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PAS momentje 

Na al het harde werk van u, als 
clubverantwoordelijke, en ons 
team zijn we blij vast te kunnen 
stellen dat deze inspanningen 
al hebben kunnen bijstaan in 
deze nieuwe beleving van uw 
duivensport.


PAS news 
maatschappij 

• Update PASclub


• Update PASslave


• Noodkoppeling


• Uitlezen uitmaak


• Belangrijke opmerkingen





PAS tips 

Een noodkoppeling gebeurt 
altijd met een nieuwe ring, die 
voorheen nog niet gebruikt is. 


PASsendNEWS 
Nieuwsbrief van BRICON nv

PAS momentje 
We zijn nu 4 wedstrijdweken verder waarin full cloud op 
alle wedstrijden mogelijk is. In deze 4 weken heeft ons 
team en u als club verantwoordelijken hard gewerkt om 
alles op het niveau te krijgen van wat een liefhebber mag 
verwachten als hij zijn duiven aan u en ons toevertrouwd. 
We zijn dan ook blij dat we kunnen vaststellen dat de 
meeste clubs hun weg in de cloud gevonden hebben en 
dat wij ons steentje hebben kunnen bijdragen tot een 
volgende stap in de evolutie van onze sport. 
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Update PASclub 
Er staat een nieuwe update voor de PASclub klaar. De 
nieuwe versie wordt dan V.2022.6.16.2. Deze zal 
opnieuw aangeduid worden door de oranje knop.


Deze laatste update zorgt er ook voor dat het laatste 
lastige puntje, dat er soms een duif niet in de BA zat 
maar wel in de cloud (geweigerd door de BA), niet 
meer voorkomt. Ook komen de meldingen vanuit de 
BA voordat u als aanpakker het ringnummer te zien 
krijgt, dus ruim op tijd nu.


Bij de inkorving werd bij de vorige versie de informatie 
steeds eerst naar de cloud gestuurd en daarna naar 
klok. Bij de nieuwe update gaat de PASclub eerst de 
informatie naar de klok sturen en daarna naar de cloud. 
Hierbij zal de inkorving sneller kunnen verlopen. Ook 
zal u hierbij niet meer de melding ontvangen wanneer 
er een duif geweigerd wordt door een Speedy of 
MEGA-klok. De PASclub zal nu ook direct ingrijpen als 
dit voorkomt, waardoor u de duif niet meer opnieuw 
moet aanbieden. 


Mocht u nu toch de melding ontvangen, kunt u net als 
voorheen de duif annuleren en opnieuw aanbieden. De 
melding zal dan ook sneller zichtbaar zijn dan in de 
vorige versie. 


Update PASslave 
Voor de PASslave komt er ook een nieuwe versie 
beschikbaar, namelijk de versie V.2022.6.9.1. 


Noodkoppeling 
Bij een noodkoppeling is het altijd belangrijk dat u een 
nieuwe ring gebruikt. Deze mag u nog niet eerder 
gebruikt hebben. 


De nieuwe ring houdt u in de inkorfantenne. De 
PASclub zal u dan vragen of u deze chip wilt 
toevoegen. Als u drukt op <OK> kunt u de laatste 
cijfers van duif ingeven. De PASclub zal u dan de 
duiven uit uw koppeltabel weergeven die op de 
ingegeven nummers eindigen. U kunt dan op het 
nummer drukken waarbij de duif staat waarvoor u de 
noodkoppeling uitvoert. 
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De PASclub zal nog eens bevestiging vragen van het 
ringnummer. Daarna is uw duif ingekorfd. 


Op de FFS (in de KBDB-cloud) kunt u de noodkoppeling 
terugvinden door de tekst NDK die u dan bij de ingekorfde 
duif ziet staan.


Noodkoppeling met een klassieke klok op de 
PASclub
Als u een noodkoppeling heeft uitgevoerd op de PASclub 
met een klassieke klok, moet u de koppeltabel opnieuw in 
de klok laden. U moet dus de koppeltabel van de cloud in 
de klok zetten. Dit kan ook via het menu “Duiven op/in 
laden” op de PASclub. U kiest dan voor 2 “PAS-live >> BA”. 
De noodkoppeling die hiervoor met 00 werd aangegeven, 
wordt dan omgezet naar de juiste landcode.


Volgens de reglementering mag er enkel ingekorfd worden 
met een noodkoppeling in de wedstrijd waarin de 
noodkoppeling heeft plaatsgevonden. De noodkoppeling 
moet tegen de volgende inkorving in orde zijn gemaakt om 
de duif opnieuw in te kunnen korven. Dit kunt u doen door 
de hierboven beschreven manier.


Uitlezen uitmaak 
Het uitlezen van de uitmaak gebeurt via USB of rechtstreeks 
uit de cloud. Als u zoals op de klassieke manier met de USB 
werkt, moeten hiervoor de COM poorten zeker juist staan in 
het uitmaak programma. Deze poort wisselt wanneer u van 
master wisselt.


