
ergernis !! ergernis !! 
Ben vandaag bij demster geweest ; Ik heb namelijk van die kleine dingetjes die je kon in de 
duivenring duwen om electronisch te bestatigen . Een goed systeem vond ik, omdat er aan de 
andere poot ruimte was voor een gekleurd knijpringetje tot herkenning . Ik had gehoord en gezien 
op de website van BRICON dat er een speciale ring voorhanden was om de chip in te bevestigen MET 
BEHULP VAN EEN SPECIALE TANG !! Dus vroeg ik daarnaar in de winkel . 
TANG ???? nog nooit van gehoord . Ik zeg : " Maar allez ..... " niks te maren , geen tang ; punt uit . 
En de speciale ringen ? " wacht ik ga dat eens tonen " 
Het zag er niet slecht uit , maar gegoten in gesloten vorm , bijna niet open te krijgen !! ( ik stond 
weer te denken aan die tang ..... ) 
Tja en die kleuren ? VERPLICHT 100 stuks ineens af te nemen in een zakje met EEN kleur . Kostprijs 
10 euro . Na wat tegen gepruttel koos ik dus voor een zakje van 100 witte ringen ZONDER TANG ; 
Oorspronkelijk had ik er maar 40 nodig . Mijn gedacht was nochtans goed , 10 witte, 10 gele , 10 
rooie , 10 blauwe, kon nog van pas komen . Mis gedacht dus .... Ik kon ook die 40 chips weggooien ( 
60 euro ) en 40 nieuwe kopen ( 63,6 euro ) 
Ik naar huis , niet zonder ergernis ! Thuis gekomen , computer open , website Bricon , om mij er van 
te verzekeren dat ik nog niet dement ben 
en JA HOOR ; de ring wordt er afgebeeld in geuren en kleuren ( ? ) en als de oplossing voor alle 
problemen ; En er staat ook bij dat de ring enkel kan aangebracht worden met de speciale tang ( 
ook afgebeeld ) 
Dus weet ik nu efkes niet hoe het nu verder moet ..... 
Met dank aan de kbdb en bricon . zalig kerstfeest en verslik je niet in uw kalkoen ..... 
Zie hieronder wat je te zien krijgt op de website van Bricon . 
PS KUNNEN JULLIE MIJ VERTELLEN WAT IK MOET DOEN OM ZO’N TANG 
IN MIJN BEZIT TE KRIJGEN ???? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
---------------------------------------------------------------  
 

Bricon 5000 NT, de nieuwste ontwikkeling op het gebied van de electronishe 
duivenring. De "5000 NT" biedt een oplossing voor alle bestaande situaties. 

 

 

 

 

Kan onafhankelijk gebruikt worden of in elk bestaand type van combinatie ring. De 

"5000 NT" wordt onafhankelijk gebruikt in een kleurendrager, beschikbaar in 10 

verschillende kleuren. Hiermee kun je heel éénvoudig bvb duivers van duivinnen 

onderscheiden of de duiven per hok opslitsen.  

    

De kleurendragers zijn gespoten in gesloten toestand, dit heeft als voordeel dat ze 
niet spontaan openen waardoor het risico op verlies drastisch afneemt. Ze kunnen 



enkel aangebracht of verwijdert worden indien men de speciaal hiervoor 
ontwikkelde tang gebruikt. 

    

 

 


