Bedrijfsprofiel Compuclub Nederland

Compuclub is in 1981 opgericht in Ulft door de heer Gerard van Balveren. Hij had een
vooruitziende blik op het geautomatiseerd berekenen van wedvluchtuitslagen van postduiven
die tot dat moment bijna volledig handmatig geschiedde.
Computertechnologie stond nog in de kinderschoenen en samen met twee software
ontwikkelaars, de heren Gerard van Leeuwen en Henk Bennink die nog steeds bij Compuclub
werkzaam zijn, is Compuclub Nederland geworden tot wat het nu is, marktleider in
Nederland. Niet onvermeld mag worden dat de heren De Raaf sr. en jr. de afgelopen 10 jaar daar
een grote rol in hebben gespeeld. Zij zijn allen de steunpilaren waar de Nederlandse duivensport
in grote mate van profiteert, zeker gelet op het concurrerende rekengeld per duif.
Al snel na de introductie van het rekenprogramma van Compuclub, dat in het begin gevuld werd
met handmatig ingevoerde poulelijsten, kwam vanuit de verenigingen vraag naar een
rekenprogramma om de verenigingsuitslagen uit te rekenen. Hiervoor hebben wij het
programma Winver ontwikkeld hetgeen wij middels een abonnement beschikbaar stellen om
uitslagen indien gewenst op verschillende niveaus uit te rekenen. Enige jaren later werd de
mogelijkheid tot aanlevering middels de zogenaamde floppydisk geïntroduceerd.
Duivenliefhebbers kregen de wens om in een computerprogramma stambomen en prestaties bij
te kunnen houden. Compustam is van amateur tot en met professional omarmd. Verkrijgbaar in
diverse talen en in Nederland toe aan versie 9.28. Deze uitvoering is volledig gebaseerd op de
zogenaamde cloud. Prestaties kunnen middels een abonnement volledig automatisch op 16
niveaus worden bijgehouden.
Met de toelating van elektronisch constateren in 1998 hebben wij Autokon geïntroduceerd dat
wij in abonnementsvorm ter beschikking stellen om alle toegelaten elektronische
constateersystemen te kunnen uitlezen. De uitgelezen gegevens worden voor de wedvlucht, het
zogenaamde D-bestand, en na de wedvlucht, het zogenaamde W-bestand langs elektronische
weg naar Compuclub verzonden. In aanvang via inbellen hetgeen inmiddels is vervangen door
breedband internet. Steeds hebben wij onze programmatuur en bijbehorende apparatuur hierop
ingesteld tot een inmiddels indrukwekkende serverruimte die wij bij derden hebben
ondergebracht om de continuïteit te borgen. Ondanks de krimp in de duivensport wordt de
hoeveelheid aangeboden data alleen maar groter.
Nog niet zo lang geleden is Compuclub in andere handen overgegaan. Een extra
automatiserings- c.q. Cloud specialist is aan het team toegevoegd. De programmatuur is volledig
ingesteld op automatische verwerking van D- en W- bestanden, het uitrekenen van uitslagen op
alle niveaus en real time bijhouden van tussenstanden van kampioenschappen van alle
geledingen van de NPO en commerciële competities.
Met de introductie van Compucloud zijn wij voorbereid op een prachtige toekomst voor onze
geliefde duivensport in Nederland en ver daarbuiten. Op onze site www.compuclub.nl ziet u
welke diensten wij u kunnen aanbieden en indien gewenst gelijk via onze webshop bestellen.
Namens het Team van Compuclub:

