via het menu “Andere” 

U heeft de mogelijkheid om een landcode, een jaartal en een ringnummer op te geven om zo uw 

duivenlijst volledig te laten overeenstemmen met de situatie op uw hok: 
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Ringnummers verwijderen? 
 

U kan ringnummers op 2 manieren verwijderen: 

U kan net als bij het selecteren een categorie openen door op een jaartal of Belg./Int mutaties te 

klikken en daar het vinkje naast de ringnummer weg te doen door hier nogmaals op te klikken: 

 

 

Een andere manier is naar uw duivenlijst gaan en daar naast de desbetreffende ring op het rode 

kruisje klikken(kolom Acties): 

 

 

Exporteren van de duivenlijst. 
 

U kan uw duivenlijst exporteren om hem toe te voegen aan uw hoklijst door naar uw Duivenlijst te 

gaan en rechts bovenaan op de groene knop “Export PDF-file” te klikken. Deze knop is enkel 

zichtbaar wanneer er zich duiven in uw duivenlijst bevinden.  Is uw lijst dus leeg zal u niet de 

mogelijkheid hebben om een PDF te exporteren. 

 


