
Stempunten ALV 17 maart 2023 

1. Natour mee laten tellen voor Generaal Kort (n.a.v. Voorstel PV. De Zwaluw) 

2. Jonge duivenvlucht F35 Heusden Zolder mee laten tellen voor: 

a. Generaal Kort (Dit op basis van afstand) 

b. Generaal Lang (Dit op basis van schema) 

c. Voor geen van beide (Zoals in 2022) 

 

 

Voorstel Kampioenschappen afdeling Friesland’96 vliegseizoen 2023 

 Puntenberekening 

De punten voor de afdelingskampioenschappen worden berekend op basis van de in de 6 

samenspelen(A t/m F, zijnde grote samenspelen) of 10 samenspelen (A1 t/m F2, zijnde 

kleine samenspelen), ofwel de deelsamenspelen behaalde resultaten. Voor de 

samenspelen/deelsamenspelen geldt een puntensysteem dat is gebaseerd op een 

variabel aftrekgetal per samenspel. Het aftrekgetal wordt berekend door 500 te delen 

door het aantal prijsduiven in het samenspel. De eerste duif krijgt 1000 punten, minus 

de helft van het aftrekgetal. De laatste prijsduif krijgt 500 plus de helft van het 

aftrekgetal. Voor alle vluchten geldt een prijsverhouding van 1 op 3. 

Onaangewezen kampioenschappen 

Voor de onaangewezen kampioenschappen telt het gemiddelde van één geconstateerde 

duif per 10 of een gedeelte van 10 ingekorfde duiven (het verfijnde 1:10 systeem). 

Aangewezen kampioenschappen  

Voor de aangewezen kampioenschappen tellen de gemiddelde punten behaald door de 2 

eerst geklokte van de drie eerst getekende duiven.  

NOZ-speler 

Is een lid die voorafgaand aan het seizoen heeft aangegeven niet op zondag te willen 

deelnemen aan de wedvluchten.  

Vitesse V16 V17 V18 V21 V23 V25 V27  

Punten uit de kleine samenspelen, startend met 1000 -/- helft aftrekgetal, laatste 500 + 

helft aftrekgetal. Punten worden er toegekend aan 1 op de 3 deelnemende duiven. 

Onaangewezen: 1 op 10 verfijnd Aangewezen: de gemiddelde punten behaald door de 

2 eerst geklokte van de drie eerst getekende duiven. Duifkampioenschap: over alle 

vluchten in deze categorie(geen aftrek). 

Voor het kampioenschap tellen 6 van de 7 vluchten. Dus 1 aftrekvlucht. 

Minimum afstand Deventer (Noord) of Vuren (Zuid of gehele concours) 

Wanneer er door het lossen beneden de minimumafstand of het aflassen van een vlucht, 

4 vluchten of minder overblijven voor deze categorie dan vervalt de aftrekvlucht. 

Wanneer er voor NOZ-spelers 4 vluchten of minder overblijven voor deze categorie dan 

vervalt de aftrekvlucht voor de NOZ-spelers 

 



Midfond M19 M20 M22 M24 M26 M28  

Punten uit de grote samenspelen, startend met 1000 -/- helft aftrekgetal, laatste 500 + 

helft aftrekgetal. Punten worden er toegekend aan 1 op de 3 deelnemende duiven. 

Onaangewezen: 1 op 10 verfijnd Aangewezen: de gemiddelde punten behaald door de 

2 eerst geklokte van de drie eerst getekende duiven. Duifkampioenschap: over alle 

vluchten in deze categorie(geen aftrek). 

Voor het kampioenschap tellen 5 van de 6 vluchten. Dus 1 aftrekvlucht. 

Minimum afstand 200 km kortste afstand (lijn Urk - Zwartsluis) 

Wanneer er door het lossen beneden de minimumafstand of het aflassen van een vlucht, 

4 vluchten of minder overblijven voor deze categorie dan vervalt de aftrekvlucht. 

Wanneer er voor NOZ-spelers 4 vluchten of minder overblijven voor deze categorie dan 

vervalt de aftrekvlucht voor de NOZ-spelers 

Dagfond E21 E23 E25 E27 E29 

Punten uit de grote samenspelen, startend met 1000 -/- helft aftrekgetal, laatste 500 + 

helft aftrekgetal. Punten worden er toegekend aan 1 op de 3 deelnemende duiven. 

Onaangewezen: 1 op 10 verfijnd Aangewezen: de gemiddelde punten behaald door de 

2 eerst geklokte van de drie eerst getekende duiven. Duifkampioenschap: over alle 

vluchten in deze categorie(geen aftrek). 

Voor het kampioenschap tellen 4 van de 5 vluchten. Dus 1 aftrekvlucht. 

Minimum afstand 400 km kortste afstand (lijn Urk - Zwartsluis) 

Wanneer er door het lossen beneden de minimumafstand of het aflassen van een vlucht, 

3 vluchten of minder overblijven voor deze categorie dan vervalt de aftrekvlucht. 

Wanneer er voor NOZ-spelers 3 vluchten of minder overblijven voor deze categorie dan 

vervalt de aftrekvlucht voor de NOZ-spelers 

Meerdaagse Fond A22 A24 A26 A27 A29 A30 

Punten uit de afdelingsuitslag, startend met 1000 -/- helft aftrekgetal, laatste 500 + helft 

aftrekgetal. Punten worden er toegekend aan 1 op de 3 deelnemende duiven. 

Onaangewezen: 1 op 10 verfijnd Aangewezen: de gemiddelde punten behaald door de 

2 eerst geklokte van de drie eerst getekende duiven. Duifkampioenschap: over alle 

vluchten in deze categorie(geen aftrek). 

