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Een blik in de 

toekomst     

met UNIKON 
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Door UNIKON uitgewerkt, zonder technische 

specificaties vanuit het concept wat we van het NPO 

hebben ontvangen 

Doelen van het concept GPS2021 
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N.P.O. concept  GPS2021 
Plan NPO. 

1. Doel:  Automatisering/ vereenvoudiging  van de werkzaamheden in de verenigingen met automatische controlefuncties.   

                    Dit alles onder de noemer “live” (= alles verbonden via internet). 

 
Real time verzamelen van: 
Inkorfgegevens. 
Aankomstgegevens. 
  
Live verbinding met andere partijen: 
Live volgen van aankomsten en wedstrijdverloop. 
Nieuwe wed/poules mogelijkheden. 
Live verbonden naar stamboomprogramma’s 
Social media zoals websites – TV e.d. 
  
Controle:  
Directe verbinding met de klokserver c.q. doorgeven aankomsttijden. 
24\7 toezicht op het kloksysteem door het NPO. 
Vereniging: “live”controle op vaccinatie. 
Vereniging:  aangeven van mandnummer en locatie in de vrachtwagen. 
Vereniging:  kunnen volgen van de inkorfwerkzaamheden op groot scherm. 
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N.P.O. concept GPS2021 
Doelstellingen 

2. Doel: centralisatie. 

Centraal manegment van: 
Ledenadministratie – duivenbestand – vaste voetring/chipringnummer. 
Voorbereidingen van de wedvlucht: getekende en poules aangeven thuis via  PC- programma. 
DUS: geen lokale computerprogramma’s meer maar alles ingeven via internet door de vereniging EN de liefhebber. 
  

Voordelen: 
Gemakkelijk te controleren en, indien nodig,  te wijzigen. 
Gebruik kan gevolgd worden en worden bijgehouden en gecontroleerd. 

Nadelen: 
Er moet in de vereniging en bij de liefhebber internet aanwezig zijn. 
Een constante internetverbinding is cruciaal. 
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N.P.O. concept  GPS2021 
Doelstellingen 

3. Doel: geen gebruik van papier! 

Alle gegevens / “lijsten” worden alleen digitaal verstuurd. 
Inkorfstaat en aankomstlijst - algehele uitslag etc. etc. 
Dit naar een persoonlijk emailadres of naar social media. 
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DE LIEFHEBBER 

Nu en in de toekomst 
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Vanaf het begin…. 
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N.P.O. concept  GPS2021 
UNIKON vandaag de dag. 

Voor de liefhebber op dit moment: UNIKON-web in combinatie met Champ+: 

 
- 24/7 server-service via web.unikon.eu. 
- Altijd bruikbaar op het hok via het mobiele netwerk. Wifi of kabelverbinding. 
- Online volgen van alle aankomsten , met gebruik van Apps, naar je persoonlijke smartphone (Android of  
       IPhone) of  naar die van iemand anders. 
-    Live volgen van de aankomsten van Uzelf of van andere liefhebbers via web.unikon.eu 
-    Automatisch melden naar Compuclub-live – pigeonscloud – ZLU of naar uw afdeling of vereniging. 
-    Bij geen internet worden de duiven altijd als vanouds geconstateerd (back-up) 
-    GPS coördinaten kunnen automatisch worden vastgesteld en vastgelegd. ( moet nog worden toegelaten door NPO) 

-    “op afstand afslaan van de wedvlucht” (moet nog worden toegelaten door het NPO) 
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Melden  Live aankomsten 

N.P.O. concept  GPS2021 

 
NU met UNIKON Champ+ met UNIKON-WEB. 

Offline Backup 

GPS 

UNIKON.web 

copy controle 

Map 

controle 
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N.P.O. concept GPS2021 
UNIKON voor de liefhebber in de toekomst 

UNIKON Champ+ met UNIKON-Web in de toekomst: 

Hoever staat UNIKON  NU t.a.v. van het NPO concept GPS 2021? 
Omdat UNIKON in samenwerking met COMPUCLUB  al 4 jaar bezig is met automatisering voldoen we al voor 70% aan 
het plan GPS2021. 
De laatste 30% zijn vooral comptabiliteitwerkzaamheden tussen de verschillende servers. o.a. de toekomstige server 
van het NPO en andere partijen. 
  
Voor de liefhebber in de toekomst volgens GPS2021 
- Vooraf ingeven van de getekende en poules, via internet,  op PC – tablet of smartphone. 
- Constateren van de duiven op de “servertijd”=  direct via internet = automatisch doorgeven naar de UNIKON-server 
      die dit direct doorstuurt naar bv. de server van Compuclub en het NPO.  
- Automatisch melden van de duiven naar alle gewenste instellingen. 
- Het ontvangen en bekijken van stamboomgegevens via web.unikon.eu 

 
Met welke UNIKONsystemen is dit mogelijk: 
- Met een Champ+ systeem. 
- Met een Profi/Mediumsysteem met een extra UNIKON-onlineadapter. 
- Alleen een UNIKON-onlineadapter = zonder back-up 
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Melden  Live aankomsten 

Uiteraard is deze optie alleen mogelijk met een constante en veilige internetverbinding. 

GPS 

UNIKON.web 

Live-Clocking 

API 

3rd Party 

Admin 

N.P.O. concept GPS2021 

 UNIKON voor de liefhebber in de toekomst 

 

De toekomst… 
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DE VERENIGING 

Nu en in de toekomst 
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N.P.O. concept GPS2021 
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De manier van inkorven die 

Iedereen kent. 
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N.P.O. concept GPS2021 
UNIKON  vandaag de dag. 

