
                                        

                      

                                                                                                                                                          

Uitleg kampioenschappen 2019 

 

 

Besloten word de rekenmethode van BRABANT 2000 te volgen.  

Dit houdt in een aangewezen en een onaangewezen kampioenschap.  

Voor de kampioenschappen volgen we net als vorig jaar Brabant-2000 ook voor wat betreft de 

duifkampioenen. Met als extra het Generaal kampioenschap en de Natour  

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

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

DrieDrieDrieDrie    aftrekvluchtaftrekvluchtaftrekvluchtaftrekvluchtenenenen    ( ( ( ( 6666    v/d 9v/d 9v/d 9v/d 9    vluchten )vluchten )vluchten )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 )    

TweeTweeTweeTwee    aftrekvluchtaftrekvluchtaftrekvluchtaftrekvluchtenenenen    ((((    minimum 5minimum 5minimum 5minimum 5    vluchten )vluchten )vluchten )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 )    

EenEenEenEen    aftrekvluchtaftrekvluchtaftrekvluchtaftrekvlucht    ( minimum 5( minimum 5( minimum 5( minimum 5    vluchten )vluchten )vluchten )vluchten )    

 

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 )    

Duifkampioenschap    ( max 3 vluchten )Duifkampioenschap    ( max 3 vluchten )Duifkampioenschap    ( max 3 vluchten )Duifkampioenschap    ( max 3 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 ( hoogste aantal punten )3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )3 duifkampioenschappen ( hoogste aantal punten )    

TweeTweeTweeTwee    aftraftraftraftrekvluchtekvluchtekvluchtekvluchtenenenen    ( 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 kampioenschappen aangewezen + 7 ona7 kampioenschappen aangewezen + 7 ona7 kampioenschappen aangewezen + 7 ona7 kampioenschappen aangewezen + 7 onaangewezenangewezenangewezenangewezen    

     1 duifkampioenschap1 duifkampioenschap1 duifkampioenschap1 duifkampioenschap    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.    

         
 

BEREKENINGSMETHODE KAMPIOENSCHAPPEN:BEREKENINGSMETHODE KAMPIOENSCHAPPEN:BEREKENINGSMETHODE KAMPIOENSCHAPPEN:BEREKENINGSMETHODE KAMPIOENSCHAPPEN:    

    

VoorVoorVoorVoor    het aangewezen deel geldt: het aangewezen deel geldt: het aangewezen deel geldt: 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. 

Let op !!Let op !!Let op !!Let op !!            Generaalduif-Oud    = = = = asasasas----duifduifduifduif    is maar 1 duifkampioen. 

 

Voor elke discipline geld éénVoor elke discipline geld éénVoor elke discipline geld éénVoor elke discipline geld één    of meerof meerof meerof meer    aftrekvluchtaftrekvluchtaftrekvluchtaftrekvlucht(en)(en)(en)(en),,,,    mits rekening houdend mits rekening houdend mits rekening houdend mits rekening houdend met het minimum met het minimum met het minimum met het minimum 

aantal vluchten,aantal vluchten,aantal vluchten,aantal vluchten,    behalve voorbehalve voorbehalve voorbehalve voor    het Ghet Ghet Ghet Generaal eneraal eneraal eneraal en Generaalduifen Generaalduifen Generaalduifen Generaalduif----Oud Oud Oud Oud hiervoor tellen ALLE vluchten.hiervoor tellen ALLE vluchten.hiervoor tellen ALLE vluchten.hiervoor tellen ALLE vluchten.    

    

    

    

    


