
“Kampioenschappen 2023” 
 
Voor de senioren zijn er in 2023 de volgende kampioenschappen. Een kampioenschap vitesse, midfond, jonge 
duiven, snelheid, natour, dagfond en marathon. Per onderdeel is er een onaangewezen, aangewezen, duif 
en Grootmeester kampioenschap. Uitzondering hierop is het snelheidskampioenschap. Op dit onderdeel is 
er geen duifkampioenschap. Per onderdeel zijn er 10 kampioenen. 
 
Aantal vluchten dat meetelt: 
Voor het onaangewezen, aangewezen en het hokkampioenschap telt het aantal vluchten dat bij de NPO is 
vastgesteld. Dit zijn voor de vitesse 6 van de 7 vluchten, midfond 5 van de 6 vluchten, jonge duiven 7 van de 
9 vluchten, natour 4 van de 5 vluchten, dagfond 4 van de 5 vluchten en marathon 5 van de 6 vluchten. 
Voor het snelheidskampioenschap geldt het resultaat van 6 van de 7 vitesse, 5 van de 6 midfond en 7 van de 
8 jonge duivenvluchten bij elkaar opgeteld. Voor de snelheid telt J36 niet mee. 
Voor het duifkampioenschap tellen met uitzondering van de marathon alle vluchten. Voor het 
duifkampioenschap marathon tellen drie van de zes vluchten. 
 
Uitslagen waaruit de punten worden gehaald: 
Op de vitesse, midfond, jonge duiven, snelheid en natour worden de punten uit de CC-uitslagen gehaald. Op 
de dagfond komen de punten uit de Noord-Zuid uitslag en voor de marathon worden de punten uit de 
afdelingsuitslag gehaald. 
Deze uitslagen, met uitzondering van de marathon, tellen ook voor de Nationale kampioenschappen. Voor 
de Nationale kampioenschappen marathon worden de punten uit de sectoruitslag gehaald. 
 
Puntentelling: 
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. 
Grootmeester kampioenschap:  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. 

 Vorig seizoen werd dit kampioenschap als hokkampioenschap 
vervlogen. 

Duifkampioenschap: Behaalde punten van iedere duif worden bij elkaar opgeteld. Op de 
marathon tellen de drie beste resultaten. 

Uitslagen:     1 op 3. Startend met 1000 punten en aflopend naar 0. 
 
Kampioenschap min zondag: 
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. 
 
Regeling Vogelgriep: 
Voor de leden die door de vogelgriep niet hebben kunnen deelnemen aan de vluchten geldt het volgende. 
Zolang er aan het vastgestelde minimale aantal vluchten kon zijn deelgenomen blijven de kampioenschappen 
ongewijzigd. Wanneer er aan meer vluchten dan het aantal streepvluchten niet kon worden deelgenomen 
dan zal er voor de gedupeerde leden een kampioenschap min vogelgriep worden georganiseerd conform de 
regeling min zondag. Voorwaarde hierbij is wel dat er aan minimaal de helft van de overgebleven vluchten is 
deelgenomen. Op de overgebleven vluchten zijn geen streepvluchten van toepassing.  
 
 
 
 



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

Voor het duifkampioenschap tellen 3 van de 
6 vluchten. 

 
Op ieder onderdeel zal 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 wordt alleen deelgenomen door vrouwen en deze kunnen kan alleen 
deelnemen met de hiervoor speciaal uitgegeven voetringen. De vrouwen zijn niet verplicht om NPO lid te 
zijn. Wel is de voorwaarde dat de vrouwen naam op de uitslag van de Ladies League staat. Voor de vrouwen 
die NPO lid zijn geldt dat ze alleen op eigen lidnummer of eventueel combinatienummer kunnen meespelen.  
 
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. 
 
 

 


