
Registreren

Als u nog geen BRICONweb login heeft moet u zich eerst 
registreren door naar www.briconweb.com te surfen. Druk op 
aanmelden en daarna klikt u in het nieuwe venster op “registreer 
nu”. 
Het venster zal omdraaien en u ziet het volgende:
Selecteer uw land en vul uw lidnummer in 
(Nationaal lidnummer KBDB) en druk op 
de tab toets. Indien u reeds in de database 
aanwezig bent komt uw naam te 
voorschijn*. Dan vult u uw e-mail adres en 
paswoord in. Bij een succesvolle registratie 
krijgt u een bevestiging mail en kan u 
meteen aan de slag. 

*Indien u nog niet in de database aanwezig 
bent moet u een e-mail sturen naar 
bricon@bricon.be met daarin uw gegevens: Lidnummer, Naam, 
Coördinaten, E-mail, Telefoon nummer en club. 

Aanmelden duiven

Een liefhebber heeft de keuze uit 3 verschillende manieren om zijn 
duiven aan te melden. 

1. Automatisch: Met gebruik van de nieuwe X-treme klok en het 
print manager programma.

2. Door in te loggen bij BW: De liefhebber logt in bij BRICONweb 
om de tijden en eventuele gummi zelf in te vullen.

3. Via Telefonische aanmelding: De traditionele methode waarbij de 
club verantwoordelijke manueel een duif ingeeft in BRICONweb. 

1.Via de X-treme

Als u een BRICONweb login heeft aangemaakt kan u automatisch 
aanmelden dankzij het print manager programma. Het enige wat u als 
liefhebber hiervoor nog moet doen is in het monitor gedeelte bij opties de 
login gegevens van BRICONweb invullen.

(voor liefhebbers)
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Als er verbinding met briconweb is krijgt u in de nieuwe kolom web een vinkje 
te zien bij de vluchten die er gebruik van maken. Deze vluchten worden 
automatisch aangemeld en u krijgt een voorlopig resultaat  te zien waarbij A/

C = aangemeld, P is positie in /C =club, 
/P = provinciaal, /N = nationaal

2. Via de website

Wanneer u inlogt op de 
site krijgt u bovenaan een 
knop “Tijden invoeren” te 
zien. Op deze pagina 
kunt u manueel een duif 
ingeven. Dit doet u door 
bovenaan uit de lijst met 
actieve vluchten de 
vlucht te selecteren en 
daarna in de lijst op het 
klokje naast de duif die u 
moet aanmelden te 
drukken. 

Er verschijnt een venster waar u enkel de tijd van 
aankomst ingeeft (en de gummi indien die gevraagd 
wordt) en de rest wordt door BRICONweb ingevuld.

Nadat een duif is aangemeld ziet u in de eerste 
kolom op welke positie uw duif voorlopig staat (en deze wordt automatisch 
aangepast als er een snellere duif wordt ingegeven in BW).

Voor meer informatie over BRICONweb, de X-treme klok en andere 
BRICON producten ga naar onze website www.bricon.be
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