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FUNBEL-databank 

FUNBEL is de chorologische 1 databank “Fungi van België” van de KVMV. Dit geïnformatiseerd 
bestand werd opgestart in 1991. 

1.1 Doel 

Doel van FUNBEL is de opbouw van een gestandaardiseerde en geïnformatiseerde databank van 
verspreidings- en ecologische gegevens van zwammen, pseudofungi en slijmzwammen in België 
met de nadruk op het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

De databank moet een basis vormen voor de kennis van de diversiteit (checklisten), verspreiding 
(opstellen van atlassen) en status (opstellen van Rode Lijsten) van fungi in België. Tevens kan ze 
ook gebruikt worden voor wetenschappelijke ondersteuning van beheerplannen van natuur- en 
bosgebieden. 

1.2 Beheer van de databank 

Het beheer van en inzage tot de volledige databank is in handen van de FUNBEL-beheerder. 
Sinds 1991 wordt deze taak vervuld door Emile Vandeven. Hij begeleidt de KVMV-leden bij het 
gebruik van de FUNBEL-invoermodule, controleert de opgave van nieuwe soortnamen, nieuwe 
gebieden, onvolledige waarnemingen en verzorgt de rapporteringsaanvragen. 

De naamgeving van de soorten stemt voor de Steeltjeszwammen en Slijmzwammen overeen 
met de Standaardlijst van Basidiomycota en Myxomycota van Vlaanderen en het Brussels 
Gewest [R. Walleyn & E. Vandeven (red.), 2006], voor de Zakjeszwammen wordt in de loop van 
2017 de Standaardlijst van Ascomycota van Vlaanderen en het Brussels Gewest [B. Declercq & R. 
Leysen, Sterbeeckia Suppl. 1 (2017)] verwerkt in FUNBAS. 

1.3 FUNBEL-beheerder 

Emile Vandeven, FUNBEL-beheerder, FUNBEL@skynet.be. 

1.4 Opvragen van gegevens 

De gegevens per soort zijn raadpleegbaar via de website: 
 http://www.kvmv.be/index.php/paddenstoelen/soortenlijst/ . 
Bij elke soort kunnen volgende gegevens vermeld worden in functie van hun beschikbaarheid in 
de FUNBEL-databank: naam, synoniemen, phylum, praktische groep, ecocode, biotoop, 
substraat, organisme, vereisten determinatie, Rode Lijst Vlaanderen en Nederland, beschrijving, 
aantal uurhokken, verspreidingskaart en foto’s. 

Excursielijsten, gegevens van herbarium, determinaties, soort en gebied kunnen door de leden 
opgevraagd worden via Mijn rapporten (zie verder). 

FUNBEL kan zowel door leden als door externen worden bevraagd voor specifieke vragen. 
Voorbeelden van vragen zijn  

- waar en wanneer komt een soort voor, in welke biotopen en welke substraten? 

                                                             
1 Chorologie: de wetenschap die zich bezighoudt met beschrijving van de ruimtelijke spreiding van organismen 

over het aardoppervlak, hun ruimtelijke ontwikkeling en onderlinge betrekkingen en het verklaren hiervan. 

mailto:FUNBEL@skynet.be
http://www.kvmv.be/index.php/paddenstoelen/soortenlijst/
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- waar bevindt zich herbariummateriaal van een bepaalde soort? 
- welk soorten zijn gevonden in een bepaald gebied tijdens een bepaalde periode? 
- welke soorten komen voor op een bepaald substraat of organisme? 

Vragen tot gebruik van gegevens moeten schriftelijk of per e-mail gericht worden aan de 
FUNBEL-beheerder. Er moet vermeld worden waarvoor de gevraagde data zullen gebruikt 
worden. Naast zijn identiteit moet de aanvrager ook vermelden voor welke organisatie 
(vereniging, instituut, bedrijf) hij/zij werkt en de juridische vorm ervan. De onkosten voor het 
rapport zullen aan de aanvrager aangerekend worden, met als minimum 1,00 euro. 

Bij het verstrekken van de specifieke gegevens zal met volgende richtlijnen rekening gehouden 
worden: 

- ieder die gegevens ter beschikking stelt kan deze steeds terug opvragen. 
- bij publicatie van gegevens 

- moeten de geraadpleegde gegevensbank, waarnemers en determinatoren vermeld 
worden. 

- een exemplaar van de publicatie moet bezorgd worden aan de FUNBEL-beheerder. 

Zelf ingevoerde gegevens kunnen steeds geraadpleegd worden via de FUNBEL-invoermodule. 

1.5 Invoeren van waarnemingen 

Iedereen kan meewerken aan de paddenstoelenkartering. Het is niet nodig om een hoge 
specialisatie bereikt te hebben. Gegevens van algemene, goed herkenbare soorten zijn even 
welkom als gegevens van moeilijk determineerbare of zeldzame soorten. Er moet vermeden 
worden dat het bestand alleen gegevens zou bevatten over zeldzame en kritische soorten, 
terwijl de verspreiding van veel voorkomende soorten slecht gekend is. 

KVMV-mycologen die hun paddenstoelenwaarnemingen wensen door te geven aan FUNBEL 
kunnen hiervoor de FUNBEL-invoermodule gebruiken, beschikbaar via de kvmv.be website. 

 

FUNBEL-invoermodule 

De FUNBEL-invoermodule laat u toe waarnemingen toe te voegen aan de FUNBEL-databank en uw 
eigen waarnemingen, determinaties en herbariumgegevens te bekijken, te bewerken en te 
exporteren. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om foto’s op te laden. Bovendien kan u excursielijsten, 
soortgegevens en lijsten van gebieden opvragen 

Lees alvorens te beginnen de beknopte toelichting ‘FUNBEL-databank’. Daarin vindt u ook de 
instructies rond het opvragen van specifieke gegevens bij de FUNBEL-beheerder. Bij het gebruik van 
een FUNBEL-login (voor waarnemingen en foto’s) gaat betrokkene akkoord met de inhoud van dit 
document. 

2. Aanloggen 

2.1 Browser aanbevelingen 

Google chrome en Mozilla firefox worden sterk aanbevolen omwille van hun stabiliteit.  
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- Deze programma’s zijn eenvoudig en gratis te downloaden. 
- Het gebruik van Internet explorer is mogelijk om de website te raadplegen maar geeft meer 

kans op verschuivingen van de layout en werkt zeer traag bij het invoeren. (status januari 
2014) 

Draadloze verbindingen werken meestal trager, gebruik bij voorkeur een kabelverbinding. 

2.2 Aanloggen met gebruikersnaam en paswoord 

- Log aan op de website www.kvmv.be. 
- Klik rechts bovenaan op de knop  FUNBEL-invoermodule. 
- Geef gebruikersnaam en paswoord in en klik op ‘Login’. 

2.3 Gebruikersnaam en paswoord nog niet gekend? 

2.3.1 Voor invoerders die vroeger via Access hun waarnemingen doorgaven 

Stuur een mailtje aan FUNBEL@skynet.be om een gebruikersnaam en initieel paswoord op te 
vragen. 

2.3.2 Voor nieuwe FUNBEL-invoerders 

- Log aan op de website www.kvmv.be. 
- Klik rechts bovenaan op de knop FUNBEL-invoermodule. 
- Klik op ‘Vraag een login aan ‘, vul gebruikersnaam, emailadres, adresgegevens en 

paswoord  in en klik op de knop ‘Register’. 
- Na goedkeuring (per mail) van uw aanvraag door de FUNBEL-beheerder, kan u met de zelf 

opgegeven usernaam en paswoord meteen aanloggen. U wordt standaard ingedeeld als 
invoerder van ‘Basidiomycota’. Lees verder onder punt ‘Gebruikersinstellingen wijzigen’ 
hoe u dit kan wijzigen. 

