
 

Aan de verenigingen en leden van afdeling Zeeland. 

Er staat jullie in november een belangrijk beslissing te nemen aangaande 

elektronisch constateren in Zeeland. 

Een beslissing die bepalend is hoe jullie in de toekomst duivensport zullen 

gaan beleven….. wat gaat het worden; revolutie of evolutie? 

 

De vraag is, wordt het een eigen keuze of een keuze opgelegd door een 

kleine groep bestuurders die al geruime tijd een weg zijn ingeslagen 

waarbij, op zijn zachtst uitgedrukt, kanttekeningen kunnen worden 

geplaatst. 

 

Nu hebben verschillende verenigingen en liefhebbers ons gevraagd;  

hoe zit het met UNIKON? 

Logisch, want van ca. 450 spelende liefhebbers in Zeeland hebben ca. 400 

een UNIKON-systeem. 

 

Even een kleine terugblik: 

In de Nishoek zijn ze al enkele jaren bezig met project zeeland2021. 

Dit wordt gedaan met het merk bricon. 

Natuurlijk heeft bricon een voorsprong op deze nieuwe ontwikkeling zoals 

die daar wordt toegepast. 

Afdeling Zeeland – de Nishoek en de toenmalige voorzitter van het NPO, M 

v.d. Kruk, hadden bijna 2 jaar jaar lang alles achter gesloten deuren 

voorbereid. 

Toen kwam de afzettingsprocedure van v.d. Kruk en ondertussen is er een 

geheel nieuw NPO-bestuur. 

 

Maar met een nieuw NPO bestuur ook een nieuwe visie (zie “op de 

hoogte” van 2-10-2020) en ziet alles er anders uit. 

Betreft elektronisch constateren met de pakkende trefwoorden:  

geen revolutie maar evolutie! 

 

 

 



Natuurlijk hebben wij niet stil gezeten. 

We hebben alles op de voet gevolgd wat er in de Nishoek is gebeurt. 

We hebben meegekregen wat er goed is verlopen maar zeker ook wat er 

niet goed ging. 

Maar het eindresultaat is wel dat het ledenaantal van de vereniging er niet 

groter maar kleiner is geworden. 

 

Nu, wat UNIKON betreft: 

De huidige vervanger voor de oude profi/medium systemen is het 

Champ+ systeem en de laatste 4 jaar in combinatie met UNIKON-web. 

Deze combinatie wordt al diverse jaren gebruikt door vele liefhebbers. 

---------In heel Nederland ondertussen al ca. 500 liefhebbers!------------ 

Hiermee kan zonder problemen al datgeen worden toegepast wat nu en in 

de toekomst wordt gewenst. 

 

Natuurlijk werken wij ook verder aan de toekomst 

Als het gaat om automatisch doormelden – alles volgen op je 

smartphone(s) – gegevens ontvangen op je PC om gegevens op te slaan 

of uit te printen – aankomsten van andere liefhebbers volgen -  

inkorf/aankomstlijsten ontvangen op je PC/smartphone – sneller en 

gemakkelijker inmanden…..dat zijn zaken die doen we al in verschillende 

verenigingen en bij vele liefhebbers..en dit al sinds 4 jaar! 

Alleen zonder systeem naar de vereniging gaan…dus zonder opslagmodule 

is nog niet klaar. 

Maar de vraag is: wilt iedereen daarvan de consequenties dragen. 

Zie bijlagen: flyer: info  unikonweb  en de flyer UNIKON- stappenplan. 

Wij zijn graag duidelijk in onze info en doelstellingen. Daar hoort ook bij 

wat iets kost: zie www.unikon.nl  rubriek webshop. 

( op aanvraag een speciale prijslijst voor de vereniging bij gezamenlijke aankopen) 

 

Als U deze informatie leest dan komt u tot de conclusie dat dat precies is 

wat er wordt bedoeld met: geen revolutie maar evolutie. 

Oftewel: iedere liefhebber heeft een eigen keuze hoe hij/zij om wilt gaan 

met elektronisch constateren c.q. zijn hobby. 

 

Betreft de vereniging:  

Door het NPO-bestuur is aangegeven dat een nieuw inkorfsysteem moet 

gaan voldoen aan de volgende eis(en): alle merken moet op dat 

inkorfsysteem/slimme antenne verwerkt kunnen worden. 

Dat wil zeggen dat bv. met een Champ-Cloud systeem  hierop ingemand 

en afgeslagen moet kunnen worden. 

Is dat niet het geval mag het inmandsysteem niet worden gebruikt. 

http://www.unikon.nl/


 

Nu zijn we met UNIKON nog een stap verder gegaan. 

We hebben namelijk het voorstel gedaan om een inmandsysteem te 

ontwikkelen waar alle oude en alle nieuwe systemen op één 

inmandsysteem verwerkt kunnen worden. 

Woensdag 21-10 2020 jl. hebben we een constructief en positief gesprek 

gehad met de klokken commissie van het NPO over dit onderwerp. 

Zeker ook naar aanleiding van dit gesprek en de visie van het NPO zijn we 

ervan overtuigd dat we iets kunnen bieden waar iedereen mee tevreden 

zal zijn. 

 

Ik hoop dat ik U hiermee nuttige informatie heb gegeven zodat u tot de 

juiste beslissing kunt komen. 

 

Al 23 jaar hebben we veel tevreden liefhebbers in uw afdeling. 

Wat we zeker niet willen doen is U in de kou laten staan en een 

elektronisch systeem opdringen wat een onderdeel is van uw hobby……..U 

bepaald zelf wat U wilt…U beslist!  

Wat we zeker wel willen doen is de kwaliteit en service geven die u van 

ons gewend bent en samen werken aan een toekomst die past in de 

hedendaagse duivensport. 

 

KORT EN BONDIG: 

Wat kunnen we voor jullie betekenen? 

Een manier om samen te werken aan de toekomst.  

Zonder verlies van leden en waar iedereen mee “verder kan” 

Iedereen, vereniging en liefhebber, heeft de keuze wanneer hij/zij de 

overstap wilt maken naar een duivensport van de toekomst! 

 

Met vriendelijke groeten, 

UNIKON-support, 

Nico de Heus 

 

 

 


