
                                        

                      

                                                                                                                                                          

Uitleg kampioenschappen 2018 

 

Op de najaarsvergadering is besloten om onderstaande kampioenschappen vanaf 2018 uit de 

Rayon 3 uitslag te halen. 

 

Besloten word de rekenmethode van BRABANT 2000 te volgen.  

Dit houdt in een aangewezen en een onaangewezen kampioenschap.  

Met 1 aftrekvucht per discipline, met uitzondering van de Dagfond  

Voor de duifkampioenen geldt er geen aftrekvlucht.  

Per discipline 7 kampioenen aangewezen en 7 onaangewezen.  

Per discipline 3 duifkampioenen. 

 

 

De volgende kampioenschappen worden vervlogen:  

 

Vitesse oude duivenVitesse oude duivenVitesse oude duivenVitesse oude duiven            7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen    

     3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )    

Eén aftrekvluchtEén aftrekvluchtEén aftrekvluchtEén aftrekvlucht    ( minimum 6 vluchten )( minimum 6 vluchten )( minimum 6 vluchten )( minimum 6 vluchten )    

 

MidfondMidfondMidfondMidfond    oude duivenoude duivenoude duivenoude duiven            7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen    

     3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )    

Eén aftrekvluchtEén aftrekvluchtEén aftrekvluchtEén aftrekvlucht    ( minimum 6 vluchten )( minimum 6 vluchten )( minimum 6 vluchten )( minimum 6 vluchten )    

    

Eendaagse fondEendaagse fondEendaagse fondEendaagse fond    oude duivenoude duivenoude duivenoude duiven        7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen    

     3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )    

TweeTweeTweeTwee    aftrekvluchtaftrekvluchtaftrekvluchtaftrekvluchtenenenen    ( minimum 4 vluch( minimum 4 vluch( minimum 4 vluch( minimum 4 vluchten )ten )ten )ten )    

 

MarathonMarathonMarathonMarathon                7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen    

     3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )    

Eén aftrekvluchtEén aftrekvluchtEén aftrekvluchtEén aftrekvlucht    ( minimum 5 vluchten )( minimum 5 vluchten )( minimum 5 vluchten )( minimum 5 vluchten )    

 

Jonge Jonge Jonge Jonge duivenduivenduivenduiven                7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen    

     3 duifkampioenschappen ( ho3 duifkampioenschappen ( ho3 duifkampioenschappen ( ho3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )ogste aantal punten )ogste aantal punten )ogste aantal punten )    

Eén aftrekvluchtEén aftrekvluchtEén aftrekvluchtEén aftrekvlucht    ( minimum 8( minimum 8( minimum 8( minimum 8    vluchten )vluchten )vluchten )vluchten )    
 

NatourNatourNatourNatour                    7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezen    

     3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )    

Eén aftrekvluchtEén aftrekvluchtEén aftrekvluchtEén aftrekvlucht    ( minimum 6 vluchten )( minimum 6 vluchten )( minimum 6 vluchten )( minimum 6 vluchten )    



                                        

                      

                                                                                                                                                          

    

Generaal ( zonder aftrekvlucht )Generaal ( zonder aftrekvlucht )Generaal ( zonder aftrekvlucht )Generaal ( zonder aftrekvlucht )    7 kampi7 kampi7 kampi7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezenoenschappen aangewezen + 7 onaangewezenoenschappen aangewezen + 7 onaangewezenoenschappen aangewezen + 7 onaangewezen    

     3 duifkampioenschappen 3 duifkampioenschappen 3 duifkampioenschappen 3 duifkampioenschappen oud oud oud oud ( hoogste aantal punten( hoogste aantal punten( hoogste aantal punten( hoogste aantal punten        

                    zonder aftrekvluchtzonder aftrekvluchtzonder aftrekvluchtzonder aftrekvlucht    ))))       
 

Union bokUnion bokUnion bokUnion bokaalaalaalaal                1 kampioenschap over ALLE1 kampioenschap over ALLE1 kampioenschap over ALLE1 kampioenschap over ALLE    vluchten, hoogste aantal vluchten, hoogste aantal vluchten, hoogste aantal vluchten, hoogste aantal     

     punten behaald met de 1punten behaald met de 1punten behaald met de 1punten behaald met de 1eeee    getekende.getekende.getekende.getekende.    

         
 

BEREKENINGSMBEREKENINGSMBEREKENINGSMBEREKENINGSMETHODE KAMPIOENSCHAPPEN:ETHODE KAMPIOENSCHAPPEN:ETHODE KAMPIOENSCHAPPEN:ETHODE KAMPIOENSCHAPPEN:    

    

Voor het aangewezen deel geldt: Voor het aangewezen deel geldt: Voor het aangewezen deel geldt: Voor het aangewezen deel geldt: het gemiddeld aantal punten van de eerste 2 duiven op de 

uitslag uit de eerste 3 duiven van de inkorflijst (de 3 eerstgetekenden). M.a.w. 2 van de bovenste 

3. In geval er slechts een duif van de eerste drie duiven van de inkorflijst punten behaald worden 

deze punten toch door twee gedeeld. 

 

Voor het onaangewezen deel geldt: Voor het onaangewezen deel geldt: Voor het onaangewezen deel geldt: Voor het onaangewezen deel geldt: Het deeltal dat gebruikt wordt voor de berekening van het 

gemiddelde wordt niet afgerond. Dit heeft al gevolg dat de punten behaald door de laatst 

meetellende duif mogelijk maar gedeeltelijk meetellen. 

Voorbeeld: U heeft 16 duiven mee, het deeltal wordt dan 1,6. De berekening wordt dan de 

punten behaald door de eerste duif opgeteld bij 6/10 gedeelte van de punten behaald door de 

tweede duif. En dit totaal delen door 1,6. Voor de oude duiven tellen de bovenste twintig van de 

poulebrief mee voor het onaangewezen deel en bij de jongen en natour de bovenste dertig 

duiven van de poulebrief. Wordt bij de oude duiven bv. De 21e getekende geconstateerd dan 

telt deze niet mee voor de punten. 

 

Duifkampioenschap: Duifkampioenschap: Duifkampioenschap: Duifkampioenschap: voor het duifkampioenschap tellen de punten behaald door dezelfde duif. 

 

Voor elke discipline geld één aftrekvlucht,Voor elke discipline geld één aftrekvlucht,Voor elke discipline geld één aftrekvlucht,Voor elke discipline geld één aftrekvlucht,    mits rekening houdend met het minimum aantal mits rekening houdend met het minimum aantal mits rekening houdend met het minimum aantal mits rekening houdend met het minimum aantal 

vluchten,vluchten,vluchten,vluchten,    behalve voorbehalve voorbehalve voorbehalve voor    de duifkampioenende duifkampioenende duifkampioenende duifkampioenen    en en en en het generaal hiervoor tellen ALLE vluchten.het generaal hiervoor tellen ALLE vluchten.het generaal hiervoor tellen ALLE vluchten.het generaal hiervoor tellen ALLE vluchten.    

    

    

    

    