3. FUNBEL-invoermodule: de toepassing 

De nummers vermeld in de tekst verwijzen naar het nummer, vermeld op de schermafdruk. 

3.1 Schermafdrukken met nummerverwijzingen 

 

 

http://www.kvmv.be/
mailto:funbel@skynet.be
http://www.kvmv.be/
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3.1.1 Mijn galerij, overzichtscherm 
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3.1.2 Mijn galerij, toevoegen van een foto 
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3.1.3 Galerij Admin (voor adviseurs) 
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3.1.4 Mijn waarnemingen, overzichtscherm 
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3.1.5 Mijn waarnemingen, toevoegen van een waarneming  
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3.2 Gebruikersinstellingen en uitlogknop 

3.2.1 Gebruikersinstellingen  

Eenmaal aangelogd op de FUNBEL-invoermodule wordt rechts bovenaan uw 
gebruikersnaam, het icoontje voor de gebruikersinstellingen (nr. 1) en de uitlogknop 
getoond. 

3.2.2 Gebruikersinstellingen wijzigen 

Klik op het icoontje naast de gebruikersnaam (nr. 1) en wijzig indien gewenst het mailadres, 
paswoord of phylum (groep) voorkeur.  

- Het vermelde mailadres wordt gebruikt ingeval u bij het aanloggen klikt op de knop 
‘Forgot your password’. 

- Phylum voorkeur staat standaard ingesteld op Basidiomycota en kan gewijzigd worden 
naar een phylum naar keuze.  

Opmerking: de instelling ‘Phylum alle’ zal bij de selectie van de keuzelijst ‘Soortnaam’ meer 
dan 10.000  namen ophalen waardoor het bij de invoer van waarnemingen langer duurt 
alvorens een soortnaam getoond wordt. 

3.3 Mijn galerij en Mijn waarnemingen 

Na het aanloggen worden twee tabs getoond, Mijn Galerij en Mijn waarnemingen. De actieve 
tab staat donkergrijs. Klik op de gewenste tab. 

4. Mijn galerij – Richtlijnen 

Voor het opladen van foto’s gelden onderstaande richtlijnen. Deze werden opgesteld op basis van 
feedback van de testers en zullen nog aan evaluatie onderhevig zijn. De opgeladen foto’s worden 
getoond op http://www.kvmv.be/index.php/paddenstoelen/soortenlijst/ 

4.1.1 Doel  

- Het bekomen van een zekere eenvormigheid in de weergave van de soortenlijst. 
- Nastreven van kwaliteit. 
- Meedelen van tips voor medewerkers aan de fotogalerij. 

4.1.2 Rol van de adviseurs 

- Deze ervaren fotografen en/of generaspecialisten staan in voor  
- verdere optimalisatie van de fotogalerij, de foto’s en hun beschrijvingen,  
- moedigen de leden aan om de fotogalerij aan te vullen,  
- geven beschrijvings- en fotoadvies over de educatieve waarde en hun 

representativiteit voor de soort ,  
- keuren de foto’s goed maar hebben het recht om foto’s te weigeren bij onvoldoende 

kwaliteit of bij het ontbreken van microscopische determinatie bij soorten aangeduid 
met ‘m!’ in de Standaardlijst.  

- Zij streven de naleving van dit document door de fotografen na.  
 

- Zij zijn contacteerbaar op hun mailadres voor informatie en advies over te publiceren of 
gepubliceerde foto’s  of genusinformatie. 

- Hun namen zijn gekend bij de afdelingscoördinatoren. 

http://www.kvmv.be/index.php/paddenstoelen/soortenlijst/
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4.1.3 Werkvolgorde  

- Log aan op de FUNBEL-invoermodule. 
- Voeg een foto toe , vul de vereiste velden in en sla op. 
- Uw foto staat klaar voor goedkeuring door een adviseur.  
- Voor snelle goedkeuring van opgeladen foto’s verwittig even uw afdelingsadviseur dat er 

foto’s ter goedkeuring klaar staan.  
- Vergeet verder niet om de soortwaarneming van uw foto ook bij ‘Mijn waarnemingen’ in 

te geven, zeker als dit niet gebeurd is via een excursielijstopgave. 

4.1.4 Copyright 

- Foto’s van de soortenlijst kunnen niet gedownload worden. 
- De fotograaf blijft eigenaar van de foto en kan bij het opladen kiezen of zijn foto’s de 

aanduiding ‘©’ meekrijgen of niet.  
- Als de oplader niet de fotograaf is, dient hij vooraf toestemming bekomen te hebben 

voor gebruik op deze website. Laad dus geen foto’s van anderen op zonder de vereiste 
toestemming. 

- De naam van de fotograaf wordt vermeld in het bijschrift van de foto.  
- De voorkeur gaat naar foto’s zonder bijkomende tekst op de foto.  

Bescheiden handtekeningen op de foto zullen niet geweigerd worden. Zie bv. Artomyces 
pyxidatus van JC Delforge. 

4.1.5 KVMV-fotogalerijhuisstijl 

Kwaliteits- en educatieve vereisten - macroscopisch 

- Laad foto’s op van exemplaren die bij voorkeur in België gevonden werden. 
- Laad foto’s op van normale exemplaren maar met de nodige aandacht voor soortvariatie.  

- Toon een variatie van normale vruchtlichamen op één foto, zowel jonge als 
volgroeide exemplaren en zodanig geplaatst dat alle kenmerken duidelijk zijn (onder- 
en bovenzijde, ring, bekleding, evt. doorgesneden exemplaar).  

- Overweeg een combinatiefoto met een detail van een opvallend kenmerk. 
- Bijkomende fotodetails van biotoop en/of substraat zijn een meerwaarde. 
- Breng alle kenmerken van een soort scherp en kleurgetrouw in beeld. 
- Geef aandacht voor een goede belichting, lichtbalans. Flitsen kan een meerwaarde zijn in 

bepaalde situaties maar tracht kleurvervorming en sterke schaduwen te vermijden. 
- Vermeld ’ ex situ’ in de beschrijving als de foto niet op de vindplaats werd genomen. 

In een beukendreef heeft u bijvoorbeeld een paddenstoel gevonden maar de foto 
ervan werd genomen in een tuin die vol met eikenbladeren ligt. 

Kwaliteits- en educatieve vereisten - microscopisch 

- Laad enkel foto’s van microscopisch* nagekeken exemplaren op.   
* Microscopisch nagekeken: voor soorten die niet met een m! aangeduid staan in de  
   Standaardlijst is microscopie niet vereist, bv. een Phallus impudicus (Grote stinkzwam) 
of Clathrus ruber (Traliestinkzwam). 

- Bij moeilijkere genera adviseren we u om een nacontrole door een ervaren mycoloog te 
laten uitvoeren. 

- Kies microscopiefoto’s met de nodige aandacht voor scheidende kenmerken zonder 
daarom volledig te moeten zijn. Een foto om 2-sporige basidiën aan te duiden zal meestal 
geen meerwaarde bieden; kies een bepaalde vorm van een cystide of een spore. 
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- Laad geen foto’s van onzekere determinaties op.  

