Het aanmelden van duiven via anONS.be:




Log aan met je gebruikersnaam en paswoord via: www.anons.be
Klik links bovenaan op de knop “Aanmelden”.
Kies in de linker kolom de vlucht waar je een aanmelding voor wilt doen.



Klik op het klokje in de kolom “Tijdstip constatatie” naast de correcte
ringnummer om uw tijdstip toe te voegen.

TIP: Gebruik het zoekveld rechtsboven om makkelijk de correcte
ringnummer terug te vinden.
Wanneer je op het klokje
klikt opent onderstaand scherm, pas hier het
tijdstip van constateren aan en voeg een gummi en/of contramerk toe.

Mogelijke invulvelden:
- Tijdstip Constatatie: Hier vullen we het uur, minuten en seconden in van de bestatiging. Als
je duif om 15u46min16sec is geklokt vul je in dit veld 15:46:16 of 154616 in. Enkel 6 of 8
cijfers ingeven.
- Gummi: Hier vullen we de gummirek nummer, dit veld mag enkel uit cijfers bestaan, tekst of
andere tekens zijn niet toegelaten!
- Contramerk: Dit veld is een vrij tekstveld dat enkel zichtbaar is wanneer het moet ingevuld
worden.

Als alle velden correct zijn drukken we op “opslaan”. Als er geen fouten
zijn zal je aanmelding verzonden worden.
Er kan een korte vertraging optreden (max. 30 seconden) voor de
aangemelde duif terug te vinden is bij de tussenstanden. De snelheid en
afstand zal echter wel onmiddellijk zichtbaar zijn onder “Aanmelden”

Het bekijken van aanmeldingen via anONS.be:




Log aan met je gebruikersnaam en paswoord via: www.anons.be
Klik links bovenaan op de knop “Tussenstanden”
Je krijgt volgend overzicht, klik vervolgens op de gewenste vlucht:

Een voorbeeld:

-

-

Categorie: O=OUDE Y=JAARSE J=JONGE
De volgorde is de rangschikking volgens de snelheid van de duif, je kan
deze wijzigen door op de hoofding van de verschillende kolommen te
klikken.
Uw eigen duiven komen in een blauwe kleur te staan.
Gebruik het zoekveld om makkelijk iets terug te vinden.

Andere Mogelijkheden:
- De aanmeldingen van uw club consulteren(klik op “Mijn vereniging”)
- Een selectie maken van één of meerdere clubs
- Een selectie maken van één of meerdere provincies
- Een selectie maken van één of meerdere zones
- De aanmeldingen op een kaart bekijken
- Een groep van aanmeldingen bekijken
- Uw aankomstuur berekenen

