
Werkwijze opladen van Inkorf en Uitslag bestanden naar KBDB-Admin 
 

Opladen van inkorfbestanden bij lokale, provinciale en interprovinciale vluchten: 

- De KBDB heeft het inkorfbestand enkel nodig om eventuele controles uit te voeren, dit wil 

dus zeggen dat niet alle dubbelingen dienen opgeladen te worden, het lokaal spel of de 

lokale dubbeling is dus voldoende.  

- U hoeft dus enkel een KBDBCode in te geven voor de lokale dubbeling en de eventuele 

andere dubbelingen die u als lokaal naar de KBDB oplaadt. 

Opladen van de uitslag bestanden bij lokale, provinciale en interprovinciale vluchten: 

- Alle dubbelingen dienen opgeladen te worden, per dubbeling dient dit slechts éénmaal te 

gebeuren.  Dit kan best via het hoofdlokaal of via de uitmaker, de uitmakers zullen kortelings 

ook toegang krijgen via hun persoonlijke login. 

Opladen van de inkorfbestanden voor de (inter)Nationale vluchten: 

- Voor het opladen van de Nationale en Internationale vluchten blijft dezelfde werkwijze van 

2020 van kracht. 

- Aangezien alle inkorfbestanden reeds via die weg zijn opgeladen is het niet nodig om ook de 

lokale dubbeling op te laden. 

- Voor de (Inter)Nationale, Zonale en Provinciale dubbelingen is er GEEN KBDBCode 

Opladen van de bestatigingen voor de (inter)Nationale vluchten: 

- Voor het opladen van de Bestatigingen op de Nationale en Internationale vluchten blijft 

dezelfde werkwijze van 2020 van kracht. 

Opladen van de uitslagen voor de (inter)Nationale vluchten: 

- Alle dubbelingen dienen opgeladen te worden, per dubbeling dient dit slechts éénmaal te 

gebeuren.  Dit kan best via het hoofdlokaal of via de uitmaker, de uitmakers zullen kortelings 

ook toegang krijgen via hun persoonlijke login. 

- Alle Provinciale en Zonale dubbelingen alsook de Nationale en Internationale uitslagen 

worden door de KBDB zelf opgeladen. 

Werking Aanmeldplatform www.ANons.be en www.KBDB-online.be 

Sinds 2021 worden alle vluchten vanuit de vluchtkalender van de KBDB automatisch aangemaakt op 

www.anons.be.  Door het opladen van de inkorfbestanden naar het KBDB platform worden deze 

automatisch doorgestuurd naar www.anons.be .  U hoeft dus als vereniging GEEN vluchten aan te 

maken en ook geen bestanden op te laden naar www.anons.be.  Dit gebeurt automatisch vanuit 

KBDB. U kan altijd via uw clublogin van Anons controleren of het bestand goed werd opgeladen door 

in uw Anons account naar “AdminClub” te gaan, daar te kiezen voor “Info Wedstrijden” de juiste 

vlucht te selecteren en daar na te kijken of de juiste aantallen zijn ingevuld bij uw vereniging. 

Anons zal voor alle Provinciale, Nationale en Internationale wedstrijden de aanmeldingen doorsturen 

aan KBDB-Online.be net als voorgaande jaren, zodat alles volledig automatisch verloopt. 

Voor informatie over de werkwijze voor het opladen van bestanden aan KBDB-Admin verwijzen we 

naar de site van de kbdb onder de rubriek “Info” -> “Handleidingen” 

http://www.anons.be/
http://www.kbdb-online.be/
http://www.anons.be/

