Geachte sportvrienden,
Teletekst wordt tegenwoordig steeds minder gebruikt. Op de landelijke teletekst werden de
uitslagen van de nationale en NPO vluchten gepubliceerd. De uitslagen van onze afdeling werden
gepubliceerd op teletekst van de lokale omroepen RTV Noord, RTV Drenthe en RTV Oost. Vooral dit
laatste werd als gemis ervaren door onze leden.
Het publiceren van de nationale en NPO uitslagen in de vorm van een teletekst pagina wordt
tegenwoordig gedaan door het Neerlands Postduiven Orgaan, zie
http://www.neerlandspostduivenorgaan.nl/uitslagen/. Voor het publiceren van onze eigen uitslagen
heeft duifmelden.nl software gemaakt waarbij we op onze website de uitslagen kunnen publiceren in
de vorm van teletekst pagina’s. Bron hiervoor is onze meldsite https://www.meldenafdeling10.nl/.
Na melding van een (vroege) duif wordt deze gelijk gepubliceerd op de teletekst pagina.
Er zijn teletekst pagina’s van de top tien van de afdeling en van de top tien van de verschillende
rayons. De pagina’s van de actuele vlucht worden gepubliceerd op de home pagina van onze
website, https://npoafdeling10.jimdo.com/. De pagina’s van de voorgaande vluchten staan onder
Vluchten/Teletekst/Categorie. Verder zijn de ook te bekijken op http://meldenafdeling10.nl/tt.
Voor een zo correct mogelijke uitslag moeten wel de (vroege) duiven gemeld worden. We doen een
beroep op onze leden om hun duiven te melden. Niet elk lid heeft deze mogelijkheid maar voor die
leden kan op verenigingsniveau een oplossing gevonden worden, bijv., een collega liefhebber meldt
ook de duiven van een lid die geen computer heeft (hij kan hiervoor een extra account aanmaken
voor die liefhebber) of de meldpost van de vereniging meldt de duiven van die liefhebber.
Een aantal uren na de melding van de eerste duiven wordt de teletekst pagina’s ook gepubliceerd op
Facebook en Twitter. Na plaatsing worden de pagina’s op Facebook en Twitter niet meer
automatisch bijgewerkt.
De teletekst pagina’s van de eerste vlucht komen overeen met de uitslag van Compuclub omdat
vanuit het afdelingsbestuur de ontbrekende vroege duiven zijn toegevoegd aan de meldsite, een
flinke klus. De komende vluchten zal dit ook gebeuren maar daarna verwachten we van de leden dat
ze zelf hun duiven melden.