Foto’s opladen: praktisch 

- Laad enkel horizontale foto’s op. 
- Bewerk je foto’s tot een breedte van 1000 pixels. 
- Alleen jpg-bestanden worden geaccepteerd. 
- De weergave van de bestandsnaam van een opgeladen foto wordt onderaan het scherm 

getoond op het moment dat de cursor boven de foto gehouden wordt.  
- Opladen van meerdere foto’s per soort is mogelijk. 

- Om de hostingkost te beperken wordt een gemiddelde van 2 à 3 foto’s per soort 
nagestreefd. Evaluatie hiervan volgt later. Bekijk dus voor het opladen eerst op de 
website of er voor de gewenste soort al goede foto’s opgeladen werden. 

- Is de toegevoegde foto een opmerkelijke verbetering t.o.v. een foto van een andere 
fotograaf? Voorbeeld de eerste foto betrof een geplukt exemplaar gefotografeerd op 
een keukentafel? Meld dit even aan uw afdelingsadviseur. Hij/zij zal die oude foto 
niet langer weerhouden.  

KVMV-fotogalerijhuisstijl - voorbeelden 

Volgende foto’s geven een goed beeld van de gewenste KVMV-fotogalerijhuisstijl: 
- Cortinarius nanus van Peter Verstraeten 
- Collectiefoto Galerina jaapii van André de Haan 
- Detailfoto Metatrichia vesparia van Myriam de Haan 
- Combinatiefoto Vibressea truncorum en Splanchonema platani van Piet Bormans 

4.1.6 Gepubliceerde richtlijnen bij de soortenlijst op de kvmv.be-website  

- De fotogalerij op de kvmv.be-website is toegankelijk voor iedereen. 
- Toelating voor het gebruik van foto’s die de vermelding ‘©’ op het onderschrift dragen 

kan aangevraagd worden bij Jean Claude Delforge,  jdelforge@scarlet.be. 
- Voor het verder verspreiden van de gegevens en het beeldmateriaal is schriftelijke 

toelating vereist. Neem hiervoor contact op met de FUNBEL-beheerder Emile 
Vandeven, funbel@skynet.be. 

- Bij verwijzing naar deze fotogalerij in publicaties dient volgende clausule gebruikt te 
worden: Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging, JJJJ: FUNBEL-database, 
[ http://kvmv.be/index.php/soortenlijst - Date of visit to the website]. 

- KVMV vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onrechtmatig opgeladen 
foto’s. 

*Microscopisch nagekeken: voor soorten die niet met een m! aangeduid staan in de  
  Standaardlijst is microscopie niet vereist, b.v. een Phallus impudicus of Traliestinkzwam. 

mailto:jdelforge%40scarlet.be
mailto:funbel@skynet.be
http://kvmv.be/index.php/soortenlijst
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5. Mijn galerij - Raadplegen 

Klik op de tab ‘Mijn galerij’ (nr.2) . Een overzicht van uw ingevoerde foto’s (nr. 10) wordt getoond.  

5.1 Zoeken  

U kan een zoekopdracht ingeven (nr. 11)over alle kolommen heen of beperkt tot een kolom. De 
ingestelde selectie kan u verwijderen via de de knop Verwijder filter (nr. 12). 

Opmerking : voor uitgebreidere zoekfuncties klik op de groene Export knop (nr. 13) en download 
de tekstinformatie van de overzichtspagina. Gedetailleerde informatie over het exporteren, wel 
toegespitst op exporteren van waarnemingen, vindt u verder onder ‘Vaak gestelde vragen’. 
Daarnaast is ook een printmogelijkheid (nr. 13) van de tekstinformatie van de overzichtspagina 
(nr. 10) voorzien.  

5.2 Sorteren  

In het overzicht (nr. 10) klikken op een kolomtitel doet de waarnemingen sorteren in 
alfabetische of numerieke volgorde van de aangeklikte kolom. Door nogmaals te klikken bekomt 
men de omgekeerde volgorde. 

5.3 Bewerken van de tekstvelden van een reeds opgeladen foto 

Selecteer de te bewerken foto, klik op het potloodje (nr. 14) en wijzig de gewenste velden.  

5.4 Vervangen van een foto 

Selecteer de te bewerken foto, klik op het potloodje (nr. 14), verwijder uw eerder opgeladen 
foto en laad een nieuwe foto op. 

5.5 Verwijderen van een foto inclusief de tekstinformatie uit het overzicht 

Selecteer de te verwijderen waarneming, klik op het verbod-icoontje (nr. 15) en bevestig de 
verwijderactie. 

6. Mijn galerij - Toevoegen van een foto 

Klik in het overzichtsscherm op de knop Toevoegen foto (nr. 16). 

6.1 Voorbereidende actie 

Controleer of de op te laden foto een .jpg extensie en een maximum breedte van 1000 pixels 
heeft. Als u dit toch vergeet, wordt er een melding gegeven bij het opladen als niet aan deze 
beide voorwaarden wordt voldaan.  

6.2 Url: Bestand uploaden  

Klik op de knop Bestand uploaden (nr. 17), selecteer de gewenste foto en klik op openen. De 
foto wordt op groot formaat getoond.  

Verkeerde foto opgeladen? Klik links onderaan van de foto op de rode tekst ‘verwijder’ en 
bevestig de actie. De knop Bestand uploaden staat terug actief. 
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6.3 Genus – soortnaam 

Klik op de balk Select … (nr. 18) en selecteer een soort op basis van de wetenschappelijke naam 
of een deel van de naam.  

Voor de soorten aangeduid met een m! (microscopie vereist) dient het veld Determinator id ook 
ingevuld te worden.  

TIP: van zodra u op de knop Select … hebt geklikt, wordt deze blauw omrand en kan u al een 
deel van de naam typen, ook al ziet u nog geen invoervak. Kort nadien verschijnt het invoervak 
met de ingetypte tekst en de juiste selectie in de keuzelijst wordt getoond.  

6.4 FUNBEL id (niet verplicht) 

Dit invoerveld FUNBEL id (nr. 19) geeft u de mogelijkheid om de FUNBEL id van uw waarneming 
in te voeren. Dit nummer vindt u bij Mijn Waarnemingen, in de 1e kolom van het overzicht onder 
de kolomtitel ID. Zo kan u een link maken tussen de foto en de waarneming ingeval iemand u 
later om bijkomende informatie over de foto of waarneming zou vragen.  

6.5 Titel (niet verplicht) 

De tekst die u in het veld Titel (nr. 20) invoert, wordt weergegeven op het bijschrift van de foto 
bij uitvergroting op de website.  

Geef in het veld Titel zeker mee:  
-  ‘macro. det.’ ingeval van een macroscopische determinatie bij een niet-m! soort. 

Geef in het veld Titel eventueel mee: 
- bijkomende tekst ter verduidelijking van wát er getoond wordt. Vb. Cheilocystiden, … 
- opnamedatum 

6.6 Fotograaf 

Voer in het veld Fotograaf (nr. 21) de ‘Voornaam + Naam’ van de fotograaf in. 

Het invoerveld ‘Fotograaf’ is een tekstveld en geen keuzelijst zodat het opladen van 
doorgestuurde foto’s mogelijk wordt. 

6.7 Vindplaats 

Voer bij Vindplaats (nr. 22) het [Gebied] te [Gemeente] in. Vb. Kindernouw te Lille.  

- Bij zeldzame of eetbare soorten kan dit minder specifiek opgegeven worden.  
- Gebruik geen liggende streepjes tussen gebied en gemeente omdat een liggend streepje 

het scheidingskenmerk is voor Titel-Fotograaf-Vindplaats in het bijschrift van de foto op 
de website. 

