
Beste verenigingen en liefhebbers, 

Briconweb en OMAR-System stellen u www.anONS.be voor!  

Een nieuwe aanmeldwebsite die vanaf het duivenseizoen 2019 Briconweb en OMAR-System volledig 

zal vervangen. anONS staat voor AaNmeldingen ONline Service. 

Waarom een nieuwe site? 
Zoals veel liefhebbers en verenigingen al ondervonden was het praktisch niet altijd duidelijk, het ene 

EC systeem werkt via die site, het andere via een andere site. Sommige lokalen boden daarom hun 

liefhebbers beide websites aan wat dan weer voor dubbele aanmeldingen zorgde.  Deze samenwerking 

brengt alles samen onder hetzelfde platform.  Of je nu automatisch met Unikon, Tipes, Benzing of 

Bricon X-treme aanmeld, alles wordt samengebracht op anONS.be. 

Wat veranderd er voor de lokalen? 

Met anONS.be hebben we getracht om het beste van OMAR-Sytem en Briconweb samen te 

brengen. Ongetwijfeld zal het voor iedereen even wennen zijn aan de nieuwe look maar we hebben 

getracht om een systeem te bouwen dat vlot functioneert en u maximaal op de hoogte brengt van het 

actuele vluchtverloop. 

Door de verplichting van de KBDB om de ringnummers in de uitmaakprogramma’s op te nemen kunnen 

we er ook voor zorgen dat dubbele aanmeldingen bijna onmogelijk zijn. Dit zal u een veel realistischer 

beeld geven van het wedstrijdverloop. 

Kostprijs? 
De gebruikers(verenigingen) van het OMAR-Systeem betaalden jaarlijks reeds een kleine bijdrage, voor 

het gebruik van anONS.be zal er ook een jaarlijkse bijdrage gevraagd worden aan de verenigingen. 

Meer informatie hierover vindt u op de achterzijde van dit document. 

 

 

 



 

 

 

 

NIEUW! Door een samenwerking met David Nuyts en DataTechnology kunnen de 

wedstrijdbestanden met één druk op de knop rechtstreeks vanuit de clubsoftware in 

anONS.be worden opgeladen. 

Activeer uw vereniging voor het seizoen 2019! 

Wilt u anONS.be in 2019 als vereniging gebruiken dan vragen wij de 

vereniging om 60 euro(incl. btw) over te maken op rekening nummer                

BE85 3930 4243 8906  met mededeling: anONS + stamnummer 

vereniging. U zal na betaling een factuur toegestuurd krijgen.  


