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Op zaterdag 24 maart 2018 organiseert 

de NGV afdeling Zeeland een 

genealogische, heemkundige en 

geschiedkundige markt in Kapelle, 

Zeeland. 

Naast vele stands van allerlei 

genealogische en heemkundige sites en verenigingen kunt U ook terecht bij de stand van Geneanet. 

Locatie : De Vroone, C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle 

Open : vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur 

Toegang : gratis en voor iedereen 

 

 

Geneanet 

De nieuwe Geneanet zoekmachine is gelanceerd met een meer gebruikersvriendelijke interface en 

een aantal nieuwe opties zodat u er zeker van kunt zijn dat u voorouders in onze database zult 

vinden! 

Dit is een grote verandering in uw manier van zoeken op Geneanet. 

Het vervangt ‘Zoeken op persoon’ dat een van de belangrijkste gereedschappen is van het Geneanet 

Premium abonnement. 

Zoekformulier 

Deze nieuwe, duidelijkere en meer gebruikersvriendelijke zoekmachine is uw nieuwe gereedschap 

om voorouders te vinden in onze verzamelingen. 
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Spellingsvarianten. 

U kunt zoeken op spellingsvarianten en namen uitsluiten van de zoekopdracht. 

Als u bijvoorbeeld de familie Bonham zoekt maar niet de familie Bonham Carter, voer dan 

‘Bonham’ in in het naamveld en voer ‘Carter’ in bij de uit te sluiten namen. 

Het rode punt geeft aan dat deze opties actief zijn en dat ze toegepast worden in de zoekopdracht. 

 

Wildcards 

Gebruik het vraagteken (?) om een letter te vervangen in de naam of voornaam. Bijvoorbeeld, 

‘mari?’ zal zoeken naar ‘marie’, ‘maria’, etc. 

Gebruik het sterretje (*) om twee of meer letters te vervangen in de naam of voornaam. 

Bijvoorbeeld, ‘ba*ter’ zal zoeken naar ‘baxter’, ‘backster’, etc. 

Plaatsen in de buurt 

U kunt automatisch zoeken in naburige plaatsen tot 200 km. 

 

Meerdere plaatsen. 

Nieuw! U kunt nu gemakkelijk personen zoeken in meerdere plaatsen tegelijk. 
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Zoekresultatenlijst 

De lijst zoekresultaten is verbeterd. 

Zoekresultaten van de stambomen van andere leden, archief documenten, indexen, foto’s etc. 

worden nu getoond in dezelfde lijst. 

 

Nieuw! Beweeg uw muis over de naam van een persoon om een zoektip te openen waarmee u 

onmiddelijk kunt zoeken naar de ouders van deze persoon. 
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Nieuw! Sorteer resultaten op relevantie, naam, jaar en naburige plaatsen. 

 

 

In het menu links kunt u uw zoekopdracht bewerken en filters toepassen op de lijst met 

zoekresultaten. 
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U kunt zoeken op uitsluitend gratis informatie in de Geneanet database. 
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U kunt zoeken op uitsluitend personen waarvan de voorouders en/of afstammelingen bekend zijn. 

 

U kunt zoeken op uitsluitend informatie met bronvermelding. 

 