6.8 Determinator id 

Het veld Determinator id (nr. 23) moet ingevuld worden voor soorten waarbij microscopie 
vereist is (aangeduid met een m!). 
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6.9 Copyright  

Selecteer  het keuzerondje ‘actief’ (nr. 24) als u op het bijschrift van de uitvergrote foto op de 
website een © voor uw naam als fotograaf genoteerd wenst.  

6.10  Afdeling 

Selecteer bij Afdeling (nr. 25) uw afdeling. Zo kan de adviseur sneller de foto’s van zijn 
afdeling goedkeuren.  

6.11 Opslaan en terug naar lijst/Annuleren 

Klik om te bewaren op de knop Opslaan en terug naar lijst (nr. 26). Wil u de actie ongedaan 
maken, klik dan op de knop Annuleren (nr. 27). 

- Verwittig de afdelingsadviseur om uw foto(‘s) te laten goedkeuren.  
- Bent u zelf een adviseur? Dan kan u uw foto’s zelf goedkeuren of indien gewenst ze 

laten goedkeuren door een andere adviseur.  

7. Galerij Admin: beheer en goedkeuren van foto’s door adviseurs 

De adviseurs beschikken over een afzonderlijk scherm Galerij Admin (nr. 60). 

Op het overzichtscherm wordt de status van de foto’s (nr. 61): ‘goedgekeurd’, ‘nog niet 
goedgekeurd’, ‘wachten op nieuwe goedkeuring’ en ‘niet weerhouden’ getoond. 

7.1 Status 

Na klikken op ‘bewerken’ wordt een detailscherm aangeboden waarop de Status (nr. 62) kan 
gewijzigd worden. Als de status op ’ niet weerhouden’ staat, kan de foto-oplader een betere 
foto opladen of advies vragen aan de adviseur indien gewenst. Niet weerhouden foto’s die nog 
in de fotogalerij staan, worden éénmaal per jaar verwijderd.  

7.2 Homepage 

De adviseur bekijkt of de foto voldoet voor de fotoreeks van de Homepage en zet deze op 
‘Homepage actief’. De laatste vijf foto’s die met’ Homepage actief’ werden aangeduid, worden 
getoond op de startpagina van de website.  
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8. Mijn waarnemingen - Raadplegen 

Klik op de tab ‘Mijn waarnemingen’. Een overzicht van uw ingevoerde waarnemingen (nr. 4) wordt 
getoond. Deze omvatten zowel uw eigen ingevoerde waarnemingen als waarnemingen ingevoerd 
door anderen maar waarbij uw naam vermeld werd als waarnemer, determinator of herbarium.  

8.1 Zoeken binnen uw waarnemingen of door u ingevoerde waarnemingen 

Klik op het vergrootglas-icoontje (nr. 5) om het zoekvenster te openen. Zoeken kan op Terrein 
en Datum gevolgd door Enter.  

Opmerking : voor uitgebreidere zoekfuncties klik op de groene Export knop (nr. 5) en download 
alle waarnemingen. Zo kan u naar eigen keuze filteren en sorteren. Gedetailleerde informatie 
over het exporteren vindt u verder onder ‘Vaak gestelde vragen’.  

Opmerking 2: zoeken binnen de ganse KVMV-databank kan via de tab Mijn rapporten 

8.2 Sorteren  

Klikken op een kolomtitel doet de waarnemingen sorteren in alfabetische of numerieke volgorde 
van de aangeklikte kolom. Door nogmaals te klikken bekomt men de omgekeerde volgorde. 

8.3 Bewerken van een reeds ingevoerde waarneming 

Selecteer de te bewerken waarneming, klik op het potloodje (nr. 8) en wijzig de gewenste 
velden.  

Opmerking: voor het wijzigen van een groot aantal waarnemingen, neem contact op met de 
FUNBEL-beheerder. Vb. ingeval er  een foutieve excursiedatum werd ingevoerd. 

8.4 Verwijderen van een waarneming 

Selecteer de te verwijderen waarneming, klik op het verbod-icoontje (nr. 9) en bevestig de 
verwijderactie. 

8.5 Een excursielijst voortzetten zonder herhaling van de excursiegegevens 

Selecteer een waarneming uit de excursielijst die je wil verder zetten en klik op het potloodje 
(nr. 8). Het detailvenster van deze waarneming wordt getoond, klik onderaan op ‘Bewaar en 
volgende’ en ga verder met het ingeven van de waarnemingen.  

De reeds ingestelde excursiegegevens met datum, waarnemer, plaats , terrein en eventuele 
biotoopgegevens worden getoond en bewaard bij verdere invoer van waarnemingen. 

9. Mijn waarnemingen - Invoeren van een waarneming 

Klik in het overzichtsscherm (nr. 4) op de knop Toevoegen waarneming (nr. 7). Het invoerscherm 
wordt getoond en bestaat uit vier delen. 

- Links een lijst met reeds ingevoerde waarnemingen voor een bepaalde dag (nr. 3A). Klikken 
op een soort uit de lijst, brengt u naar het detailscherm van die waarneming. 

- Bovenaan een In/Uitklapbaar excursiedeel (nr. 3B). 
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- Onderaan de gegevens per soort (nr. 3C). 
- Helemaal onderaan de knoppen ‘terug’ en ‘opslaan’. (nr. 3D). 

9.1 In/Uitklapbaar excursiedeel 

Dit donkergrijs deelvenster (nr. 3B) bevat alle gegevens met betrekking op de excursie. Bij 
klikken op ‘Bewaar en volgende invoeren’ worden de gegevens van het excursiedeel behouden 
maar wordt dit deelvenster ingeklapt. 

Als tijdens het invoeren van een excursielijst de biotoop, waarnemer of uurhok van een 
waarneming dient gewijzigd te worden, klik op het pijltje (nr. 52) rechts bovenaan van het 
donkergrijze deel om het excursiedeel terug uit te klappen en breng de wijziging aan. 

9.1.1 Datum & Waarnemer  

Datum (nr. 31) 
De ‘Datum’ dient steeds ingevuld te worden in omgekeerde volgorde: jaar/maand/dag, 
bijvoorbeeld 2014-02-14.  

Oude waarnemingen vermelden zonder maand of dag is mogelijk, bijvoorbeeld 
1967-10 of 1983. 

Waarnemer (nr. 32) 
Selecteer in het veld ‘Waarnemer’ de naam van de persoon die de excursielijst ingevuld 
heeft.  

Standaard wordt de gebruikersnaam van de invoerder aangeboden. De waarnemer kan 
gewijzigd worden naar een groepsnaam, bv. Mycolim/Werkgroep x/… . 

Opmerking: Aan de rechterkant vindt u nog een blanco veld. Gelieve dit niet in te vullen, 
deze aanduiding is bestemd voor de FUNBEL-beheerder (nr. 33). 

9.1.2 Waar (Plaats) & Terrein  

Voeg eerst Plaats in, dan Terrein. 

Plaats (nr. 34) 
Selecteer de naam van de deelgemeente (dit is de gemeentenaam van voor de fusies van 
gemeenten). Vb. Wilrijk en niet Antwerpen. 

Terrein (nr. 35) 
Selecteer zo nauwkeurig mogelijk het uurhok, kwartierhok en terrein. 

Een eenvoudig programma om coördinaten van België terug te vinden met Google Earth is 
opvraagbaar bij de FUNBEL-beheerder. 

Opmerking: Bijkomende tekst bij de terreinnaam meegeven is mogelijk zodat de invoerder 
niet steeds opnieuw de coördinaten moet opzoeken. Dit is vooral handig voor gebieden met 
meerdere uurhokken. Vb. Lier, C4.48.42 Zevenbergenbos, Zuiden van spoorweg. 