Voor het kampioenschap tellen 5 van de 6 vluchten. Dus 1 aftrekvlucht. 

Minimum afstand 700 km kortste afstand (lijn Urk - Zwartsluis) 

Wanneer er door het lossen beneden de minimumafstand of het aflassen van een vlucht, 

4 vluchten of minder overblijven voor deze categorie dan vervalt de aftrekvlucht. 

Wanneer er voor NOZ-spelers 4 vluchten of minder overblijven voor deze categorie dan 

vervalt de aftrekvlucht voor de NOZ-spelers 

 

 

 



Jonge duiven  J28 J29 J30 J31 J32 F33 F34 F35 F36  

Punten uit de kleine samenspelen voor J28 t/m J31 en F35. Punten uit de grote 

samenspelen voor J32, F33, F34 en F36 startend met 1000 -/- helft aftrekgetal, laatste 

500 + helft aftrekgetal. Punten worden er toegekend aan 1 op de 3 deelnemende duiven. 

Onaangewezen: 1 op 10 verfijnd Aangewezen: de gemiddelde punten behaald door de 

2 eerst geklokte van de drie eerst getekende duiven. Duifkampioenschap: over alle 

vluchten in deze categorie(geen aftrek). 

Voor het kampioenschap tellen 7 van de 9 vluchten. Dus 2 aftrekvluchten. 

Minimum afstand Deventer (Noord) of Duiven (Zuid of gehele concours) 

Wanneer er door het lossen beneden de minimumafstand of het aflassen van een vlucht, 

7 vluchten of minder overblijven voor deze categorie dan vervalt er 1 aftrekvlucht. 

Wanneer er door het lossen beneden de minimumafstand of het aflassen van een vlucht, 

5 vluchten of minder overblijven voor deze categorie dan vervallen beide aftrekvluchten. 

Wanneer er voor NOZ-spelers 7 vluchten of minder overblijven voor deze categorie dan 

vervalt er 1 aftrekvlucht voor de NOZ-spelers 

Wanneer er voor NOZ-spelers 5 vluchten of minder overblijven voor deze categorie dan 

vervallen beide aftrekvluchten voor de NOZ-spelers 

 

Natoer N32 N33 N34 N35 N36 

Punten uit de kleine samenspelen, startend met 1000 -/- helft aftrekgetal, laatste 500 + 

helft aftrekgetal. Punten worden er toegekend aan 1 op de 3 deelnemende duiven. 

Onaangewezen: 1 op 10 verfijnd Aangewezen: de gemiddelde punten behaald door de 

2 eerst geklokte van de drie eerst getekende duiven. Duifkampioenschap: over alle 

vluchten in deze categorie(geen aftrek). 

Voor het kampioenschap tellen 4 van de 5 vluchten. Dus 1 aftrekvlucht. 

Minimum afstand Deventer (Noord) of Vuren (Zuid of gehele concours) 

Wanneer er door het lossen beneden de minimumafstand of het aflassen van een vlucht, 

4 vluchten of minder overblijven voor deze categorie dan vervalt de aftrekvlucht. 

Wanneer er voor NOZ-spelers 4 vluchten of minder overblijven voor deze categorie dan 

vervalt de aftrekvlucht voor de NOZ-spelers 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generaal Kort Optelling Vitesse + Midfond + J28 t/m J31 

Onaangewezen: 1 op 10 verfijnd Aangewezen: de gemiddelde punten behaald door de 

2 eerst geklokte van de drie eerst getekende duiven. Duifkampioenschap: over alle 

vluchten in deze categorie(geen aftrek). 

Het kampioenschap wordt berekend in verhouding van het aantal vluchten per categorie. 

Bij doorgang van alle vluchten is dat 6 vd 7 vitesse, 5 vd 6 midfond en 3 vd 4 jonge 

duiven, dit alles gedeeld door 17. 

Wanneer er door het lossen beneden de minimumafstand of het aflassen van een vlucht, 

3 jonge duivenvluchten of minder overblijven dan vervalt de aftrekvlucht over J28 t/m 

J31. 

Wanneer er voor NOZ-spelers 3 jonge duivenvluchten of minder overblijven dan vervalt 

de aftrekvlucht voor de NOZ-spelers over J28 t/m J31 

Generaal Lang Optelling Midfond+DagFond + J32 F33 F34  en  F36  

Onaangewezen: 1 op 10 verfijnd Aangewezen: de punten van de snelste van de twee 

bovenste van de inkorflijst Duifkampioenschap: over alle vluchten in deze categorie. 

Het kampioenschap wordt berekend in verhouding van het aantal vluchten per categorie. 

Bij doorgang van alle vluchten is dat Midfond 6 vd 7, Dagfond 4 vd 5 en 3 vd 4 jonge 

duiven, dit alles gedeeld door 12. 

Wanneer er door het lossen beneden de minimumafstand of het aflassen van een vlucht, 

3 jonge duivenvluchten of minder overblijven dan vervalt de aftrekvlucht over J32, F33, 

F34 en F36. 

Wanneer er voor NOZ-spelers 3 jonge duivenvluchten of minder overblijven dan vervalt 

de aftrekvlucht voor de NOZ-spelers over J32, F33, F34 en F36. 

 

 

 

 

Verenigingskampioenschap 

Hiervoor tellen alle vluchten die meetellen voor de generale kampioenschappen 

uitgezonderd de vluchten op zondag. Punten telling 1 op 50 verfijnd. En met drie 

aftrekvluchten. 

 