Wanneer u via de cloud werkt en u geen gegevens van de 
PASboxliefhebber kunt binnenhalen, kan het zijn dat de 
parameters niet juist staan. 


De Club ID (rolnummer) van uw vereniging moet juist staan. 
Deze staat normaal vast in het programma van Data. Hier 
kunt u dus zelf geen wijziging in aanbrengen.


Daarnaast moet de 4-letter vluchtcode van de losplaats juist 
staan.


Als laatste parameter moet de inkorfdatum van de vlucht 
ingevuld worden wanneer u de vlucht selecteert. Voor de 
klassieke klokken speelde dit vroeger geen rol. Echter voor 
de gegevens van de liefhebber uit de cloud te kunnen 
uitlezen, is het belangrijk dat de data hiervoor goed staan. 
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Als deze 3 parameters goed in het uitmaakprogramma 
staan, kunt u de gegevens van uw PASboxliefhebbers uit 
de cloud halen en uitlezen. 


Daarnaast is het ook belangrijk dat uw PASslave en uw 
PASclub altijd de laatste versie heeft, om andere 
problemen met het uitmaakprogramma te vermijden. 


Wijzigen inkorfdatum
In het menu van Data gaat u naar “Resultaten”. Hier kunt 
u kiezen voor “Herberekenen Uitslag”. Selecteer dan de 
juiste wedstrijd. Vervolgens klikt u op “Wijzigen 
Lostijden”. Nu kunt u de inkorfdatum wijzigen. 


Wijzigen 4-letter code
Ga in het menu “Openen” naar “Beheer losplaatsen”. 
Hier zoekt u de gewenste losplaats en klikt u op 
“Wijzigen”. Onder “Code” kunt u de 4-letter code 
aanpassen. Daarna klikt u op “ok” om dit op te slaan. 


Om deze code nu ook voor de reeds aangemaakte 
vluchten actief te maken, gaat u naar “Resultaten” en 
kiest u voor “Herbereken uitslag”.


Selecteer hier de juiste wedstrijd en klik op “Wijzigen 
losplaats”. Dan selecteert u in de lijst de correcte 
losplaats en klikt u op “Opslaan”.
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Overige opmerkingen 
Graag zouden we u ook nog attent willen maken op een 
paar belangrijke punten.


“Copy ring” melding
U krijgt een “copy ring” melding wanneer de chip niet 
goed gelezen wordt door de inkorfantenne. Als dit 
voorkomt, kunt u de ring opnieuw in de inkorfantenne 
houden. In de meeste gevallen zal de ring dan wel juist 
gelezen worden. 


Als dit niet het geval is, en de “copy ring” melding 
aanwezig blijft op het scherm, zal u een noodkoppeling 
moeten uitvoeren om die duif in te kunnen korven. 


Inkorven met PASclub
Wanneer u inkorft met een PASclub (cloud master) moet 
u altijd een hoofdklok aansluiten. Natuurlijk wordt de 
PASbox in dit geval niet aangesloten. U kunt hierbij dan 
ook nog kiezen om er een tweede klok in duomodus aan 
te hangen. U kunt echter niet enkel een klok in 
duomodus aan de PASclub hangen.


Start van de inkorving bij de PASclub
Bij een PASclub (cloud master) drukt u bij de start van de 
inkorving enkel op “OK” als de liefhebber geen klassieke 
klok bij zich heeft en dus enkel met de PASbox wil 
inkorven. In alle andere gevallen sluit u direct de klok aan 
zonder op “OK” te drukken. 


Koppeltabel
De koppeltabel moet correct in de cloud staan. U kan de 
koppeltabel via de PASclub naar de cloud versturen. Dit 
kan ook aan de inkorftafel gedaan worden. U vindt deze 
optie in het menu van de PAsclub door 4 keer op het 
rechter pijltje te klikken. 


U kunt niet inkorven met de PASclub als uw koppeltabel 
niet in de cloud staat. 


Klok in duomodus met de PASslave
Als u inkorft op de klassieke master met de PASslave 
aangesloten, kan en mag u enkel nog 1 klok in 
duomodus aansluiten. Dit gaat dan over een X-treme in 
duomodus. 
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Inkorven met PASslave
De PASslave stuurt alle informatie naar de cloud nadat 
de afdruk op de klassieke master gemaakt is. Koppel de 
PASslave dus niet te vroeg los, want dan zijn de 
gegevens nog niet naar de cloud verzonden. 


Wanneer u met de klassieke master werkt, moet u hier 
ook altijd de juiste losplaats selecteren. Wanneer de 
losplaats niet is aangegeven in de klassieke master, kunt 
u deze via BCE toevoegen aan de master.


Meer informatie over PAS  
vindt u op: www.bricon-pas.com 
 

Wij wensen u heel veel cloudplezier!


Vriendelijke groeten, 
het BRICON team
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