
 

     HET UNIKON STAPPENPLAN. 

GEEN REVOLUTIE MAAR EVOLUTIE 

Dit is de nieuwe slagzin voor elektronisch constateren die we hebben overgenomen 

van het huidige NPO bestuur. Een visie waar wij volledig achter kunnen staan. 

 

Lees het volgende aandachtig en zie het als: 

Een trein die rijdt naar de toekomst waar iedereen in kan stappen. 

MAAR…niet de sneltrein die wordt bedoeld onder het vorige NPO bestuur met het 

project GPS2021….Maar een stoptrein waar iedereen op het moment dat het 

hem/haar past in kan stappen!  

                         

                
 

De eerste generatie UNIKON-systemen is alweer 23 jaar in gebruik. 

Een belangrijk aandachtspunt op dit moment is automatisering in de vereniging! 

Dit kan helaas niet helemaal met de oude prof/mediumsystemen. 

Daarom hebben enkele jaren geleden het Champ+ systeem in combinatie met 

UNIKON-web op de markt gebracht. 

<<<<<<Op dit moment zijn er al ca. 500 liefhebbers die hier gebruik van maken!>>>>>> 

Met deze combinatie kan perfect het feitelijke doel bereikt worden. Nm. realtime 

constateren en volledige automatisering en toepassen van automatische controles.  

(plan GPS2021) 

 

 

 

 

 

 



Fase 1 voor de liefhebber 

Iedere liefhebber een Champ+ opslagmodule. 

Met deze eerste stap heeft de vereniging de mogelijkheid om UNIKON-club te 

gebruiken en daar de eerste voordelen van automatisering toe te passen  

(zie flyer UNIKON-club op de website www.unikon.nl) 

Voordeel: minimale kosten. De Champ module kan worden gebruikt in de 

prof/mediumdatalogger. 

 

 

Fase 2 voor de liefhebber 

Iedere liefhebber een Champ+ module en datalogger. 

Met deze tweede stap is de basis gelegd voor meer functionaliteiten voor de 

liefhebber en de vereniging. 

 

 

Fase 3 voor de liefhebber 

Iedere liefhebber een Champ+ systeem met UNIKON-WEB. 

Talloze mogelijkheden: automatisch melden naar NPO, compuclub live, pigeoncloud, 

vereniging enz.  – gegevens ontvangen via een app op alle smartphones – 

automatische upload van de actieve wedvlucht - gegevens ontvangen en opslaan op 

Uw PC – volgen van aankomsten van andere liefhebbers- thuis afslaan van de 

wedvluchten 

 

Fase 4 voor de liefhebber 

Iedere liefhebber een Champ-cloud systeem. 

( GRATIS softwarewijzeging van Uw Champ+ systeem naar een Champ-cloud systeem.) 

Zonder systeem naar de vereniging – real-time duiven constateren – aankomsten 

volgen op Smartphones – PC – tablet etc. – alle gegevens opgeslagen in de “cloud” 

+ automatisch backup systeem in geval van geen internetverbinding en het systeem 

werkt op 2 manieren: als cloudklok en als traditioneel systeem! 

 

 

Dat er zaken moeten worden verbeterd en vernieuwd ..daar zal iedereen het wel 

mee eens zijn maar wij zijn ervan overtuigd dat een te snelle invoering van 

automatisering en verplicht gebruik van smartphones en PC/laptops voor veel 

liefhebbers een te grote stap is. 

Daarom, met deze werkwijze,  aan veel liefhebbers en verenigingen een 

mogelijkheid te bieden om zo hun duivensport op hun manier in te kunnen vullen. 

 

 

Voor meer informatie:  

UNIKON-Nederland – Nico de Heus Tel 0646453905 of unikon@upcmail.nl 

 

 

 

 

 

http://www.unikon.nl/
mailto:unikon@upcmail.nl


Vragen en antwoorden UNIKON Champ+ vs UNIKON-WEB 

1-Waarom heeft UNIKON niet een nieuw systeem ontworpen voor 

Cloudclocking? 

Antw: nieuwe hardware dat alleen Cloudclocking kan kost bijna net zoveel als een Champ+ 

systeem. 

En functioneert het Champ+ systeem als een backupsysteem bij internetuitval. 

Tevens met het Champ+ systeem is traditioneel constateren en Cloudclocking beide tegelijk 

mogelijk. 

Op deze manier is het bv. mogelijk om bij een nationaal inkorfcentrum met Cloudklok in te 

manden en in de eigen vereniging traditioneel. 

Nog meer keuze…nog meer vrijheid. 

De liefhebber kan verder met Cloudclocking zonder de vereniging er toe te verplichten om 

deze stap te zetten. 

 

2-Waarom heeft UNIKON geen systeem met ingebouwde 

internetverbinding? 

Zie vraag 1 en het volgende ( nog belangrijker punt) 

De “wereld” van internet/ telefonie verandert , vaak, sneller als wij zouden willen. 

Als we er voor kiezen om internetfuncties in te bouwen in een elektronisch systeem worden 

we direct afhankelijk van deze leverancier/provider. 

Als er dan veranderingen komen, en die komen er regelmatig, is het de vraag in hoeverre 

moeten we dan het elektronisch systeem aanpassen. 

om het weer goed te laten functioneren. 

Met Champ+/UNIKON-web hebben we daar geen problemen mee omdat er een extern 

apparaat wordt gebruikt ( een android smartphone). 

Op deze manier blijven we onafhankelijk en kunnen altijd, op afstand, het Champ+systeem  

aanpassen bij eventuele wijzegingen van andere partijen. 

Indien iemand in het dagelijks gebruik een Android smartphone gebruikt hoeft hij/zij geen 

extra kosten te maken. 

Deze kan dan gebruikt worden om bij het Champ+ systeem te leggen en daarmee de 

gegevens versturen en zien hoe het verloop van de wedvlucht is. 

 

3-Kan ik dan wel op afstand afslaan. 

Bij een vlucht die traditioneel wordt ingemand kunt U zelf op afstand afslaan. Bij 

Cloudclocking kan dat automatisch “op afstand” worden gedaan. 

Dit kan door elkaar heen in hetzelfde weekend – op dezelfde dag 

 

4-Moet ik als ik op afstand af wil slaan een Champ+ datalogger hebben en 

een abonnement. 

Ja, dat gaat niet anders. Er moet met de module contact worden gemaakt met 

internet/server 

 

5-Kan ik met meerdere champ modulen op 1 Champ+ datalogger de vlucht 

afslaan 

Ja dat is mogelijk. 

Bv. vereniging is gevestigd in plaats A.  

5 liefhebbers komen uit plaats B. 

Indien één van deze 5 liefhebbers een champ+ datalogger heeft met een UNIKON-

webaccount kunnen alle 5 de modulen in zijn datalogger worden aangebracht en 

voor alle 5 de vlucht worden beëindigd/afgeslagen. 

 