Om de bijkomende tekst ‘Zuiden van spoorweg’ in te geven,  
- klik op ‘Maak nieuwe IFBL locatie of terrein aan’,  
- vul de velden Plaats, Terrein en IFBL-coördinaten in en 
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- geef bij opmerking de bijkomende tekst mee.  
Van zodra de FUNBEL-beheerder deze aanpassing verwerkt heeft, kan elke FUNBEL-
invoerder die bijkomende tekst zien.  

9.1.3 Opgave van een nieuw gebied: nieuwe IFBL locatie of terrein 
IFBL-coördinaten bestaan uit een uurhok en een kwartierhok (X0.00.00). IFBL verwijst naar 
Instituut voor de Floristiek van België en Luxemburg dat ondertussen ontbonden is.  

Een eenvoudig programma om coördinaten van België terug te vinden met Google Earth is 
opvraagbaar bij de FUNBEL-beheerder. 

Nieuw gebied (nr.36) 

Klik op Plaats en selecteer ‘Maak nieuwe IFBL locatie of terrein’, vul de velden Terrein en 
IFBL-coördinaten in.  

- Geef bij voorkeur benamingen op die voorkomen op de topografische kaarten en 
rekening houdend met de gemeentegrenzen. 

- Geef bij ‘opmerking’ eventueel een bijkomende tekst mee. Deze bijkomende tekst helpt 
u bij de keuze van het juiste uurhok in grote gebieden die meerdere uurhokken 
omvatten.  
Vb.  nieuwe locatie A, uurhok 1, opmerking: van parking tot aan kasteel  
  nieuwe locatie A, uurhok 2, opmerking: van kasteel tot boomgaard 

- Als de coördinaten niet gekend zijn laat u de velden op niet gekend en 00 staan.  
- Meteen na aanmaak van een nieuw terrein kan er gestart worden met het ingeven van 

waarnemingen.  

Van zodra de FUNBEL-beheerder het nieuwe terrein gecontroleerd en goedgekeurd heeft, 
kan elke FUNBEL-invoerder dit zien.  

9.1.4 Coördinaten NZ/OW 

Selecteer eerst een Plaats en klik dan op Coördinaten NZ/OW (nr. 37). 

9.1.5 Buitenland 

Invoeren van buitenlandse waarnemingen is mogelijk zodat herbariumgegevens ook voor 
buitenlandse waarnemingen via de FUNBEL-invoermodule kunnen beheerd worden. De 
buitenlandse gegevens worden niet weerhouden in de FUNBEL-databank. 

Klik op het veld Buitenland (nr. 38), geef in het veld de gewenste Plaats en terreinnaam mee. 

9.1.6 Biotoop en origine  

Net als bij de velden Substraat en Organisme, maakt een hoofdtabel de keuze van de 
bijhorende detailtabel eenvoudiger 

Biotoop (niet verplicht) (nr. 39) 
Geef de biotoop (nr. 39) van het excursiegebied op indien gekend. Enkel de hoofdtabel (nr. 
39a) opgeven is ook mogelijk, laat het detailveld (nr. 39b) dan op ‘niet gekend’ staan. 

- Deze biotoopinformatie wordt mee verwerkt voor het verspreidingskaartje van de 
website Paddenstoelen/soortenlijst.  
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- De samenstelling van de biotopenkeuzelijst wordt in een latere fase herbekeken en 
opnieuw ingedeeld. 

Origine (nr. 40) 
De herkomst van de waarneming staat standaard op ‘excursie’. De overige opties zijn 
voorbehouden voor nazicht van oude herbaria en soortinvoer op basis van publicaties.   

- Als van een excursie een aantal vondsten in een herbarium bewaard zijn, toch ‘Excursie’ 
selecteren. 

- Als data afkomstig zijn uit publicaties, gelieve de afkorting van de publicatie dan te 
vermelden gevolgd door de jaargang in het veld extra origine code. Als de betrokken 
publicatie niet in de lijst voorkomt, gelieve dit te melden aan de FUNBEL-beheerder. 

origine omschrijving 

AM AMK Mededelingen 

AG Annales Gembloux 

JB Belgian Journal of Botany 
SB Bulletin Société Botanique de Belgique 

SM Bulletin trimestriel de la Société Mycologique de France 

AA De Aardster 

DF Distributiones Fungorum Belgii et Luxemburgi 

DU Dumortiera 

FC1 Flore Cryptogamique des Flandres 1 

FC2 Flore Cryptogamique des Flandres 2 

HE Heksenkring 

IM Icones Mycologicae 

NB Les Naturalistes belges 

VLM Mededelingen gehouden op Vlaamse Mycologen-dagen 

MM Mycologische Mededelingen 

NWT Natuur Wetenschappelijk tijdschrift 

PE Persoonia 

Prodr Prodrome 

RC Revue du Cercle de Mycologie de Bruxelles 

SP Sporen 

ST Sterbeeckia 

 

9.2 De gegevens per soort (nr. 3C) 

Biotoopcode wijzigen indien nodig. Als een vondst uit een biotoop komt die verschilt van de 
biotoop vermeld bij de algemene gegevens in het excursiedeel, gelieve dan de biotoop (nr. 39) 
te wijzigen bij die waarneming. 

Klik op het pijltje (nr. 52) rechts bovenaan van het donkergrijze deel om het excursiedeel terug 
uit te klappen en wijzig de biotoop.  

9.2.1 Genus soortnaam 

Phylum (Groep) (nr. 41) 
Om de invoer van waarnemingen te versnellen, wordt er standaard een phylum ( groep) 
aangeboden in de keuzelijst op basis van uw gebruikersinstellingen. De basisinstelling van 
deze groep kan u zelf wijzigen via het icoontje naast uw usernaam, rechts bovenaan. (nr. 1). 

Wijzigen van het standaardphylum 
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Om soorten in te voeren die buiten uw standaardphylum behoren, is deze keuzelijst 
eenvoudig wijzigbaar. Eenmaal op ‘Bewaar en volgende’ geklikt werd, verschijnt er voor de 
volgende waarneming terug het phylum zoals standaard ingesteld bij de gebruikers-
instellingen.  

Wijzig eventueel tijdelijk uw Phylum-voorkeur als u veel soorten van een andere groep moet 
ingeven. Zie hiervoor bij Gebruikersinstellingen wijzigen. 

Soortnaam (nr. 42) 
Klik op de knop ‘.Onbekend.. ’ en selecteer bij voorkeur de namen uit de Standaardlijst.  

Selecteer een soort op basis van de wetenschappelijke of Nederlandse naam of een deel van 

de naam, bij voorkeur een naam uit de Standaardlijst. 

Vermeld de publicatie bij een niet-voorkeursnaam 

Bij selectie van een niet-voorkeursnaam wordt de mogelijkheid geboden om alsnog de 

voorkeursnaam te kiezen of de geselecteerde naam te behouden. Gelieve dan in het 

commentaarveld de publicatie te vermelden waarmee de determinatie uitgevoerd werd. 

Aandacht voor sensu lato (in de brede zin) of sensu stricto (in de strikte zin) 

Selecteer bij bepaalde soorten zoals bv. Armillariella mellea, Stropharia aeruginosa, sensu 

lato of sensu stricto. 

Ontbrekende soortnaam in de keuzelijst?  

Als de op te geven soortnaam niet voorkomt in de keuzelijst, klik op het klok-icoontje (nr. 43) 

rechts naast de keuzelijst ‘Soortnaam’.  

