
“Kampioenschappen 2022” 
 
In 2022 zullen de onderstaande kampioenschappen worden vervlogen. 
 
Onderdeel: Kampioenschappen: 
Vitesse  Aan- en onaangewezen, hok en duif kampioenschap. 
Midfond Aan- en onaangewezen, hok en duif kampioenschap. 
Jonge duiven Aan- en onaangewezen, hok en duif kampioenschap. 
Snelheid Aan- en onaangewezen kampioenschap. 
Natour  Aan- en onaangewezen, hok en duif kampioenschap. 
Dagfond Aan- en onaangewezen, hok en duif kampioenschap. 
Marathon Aan- en onaangewezen, hok en duif kampioenschap. 
 
Onderdeel: Uitslagen waaruit de punten worden gehaald: Aantal vluchten die meetellen: 
Vitesse  CC uitslag.     6 van de 7 vluchten tellen. 
Midfond CC uitslag.     5 van de 6 vluchten tellen. 
Jonge duiven Op een afdelingsvlucht uit de CC uitslag.  7 van de 9 vluchten tellen. 

Op een sectorvlucht uit de Noord-Zuid uitslag. 
Snelheid Bovenstaande uitslagen.   Resultaat vitesse, midfond en jonge 

duiven (m.u.v. J36) bij elkaar opgeteld. 
Voor de snelheid telt J36 niet mee. Voor 
de jonge duiven tellen dan 7 van de 8 
vluchten. 

Natour  CC uitslag.     4 van de 5 vluchten tellen. 
Dagfond Noord-Zuid uitslag.    4 van de 5 vluchten tellen. 
Marathon Afdelingsuitslag.    5 van de 6 vluchten tellen. Voor het  

duifkampioenschap tellen er alleen 3 van 
de 6 vluchten. 

 
Per onderdeel is er een onaangewezen, aangewezen, duif en hokkampioenschap. Uitzondering hierop is 
het snelheidskampioenschap. Op dit onderdeel is er geen hok- en duifkampioenschap. Per onderdeel zijn 
er 10 kampioenen. 
 
Onaangewezen kampioenschap: 1 op 10 (met afrondingsregel conform NPO) 
Aangewezen kampioenschap: 2 van de bovenste 3 getekende duiven tellen. Punten bij elkaar 

opgeteld en gedeeld door twee. 
Hokkampioenschap:  Van iedere liefhebber worden de punten van alle duiven die 

prijsvliegen bij elkaar opgeteld. Het totaal aantal punten wordt 
gedeeld door het aantal ingekorfde duiven waarbij op de dagfond 
en marathon een minimum deelgetal van 4 duiven geldt. Op alle 
overige onderdelen bedraagt het minimum deelgetal 8 duiven. 

Duifkampioenschap: Behaalde punten van iedere duif worden bij elkaar opgeteld en het 
slechtste resultaat (streepvlucht(en)) komt te vervallen. 

Uitslagen:     1 op 3. 
Startend met 1000 punten en aflopend naar 0. 

 
Voor de principiële leden die niet op zondag spelen zijn er de kampioenschappen min zondag. Leden die 
hier aan willen deelnemen dienen dit voor het seizoen aan te geven bij het secretariaat. 
 
 
 
 
 



“Kampioenschappen Ladies League Afdeling 9” 
 
In de Ladies League Afdeling 9 zijn er de volgende kampioenschappen. 
 
Onderdeel: Uitslagen waaruit de punten worden gehaald: Aantal vluchten die meetellen: 
Vitesse  Noord-Zuid uitslag.    6 van de 7 vluchten tellen. 
Midfond Noord-Zuid uitslag.    5 van de 6 vluchten tellen. 
Jonge duiven Noord-Zuid uitslag.    7 van de 9 vluchten tellen. 
Natour  Noord-Zuid uitslag.    4 van de 5 vluchten tellen. 
Dagfond Noord-Zuid uitslag.    4 van de 5 vluchten tellen. 
Marathon Afdelingsuitslag.    5 van de 6 vluchten tellen. Voor het  

duifkampioenschap tellen er alleen 3 van 
de 6 vluchten. 

 
Op ieder onderdeel zal er een onaangewezen en een duifkampioenschap worden vervlogen. Per onderdeel 
zijn er 5 kampioenen. Er wordt geen aangewezen en hokkampioenschap vervlogen omdat er doorgaans 
maar met een paar duiven per liefhebster wordt deelgenomen. 
 
Aan de Ladies League Afdeling 9 kan alleen worden deelgenomen met de hiervoor speciaal uitgegeven 
voetringen. Per vlucht wordt er een Noord-Zuid en indien mogelijk een Afdelingsuitslag gemaakt. In 
verband met de in sommige gevallen geringe deelname zullen er geen vereniging en CC uitslagen worden 
gemaakt. De uitslagen worden berekend met een prijsverhouding 1 op 3 en starten met 1000 punten 
aflopend naar 0. Voor het onaangewezen kampioenschap geldt de 1 op 10 puntentelling met NPO-
afronding. 
 
Voor de Ladies League is het wenselijk dat de namen van de dames zelf op de uitslag staan. Dit kan op de 
volgende wijze geregeld worden. Ga in Winver naar het ledenbestand. Klik vervolgens op het juiste 
lidnummer en daarna op de knop bewerken. Vul vervolgens de naam van de vrouwelijke deelneemster in 
het vakje LL in en sla de wijziging op. 


