Het aanmelden van duiven via de webapplicatie:




Log aan met je gebruikersnaam en paswoord via: www.onlineaanmelden.be
Klik links op de knop “Aanmeldingen”.
Wanneer er meerdere vluchten actief zijn waar jij voor kan aanmelden zie je volgend
keuzescherm waar je de gewenste vlucht kan selecteren:



In dit voorbeeld kan je een keuze maken tussen La Souterraine en London. Wanneer we
bijvoorbeeld La Souterraine aanduiden en op “selecteer” klikken krijgen we volgend
scherm te zien:



Als je maar één aanmelding wil doen vul je maar één rij in, je kan tot 5 aanmeldingen
invoeren per keer.
NOOT:Wanneer je maar op één vlucht duiven mee hebt zal je rechtstreeks in dit
scherm “aanmeldingen toevoegen” terecht komen.



De invulvelden:
- Uur van bestatiging: Hier vullen we het uur en de minuten in van bestatiging. Als je duif om
15u46min16sec is geklokt vul je in dit veld 1546 of 154616 in. Enkel 4 of 6(met seconden) cijfers ingeven.
Voor 8u20 vullen we 0820 in. Andere zaken zal het systeem niet aannemen.
- Gummi: Hier vullen we de gummirek nummer in en indien er geen gummirek is vullen we de 3 laatste
cijfers van de ringnummer in.
Dit veld mag enkel uit cijfers bestaan, tekst of andere tekens zijn niet toegelaten!
- Contramerk: Dit veld is een vrij tekstveld dat niet verplicht is, enkel wanneer er een contramerk aanwezig is
in de vleugel van de duif mag dit gebruikt worden.
- Kategorie: Hier worden de categoriën vermeld waar jij duiven op mee hebt. Als je enkel oude mee hebt
zoals in bovenstaand voorbeeld zal de categorie reeds aangeduid zijn. Als je zowel oude als jaarse zou mee
hebben zal je zelf nog het juiste bolletje van de categorie moeten aanduiden.



Als alle velden correct zijn drukken we op “opslaan”. Als er geen fouten zijn zal je
aanmelding verzonden worden.

Je aanmelding is pas definitief als je ze tussen de aanmeldingen ziet staan!!! Over het
bekijken van tussenstanden vindt je info aan de achterzijde van dit blad.
Bij problemen nooit twijfelen om telefonisch aan te melden! en dit probleem te melden
aan uw lokaal

Het bekijken van aanmeldingen via de webapplicatie:




Log aan met je gebruikersnaam en paswoord via: www.onlineaanmelden.be
Klik links op de knop “Tussenstanden”.
Je krijgt volgend scherm te zien:



Je kan nu de gewenste vlucht aanduiden en op wijzigen klikken. De vluchtinfo en de
eventuele reeds aanwezige aanmeldingen verschijnen. Deze pagina zal zichzelf om de
100 seconden vernieuwen zodat u steeds op de hoogte blijft van de laatste wijzigingen.
 De duiven die jij heb aangemeld komen in deze lijst in het geel te staan.
 De laatste prijs volgens de aanmeldingen per 3-tal van iedere categorie komt in het
rood te staan.
Een voorbeeld:

-

Categorie: 1=OUDE 2=JAARSE 3=JONGE
De volgorde is de rangschikking volgens de snelheid van de duif.

Tussenstanden van meerdere lokalen samenvoegen:




Klik links op de knop “Tussenstanden multi”.
We krijgen een gelijkaardig scherm met alle
actieve vluchten van alle deelnemende lokalen.
Door de gewenste vluchten te selecteren en op
“Wijzigen” te klikken krijgen we een
samengevoegde aanmeldingslijst van de
gekozen verenigingen gerangschikt volgens
snelheid.

Je aanmelding is pas definitief als je ze tussen de aanmeldingen ziet staan!!! Over het
aanmelden van duiven vindt je info aan de achterzijde van dit blad.
Bij problemen nooit twijfelen om telefonisch aan te melden! en dit probleem te melden
aan uw lokaal.