Een extra veld ‘Ontbrekende naam’ wordt nu zichtbaar. Vul hierin de ontbrekende 

soortnaam in. Vergeet niet om erbij te vermelden uit welke publicatie die nieuwe soortnaam 

komt. Gebruik hiervoor het veld commentaar. 

TIP: van zodra u op de knop ‘ Onbekend … ‘ hebt geklikt, kan u al een deel van de naam 

typen, ook al ziet u nog geen invoervak. Kort nadien verschijnt het invoervak met de 

ingetypte tekst en de juiste selectie in de keuzelijst wordt getoond.  

9.2.2 Genus soortnaam met een m! en/of h!: onvolledige determinaties 

Sommige soorten hebben de aanduiding m!  (microscopie verplicht) en/of h! ( herbarium 
verplicht) om u attent te maken op de vereisten voor een volledige determinatie.  

Bij selectie van een soort die gekenmerkt staat met m! en/of h! wordt een melding gegeven 
met een gevarendriehoek-icoontje onder de velden Determinator en Herbarium.  

- Vul ingeval van m! de determinator in als er microscopisch nazicht gebeurde.  

- Vul ingeval van h! het herbarium in als er herbariummateriaal werd bijgehouden. 

Volledige determinatie 

- Ingeval van m! moet de determinatie microscopisch gebeurd zijn om als een volledige 
waarneming aanzien te worden. 
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- Ingeval van h! moet herbariummateriaal of voor soorten met zeer kleine of zeer 
vergankelijke vruchtlichamen ander bewijsmateriaal (bv. beschrijving, tekeningen, 
foto’s, preparaten …) van kenmerken die de determinatie staven bijgehouden worden 
om als een volledige waarneming aanzien te worden. Gebruik het veld commentaar om 
bijkomende informatie hierover te geven. 

Impact op de FUNBEL-rapportering 

De waarneming van een soort, aangeduid met m! en/of h!, en waarvan geen determinator 
en/of herbarium werd opgegeven, wordt in FUNBEL geregistreerd als ‘onvolledige 
determinatie’. In de FUNBEL-rapporten worden zulke onvolledige determinaties in de kolom 
validatie aangeduid met “o “van onvolledig. 

Revaluatie van de m! en h! regel 

De m! en h! melding kan in sommige gevallen overbodig lijken en zal geregeld aan revaluatie 
onderhevig zijn.  

9.2.3 Ontwikkelingsstadia (niet verplicht) 

Het ontwikkelingsstadium (nr.44)( anamorf-teleomorf, jong-oud, sporentype) van een vondst kan 
opgegeven worden aan de hand van de keuzelijst, vooral handig bij de opgave van determinaties van 
zakjeszwammen en roesten.  
 

9.2.4 Substraat (niet verplicht) 

Net als bij de velden Biotoop en Organisme, maakt een hoofdtabel Substraat (nr. 44) de 
keuze van de bijhorende detailtabel eenvoudiger. 

Vermeld de aard van het substraat waarop de paddenstoel groeit (bv. stam, blad, stengel, 
mest, grond ...). Specificeer of het dood of levend materiaal is. De detailkeuzelijst is 
gegroepeerd op plantonderdeel, bv. vruchten bij elkaar, stengelonderdelen bij elkaar, …).  

Enkel de hoofdtabel (nr. 44a) opgeven is mogelijk, laat het detailveld (nr. 44b) dan op ‘niet 
gekend’ staan. 

- Deze Substraatinformatie wordt mee verwerkt voor het verspreidingskaartje van de 
website Paddenstoelen/soortenlijst  

- Geef een eventueel ontbrekende substraatnaam mee bij commentaar, na verwerking 
door de FUNBEL-beheerder zal die voor elke FUNBEL-invoerder zichtbaar zijn. 

9.2.5 Organisme (niet verplicht) 

Net als bij de velden Biotoop en Substraat, maakt een hoofdtabel Organisme (nr. 45) de 
keuze van de bijhorende detailtabel eenvoudiger. 

Voor mycorrhizavormende paddenstoelen: vermeld de plantensoort waarmee de zwam 
(vermoedelijk) in verbinding staat. 

Voor de overige zwammen: vermeld het soort organisme waarvan het substraat afkomstig is. 
Dit kunnen zowel planten als dieren zijn.  
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Enkel de hoofdtabel (nr. 45a) opgeven is mogelijk, laat het detailveld (nr. 45b) dan op ‘niet 
gekend’ staan. 

- Deze Organisme-informatie wordt mee verwerkt voor het verspreidingskaartje van de 
website Paddenstoelen/soortenlijst. 

- Geef een eventueel ontbrekende organismenaam mee bij commentaar: na verwerking 
door de FUNBEL-beheerder zal die voor elke FUNBEL-invoerder zichtbaar zijn.   

9.2.6 Determinator, Vrij nummer, Herbarium, exsiccaat 

Determinator (nr. 46) 
Als de soort microscopisch werd nagekeken, kies in het veld Determinator de naam van 
diegene die de soortnaam microscopisch bepaald heeft.  

Vrij.nr. (nr. 47) 
Dit veld kan vrij gebruikt worden voor opgave van een persoonlijk nummer dat kan verwijzen 
naar bijvoorbeeld een foto- of determinatienummering.  

Herbarium (nr. 48) 
Als een specimen in een herbarium bewaard wordt, selecteer in het veld Herbarium de naam 
van diegene die het exsiccaat bewaart.  

Opmerking: het is aan te raden om van soorten die een kritische benadering vergen en van 
soorten die niet in de ‘Standaardlijst’ voorkomen een exsiccaat met beschrijving te bewaren. 

Exsicc (nr. 49) 
Als er een exsiccaat bijgehouden werd, kan in het veld exsicc het nummer van het exsiccaat 
vermeld worden. 

9.2.7 Determinatie zeker/ cfr. , Publiek of privé, Determinatiewerk, Commentaar 

Determinatie: (nr. 50) 
Het keuzerondje ‘Zekere determinatie’ staat standaard aangevinkt. Bij twijfel over de 
determinatie, selecteer het keuzerondje ‘Onzekere/cfr determinatie’. 

Publiek: (nr. 50a) 
Het veld Publiek/Nee, privé staat standaard op Publiek en mag slechts uitzonderlijk op ‘Nee, 
privé’ gezet worden. Deze mogelijkheid werd voorzien voor invoerders die een publicatie in 
voorbereiding hebben en tijdelijk bepaalde waarnemingen willen afschermen. 

Determinatiewerk: (nr. 50b) 
De opgave van de gebruikte determinatieliteratuur is niet verplicht maar wordt sterk 
aanbevolen. In een taxonomisch woelige periode waarbij ook de mycologie onderhevig is aan 
wijzigingen in soortnamen, variëteiten en vormen geeft de literatuurvermelding meer 
duidelijkheid aan de genusspecialisten bij het nazicht van de waarnemingen.  

Commentaar: (nr. 51) 
In dit veld kunnen nog andere omstandigheden van de vondst vermeld worden bv. aantal 
vruchtlichamen, groeiwijze. 
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Bij invulling wordt dit vrij invoervak gecontroleerd door de FUNBEL-beheerder. Dit is 
bijgevolg het aangewezen veld om ontbrekende gegevens rond substraat/organisme/soorten 
te melden. 

10. Belangrijkste FUNBEL- controles na doorgave van waarnemingen 

Na invoer van een waarneming die gevolgd wordt door klikken op ‘Bewaar en volgende’, voert de 
FUNBEL-beheerder onderstaande controles uit. 