In de vereniging met UNIKON-CLUB op dit moment: 

UNIKON-CLUB. 
- 24/7 gebruik van de UNIKON-server voor de vereniging via club.unikon.eu. 
- Altijd bereikbaar om gegevens te bekijken en/of te downloaden. 
- PDF i.p.v. papier. 
- Geen atoomklok maar tijdsignaal via internet. 
- Geautomatiseerde overdracht van gegevens naar Autokon/compuclub. 
- Vereenvoudigde werkwijze en 30% sneller dan bestaande methode. 
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N.P.O. concept GPS2021 
UNIKON voor de vereniging in de toekomst 

In de vereniging met UNIKON-Club in de toekomst 

- Compatibel met alle andere merken virtuele kloksystemen. 
- “online” inkorven en volgen van de inkorvingen via internet. 
- Geen papier. Bevestigen van juistheid gegevens ( inkorfstaat ed.) via App-Tan of biometrie. 
 
 
UNIKON biedt tevens de mogelijkheid om tijdens een overgangsperiode beide manieren van inkorven te gebruiken: 
Dus:  
- alle merken op de oude manier inkorven EN alle merken virtuele klokken inkorven en dit op dezelfde     
   verenigingsapparatuur. 
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Combinatie van „oud“ en „Nieuw“ 
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ALLES in de CLOUD  (via internet) 

UNIKON.Club 

API 

UNIKON.Club 
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Party 
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N.P.O. concept  GPS2021 
De Toekomst 

DE TOEKOMST………..enkele kanttekeningen; 

 Om aan alle wensen/eisen van het NPO voor het vliegseizoen 2021 te voldoen is voor UNIKON geen probleem. 
De vraag is: is het wenselijk en uitvoerbaar om deze nieuwe manier van elektronisch constateren te verplichten voor 
alle liefhebbers en verenigingen vanaf vliegseIzoen 2021? 
 
Wenselijk en uitvoerbaar? 
- Heeft vanaf 2021 iedere vereniging een internetaansluiting en medewerkers die de nieuwe manier van “werken” 
      kunnen en willen leren? 
- Heeft vanaf 2021 iedere liefhebber een PC of tablet of smartphone zodat hij/zij de inkorvingen kan voorbereiden. 
- Wil iedere vereniging en iedere liefhebber voor het seizoen 2021 begint de kosten dragen die dit concept met zich  
      meebrengt? 
- Is het mogelijk om in 4 maanden tijd alle verenigingen in Nederland te installeren en uit te leggen hoe deze nieuwe 
      werkwijze/software functioneert? 
- Is het mogelijk om in 4 maanden tijd er voor te zorgen dat alle liefhebbers in Nederland weten hoe ze een PC – 

tablet of smartphone moeten gebruiken? 
- Kan en/of wil iedere leverancier deze investering doen? 
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N.P.O. concept  GPS2021 
De Toekomst 

VOORSTEL UNIKON: 

 
We maken van een rijdende sneltrein een stoptrein waarin iedereen kan opstappen! 
 

- Winter 2019/2020: voorbereiden/uitwerken van het totaalconcept GPS2021. 
 

- 2020: in diverse verenigingen (2 á 3 per leverancier) pilots starten en het concept grondig testen. 
 

- 2021: starten per vereniging, op vrijwillige basis, van GPS2021. 
 

- 2022-2023-2024: overgangsperiode. 
 

- Eind 2024: evaluatie van het verloop van het concept, 
 

- 2025: definitieve start GPS2021 voor alle verenigingen en liefhebbers. 
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N.P.O. concept  GPS2021 
De Toekomst 

VOORDELEN VAN DIT TIJDSCHEMA: 

   
- Iedere liefhebber krijgt 5 jaar de tijd om te beslissen of hij/zij de overstap wil en kan maken. 

 
- De verenigingen krijgen 5 jaar de tijd om in overleg met hun leden te beslissen of zij de overstap gaan 

maken en of er een financiële oplossing vanuit de vereniging aan de leden kan worden aangeboden. 
 

- De verenigingen/liefhebbers kunnen overleggen of zij eventueel gebruik gaan maken van het 
UNIKON-financieringsplan 
 

- Omdat het op vrijwillige basis gebeurd is er ook de medewerking om tot een goed eindresultaat te 
komen. 
 

- In 5 jaar tijd zullen er veel fusies plaatsvinden wat het proces alleen maar gemakkelijker maakt. 
 

- Het geeft sommige leveranciers extra tijd om aan de eisen van GPS2021 te voldoen. 
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MAAR: hoe ziet de toekomst eruit? 

De vooruitgang kan en mag niet stil staan! 
In principe is GPS2021, tav. e.c., een goede gedachte en heeft het veel voordelen. 

Door een overgangsperiode in acht te nemen heeft iedereen de tijd om in overleg te gaan met: uw 

vereniging – afdeling – kiesmannen – secties en NPObestuur 

Wat de mogelijkheden van UNIKON betreft: 
Wij zijn er klaar voor!….NU en in de TOEKOMST! 
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UNIKON-Nederland  

Drielse Wetering 6 

5331RL Kerkdriel 
 

 

 

Uw partner voor de Nederlandse duivenliefhebber 

UNIKON – electronca/software  voor de moderne duivensport 

Knut Ehring 
Product Manager 

E-Mail:   knut.ehring@deister.com  

Uw partner voor de moderne duivensport: 

deister electronic GmbH 

Hermann-Bahlsen-Str. 11 

30890 Barsinghausen  Germany 
 

 

 

Nico de Heus 

Tel. 0646453905 

E-Mail:  unikon@upcmail.nl  
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Hartelijk dank voor Uw aandacht! 


