
Verdwaalde duiven 
 

 

 

Inleiding 
 

Bij het opvangen van een verdwaalde duif, heeft men twee  mogelijkheden : 

 

 Het opzoeken van het telefoonnummer van de eigenaar  

of 

 Het aanmelden van de verdwaalde duif via email (niet meer via sms) 

 

Aanmelden verdwaalde duiven: 
 

Dit item wordt gebruikt door de vaste aanmelders en elke andere persoon die een verdwaalde duif vindt en deze 

wenst aan te melden. 

Een email wordt gezonden aan de eigenaar(s) van de duif en een bevestiging-bedanking wordt gezonden aan de 

persoon die de verdwaalde duif (duiven) heeft aangemeld. 

 

1. Een email wordt gezonden aan de eigenaar van de duif, 

als deze geen email adres heeft, wordt  

2. de email gezonden aan de verantwoordelijke verdwaalde duiven van de vereniging. 

als deze geen email adres heeft, wordt  

3. de email  gezonden aan een bestuurslid van de vereniging die een mailadres bezit. 

als deze geen email adres heeft, wordt 

4. de email wordt gezonden aan de KBDB 

 

De contactgegevens van de eigenaar van de duif worden opgenomen in de mail gezonden aan de aanmelder tenzij 

de eigenaar bij de KBDB heeft aangegeven dat hij zijn privégegevens niet wenst vrij te geven. In dat geval wordt 

enkel het telefoonnummer afgedrukt in de email aan de aanmelder. 

Voor het aanmelden van de verdwaalde duif, ga naar  

http://www.kbdb.be 
 

               Plaats de cursor van uw muis op “aanmelden” in het menu, en kies vervolgens opnieuw aanmelden 

 

Kies uw taal in de grijze balk.  

De aanmelder krijgt de bevestiging  van de aangemelde duiven in de taal die hij gekozen heeft. 

 

 

 

 

   

http://www.kbdb.be/


 
 

De aanmelder heeft 3 opties: 

 

1. Ingave van zijn uniek nummer van vaste aanmelder, klik  Kiezen  -> de details worden getoond op het scherm. 
 

2. Ingave van de eerste zes cijfers van zijn  KBDB- lidnummer, klik Kiezen  -> de details worden getoond op het 
scherm. 

 

3. Als hij geen vaste aanmelder, noch lid van de KBDB is, kan hij al zijn eigen gegevens ingeven. 
 

De details die op het scherm worden getoond en kunnen steeds overschreven worden indien nodig. 

 

De 3 volgende velden zijn verplichtend: 

 Naam 

 Telefoonnummer 

 Email adres. 

 

Informatie van de duif 

 

Voor elke gevonden duif : 

 

1. Het ringnummer en het geboortejaar dienen ingegeven 
2. Klik  Voeg  toe 
 

De duif zal aan de lijst verdwaalde duiven beneden in het scherm toegevoegd worden. 

 

Alle toegevoegde duiven worden onderaan op het scherm getoond. 

 

De aanmelder kan, indien nodig, duiven wissen uit de lijst door te klikken op  Verwijderen. 

 

Als de lijst volledig is, dient de aanmelder op Deze duiven aanmelden  te klikken. Deze knop bevindt zich onderaan 

het scherm, uiterst rechts. (mogelijk dient u de schuifbalk te gebruiken) 

 

Hierdoor zal het proces opgestart worden waardoor de emails worden verzonden naar de eigenaar(s) van de duif 

(duiven) en naar de aanmelder. 

 



 
 

 

Opzoeken van het telefoonnummer van de eigenaar van een 

verdwaalde duif: 
 

Hier kan door ingave van het ringnummer en het geboortejaar het telefoonnummer van de eigenaar opgevraagd 

worden. (er worden geen mails verzonden) 

 

Ga naar www.kbdb.be  

 

Kies ‘Opzoeken’  in het menu  

 

Kies uw taal in de grijze balk. 

 

Het enige wat de gebruiker moet doen is: 

 

1. Het ringnummer en het geboortejaar van de duif intikken 

2. Klik  Bekijk 

 

Het telefoonnummer van de eigenaar van de duif wordt getoond. 

http://www.kbdb.be/


 

 

 