10.1 Controle op nieuwe soortnamen 

Ingevoerde nieuwe soortnamen worden door de FUNBEL-beheerder op hun juistheid en 
volledigheid gecontroleerd en aan de FUNBAS-tabel toegevoegd. Hij selecteert dan voor uw 
waarneming de nieuwe soortnaam waarna een automatische aanpassing van uw 
persoonlijke waarnemingenlijst volgt. 

10.2 Controle op nieuwe terreinen  

De naamgeving en de opgave van de IFBL-coördinaten bij nieuw ingevoerde terreinen 
worden door de FUNBEL-beheerder op hun juistheid gecontroleerd. Na zijn goedkeuring 
activeert hij dit nieuwe terrein waarna dit ook zichtbaar wordt voor elke FUNBEL-invoerder. 
Zolang het niet goedgekeurd werd, blijft het nieuwe terrein enkel zichtbaar voor diegene die 
het ingaf. 

10.3 Controle op onvolledige determinaties 

Als voor een met m! en/of h! aangeduide soort geen determinator en/of herbarium ingevuld 
werd, wordt deze als een onvolledige waarneming geregistreerd.  

Bij sterke twijfel over de juistheid van een onvolledige waarneming, kan de FUNBEL-
beheerder beslissen ze niet te gebruiken in rapporten of voor het maken van 
verspreidingskaartjes. Er wordt hiervoor rekening gehouden met de ecologie van de 
waarneming, de ervaring van de waarnemer en de toegevoegde commentaar. 

10.4 Controle op invulling van het veld commentaar 

Elk commentaarveld dat ingevuld werd, wordt gelezen door de FUNBEL-beheerder. 
Doorgegeven ontbrekende gegevens rond substraat/organisme/soorten e.d. kunnen zo door 
de FUNBEL-beheerder eenvoudig verwerkt worden. 
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11. Mijn rapporten 

Klik op de tab ‘Mijn rapporten’ (nr.100). Aan de hand van twee submenu’s Exursielijst en 
Herbarium/Soort/Gebied kan u excursielijsten bekijken, uw herbarium- of determinatieoverzicht 
bekomen én vlot bewerken, de gegevens van een specifieke soort ophalen of een volledige 
soortenlijst van een gebied exporteren. 

11.1 Rapport ‘Excursielijst’ 

Klik op de tab Mijn rapporten,  

submenu Excursielijst.  

 

Met selectie van één of meerdere gebieden (plaats + terrein) én een datum kunnen excursielijsten 

opgevraagd worden. Met de keuzeoptie ‘basislijst’ worden de soortnamen in een Excel-bestand 

getoond, de optie ‘uitgebreide excursielijst’ bevat bijkomende kolommen met 

determinatorgegevens. 

 

 

 
 

Tip 1. Als u niet enkel uw persoonlijke invoergegevens wil zien, selecteer dan ‘Allen’ bij Invoerder en 
Waarnemer 
Tip 2. Met de vinkjes naast het gebied kan u nauwkeurig het gebied bepalen. 
Tip.3. Een lijst opvragen op basis van IFBL-coördinaten + datum is ook mogelijk maar werd uit 
bovenstaande printscreen weggelaten. 
Tip 4. Met de opgave van een genus- of soortnaam kan u het aantal weer te geven waarnemingen 
beperken.  
Tip 5. Alle invoervelden kan u eenvoudig wissen met gebruik van de knop ‘reset parameters’. 
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11.2 Rapporten ‘Mijn herbarium (determinatie), soort, gebied’ 

Klik op de tab Mijn rapporten,  

submenu Herbarium, Soort, Gebied.  

 

 

Op dit invoerscherm kiest u onderaan het gewenste type rapport. Met de opgave van een gebied, 

IFBL-hok, soortnaam of periode kan u het aantal weer te geven waarnemingen beperken. 

Selectie van ‘Herbarium’ toont een overzicht van uw persoonlijk herbarium, met andere woorden 
een overzicht van alle waarnemingen waarbij u aangeduid staat als houder van herbariummateriaal. 
Selectie van ‘Determinatielijst’ toont een overzicht van al uw determinaties, met andere woorden 

een overzicht van alle waarnemingen waarbij u aangeduid staat als determinator 

 

Tip 6. Gegevens te wijzigen? Dit kan makkelijk vanuit de lijsten herbarium en determinatie. 
In de eerste kolom van het Excel-bestand, onder de kolomtitel Funbel_id vindt u een url beginnende 
met ‘http://kvmv.be/funbel/waarnemingen/edit/….en eindigend met het nummer van de 
waarneming ‘. Kopieer deze url en plak die in uw internetbrowser. De FUNBEL-invoermodule opent 
zich meteen op de juiste waarneming zodat wijzigingen aan een record eenvoudig door te voeren 
zijn.  

 

 

 
 
Opgave van een soortnaam en selectie van ‘Soortenlijst’ toont een overzicht van alle gedetailleerde 
waarnemingen van de opgegeven soort.  
 
Opgave van een gebied en selectie van ‘Lijst van gebied’ toont een overzicht van alle 
paddenstoelensoorten die ooit ingevoerd werden voor het door u opgegeven ‘Gebied’.  

Tip 7. Met opgave van een periode kan u de zoekopdracht verfijnen. 
Tip 8. Voor specifieke zoekopdrachten kan u nog steeds bij de databankbeheerder terecht. Mail 
hiervoor naar funbel@skynet.be. 

 

11.2.1 Beperkingen  

Rapporten onder de 10.000 rijen worden in Excel aangeboden, tussen de 10.000 en tot 25.000 rijen 
in .csv. Voor omvangrijkere rapporten dient u een mailtje te sturen aan de databankbeheerder, 
funbel@skynet.be.  

Buitenlandse gegevens worden enkel getoond op het rapport Herbarium/Determinatielijst. 
 

mailto:funbel@skynet.be
mailto:funbel@skynet.be
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11.2.2 Voorwaarden 

Opvraging van FUNBEL-gegevens wordt aan de leden mogelijk gemaakt via Mijn rapporten onder 
volgende voorwaarden. De opgevraagde gegevens  

- mogen niet dienen voor commerciële doeleinden  
- mogen niet doorgegeven worden aan derden zonder toelating van de 

databankbeheerder  
- mogen niet publiek gemaakt worden zonder bronvermelding: FUNBEL, waarnemers en 

determinatoren 
- mogen niet opgenomen worden in een andere publieke databank 

Bij overtreding van bovenstaande voorwaarden kan de toegang tot de FUNBEL-gegevens afgesloten 
worden. De databankbeheerder behoudt zich het recht om onterecht afgeschermde gegevens 
publiek te maken. Het gebruik van de FUNBEL-Invoermodule staat gelijk met akkoord gaan van 
bovenstaande voorwaarden en de FUNBEL-regelgeving in het KVMV-huishoudreglement, rubriek 
FUNBEL, art. 12 en 13.  
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12. Vaak gestelde vragen (FAQ) 

12.1 AANLOGGEN: ik raak niet aangelogd 

Check eerst wáár u wilt aanloggen. 

- Op de website, bij rubriek documentatie of publicatie?  
– Log aan met gebruikersnaam kvmvlid en voer het jaarlijks paswoord in. 
– Paswoord vergeten? mail naar loginKVMV@skynet.be. 

- Op de FUNBEL-invoermodule voor Mijn fotogalerij/Mijn waarnemingen? 
– Log aan met uw persoonlijke user. 

- Paswoord vergeten?  
- Ga naar het aanlogscherm en klik op ‘Forgot pasword’. 

- Aanloggen op FUNBEL lukt nog steeds niet, ook niet met een nieuw aangevraagd 
paswoord? 

- Neem contact met de FUNBEL-beheerder en laat checken of 
- uw mailadres correct instaat 
- uw user actief staat 

12.2 AANLOGGEN: ik moet telkens opnieuw aanloggen. 

Bij lange inactiviteit op de FUNBEL-invoermodule wordt u automatisch afgemeld. Log terug 
aan met uw gebruikersnaam en paswoord. 

12.3 AANLOGGEN: paswoord vergeten? 

Klik op het aanlogscherm onderaan op ‘Forgot password?’ 

  

Bericht verschijnt dat een nieuw paswoord u zal worden toegezonden, controleer het 
mailadres, indien niet OK, breng de FUNBEL-beheerder op de hoogte. 
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U ontvangt een mail met een bijzonder lang paswoord, kopieer dit paswoord en klik op de 
vermelde link. 

 

Plak het paswoord in Resetted passwoord, geef een nieuw paswoord op, bevestig dit nieuw 
paswoord en klik op Login. 

 

12.4 INVOERMODULE: opslaan en navigeren duurt lang 

Check welke browser u gebruikt. Wij bevelen Mozilla firefox en Google chrome aan. (status 
01/2014). 

12.5 FOTOGALERIJ: een keuzelijst bevat foutieve gegevens of is onvolledig. 

Bij ontbrekende of foutieve keuzemogelijkheden in een keuzelijst, meld dit in het 
commentaarveld van uw waarneming of stuur een mailtje aan FUNBEL@skynet.be. 

mailto:FUNBEL@skynet.be
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12.6 FOTOGALERIJ : het duurt zo lang voor de soortnaam verschijnt 

TIP: van zodra u op de knop ‘Select … ‘ hebt geklikt, wordt deze knop blauw omrand en kan u 
al een deel van de naam typen, ook al ziet u nog geen invoervak. Kort nadien verschijnt het 
invoervak met de ingetypte tekst en de juiste selectie in de keuzelijst wordt getoond.  

12.7 FOTOGALERIJ: mijn export toont vreemde lettertekens 

Zie WAARNEMINGEN: mijn export toont vreemde lettertekens 

12.8 FOTOGALERIJ: ik wil mijn fotogalerij printen en het tijdsduurrondje blijft draaien 

Check of er geen melding ‘Pop-ups van kvmv.be toestaan?’ op uw beeldscherm verschenen 
is. Selecteer dan ‘Pop-ups van kvmv.be altijd toestaan’. 

12.9 FOTOGALERIJ: mijn foto werd aangeduid voor de homepagina maar het fotoveld 
blijft blanco 

Check of de bestandsnaam niet te lang is of vreemde tekens bevat. 

12.10 WAARNEMINGEN: ik vind het zoekvenster niet 

Klik op het icoontje met het vergrootglas (nr. 5). 

- Zoeken op datum : voer de exacte datum in en druk op enter. 
- Zoeken op terrein: voer een deel van de terreinnaam in en druk op enter. 

12.11 WAARNEMINGEN: hoe krijg ik na een zoekopdracht alle waarnemingen te zien 

Om te deselecteren: maak het zoekvenster leeg en druk op enter. 

12.12 WAARNEMINGEN: hoe weet ik welke IFBL-coördinaten ik moet invullen? 

Een eenvoudig programma om coördinaten van België terug te vinden met Google Earth is 
opvraagbaar bij de FUNBEL-beheerder. 

12.13 WAARNEMINGEN : het duurt zo lang voor de soortnaam verschijnt 

Controleer het veld ‘Phylum’ (nr.41) en check of ‘phylum alle’ standaard aangeboden wordt. 
Zo ja, kan u hier best voor een bepaalde groep kiezen. Wijzig dan ook uw 
gebruikersinstellingen (nr. 1). 

Tip: van zodra u op de knop . Onbekend … hebt geklikt, kan u al een deel van de naam typen, 
ook al ziet u nog geen invoervak. Kort nadien verschijnt het invoervak met de ingetypte tekst 
en de juiste selectie in de keuzelijst wordt getoond.  

12.14 WAARNEMINGEN: een keuzelijst bevat foutieve gegevens of is onvolledig 

Voorbeeld: waarnemer of substraat ontbreekt, een terrein vind ik terug onder twee 
verschillende schrijfwijzen, typefouten, …  

Bij ontbrekende of foutieve keuzemogelijkheden in een keuzelijst, meld dit in het 
commentaarveld van uw waarneming of stuur een mailtje aan FUNBEL@skynet.be 

mailto:FUNBEL@skynet.be
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12.15 WAARNEMINGEN: ik wil een soort invoeren maar die staat niet in de keuzelijst 
‘Soortnaam’ 

Klik op het klok-icoontje (nr. 43) naast de soortnaam. Een extra veld ‘Ontbrekende naam’ 
onder de soortnaam wordt getoond.  

12.16 WAARNEMINGEN: mijn export toont vreemde lettertekens 

Stap 1: exporteer vanuit de tab ‘Mijn waarnemingen-overzicht’ via de Excel knop (nr. 6) uw 
waarnemingen naar uw computer. 

 

Stap 2: open de toepassing Excel  en importeer de opgeslagen, reeds geëxporteerde 
waarnemingen  via Tab gegevens /Externe gegevens ophalen/Van tekst 

 

Selecteer in de wizard ‘Gescheiden bestandstype’ en laat het ‘Oorspronkelijk bestand’ op 
65001: unicode staan (UTF-8) en klik op volgende 
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Vink het vakje voor Komma aan 

 

De kolomindeling wordt getoond, klik op Voltooien. De gegevens zijn nu correct 
geïmporteerd. 
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12.17 WAARNEMINGEN: hoe wijzig ik een datum van een reeds opgeslagen waarneming? 

Selecteer in het overzichtscherm (nr. 4) de te bewerken waarneming, klik op het potloodje 
(nr. 8) en wijzig de gewenste velden.  

Opmerking: voor het wijzigen van een groot aantal waarnemingen, neem contact op met de 
FUNBEL-beheerder. Vb.ingeval er een foutieve excursiedatum werd ingevoerd. 

12.18 WAARNEMINGEN: hoe wijzig ik het veld waarnemer tijdens het invoeren van een 
excursielijst 

Om biotoop, waarnemer, uurhok tijdens het invoeren te wijzigen, zonder langs het 
overzichtscherm te moeten gaan, klik op het pijltje (nr. 52)rechts bovenaan van het van het 
grijsgekleurde maar ingeklapte excursiedeel (3B). Het excursiedeel klapt terug open, klik in 
het gewenste veld de gewijzigde waarde en ga verder met invoeren.  

12.19 WAARNEMINGEN: hoe voer ik bijkomende tekst in bij een uurhok/terreinnaam 

Zie onder de rubriek ‘Nieuwe locatie’ 

12.20 MIJN RAPPORTEN: ik krijg andere gegevens gerapporteerd dan verwacht. 

Na het toevoegen van een plaats gevolgd door een volledige deselectie van vinkjes wordt dit 
technisch aanzien als ‘geen selectie opgegeven’. Alle terreinwaarnemingen van die plaats 
worden dan toch getoond. Oplossing: klik op de knop ‘reset parameters’ en voeg de 
gewenste waarden terug in.  

 

12.21 HELP: mijn vraag staat niet tussen de vaak gestelde vragen ! 

Neem contact op met de FUNBEL-beheerder FUNBEL@skynet.be, hij zal u graag verder 
helpen. 

mailto:FUNBEL@skynet.be

