
Kampioenschappen te Oplinter 

De kampioenschappen beginnen vanaf de 

eerste prijsvlucht per categorie en discipline. 

De kampioenschappen snelheid oude en jaarse 

eindigen als er in de hoofduitslag (bvb 

samenspel VSOB op de snelheid en  deze van 

sector 2/3 op de kleine HAFO) geen dubbeling 

jaarse meer toegelaten wordt. Op de zware 

HAFO eindigt het kampioenschap 1+2 jaarse 

om dezelfde reden als oude en jaarse samen 

vliegen in de hoofduitslag (nationaal, 

provinciaal).  Het kampioenschap asduif jaarse Zware HAFO loopt te Oplinter door tot de 

laatste vlucht. Hiervoor worden dan evenwel de uitslagen van de oude+jaarse gebruikt. De 

prijzen van de jaarse asduiven dienen evenwel door de liefhebber zelf ingediend te worden  

Deelname aan de kampioenschappen: Enkel de kampioenschappen asduif jaarse zware 

HAFO en asduif all-round dienen ingediend te worden ten laatste één week na de laatste 

vlucht. De kampioenschappen worden gepubliceerd ten laatste 2 weken na de laatste 

vlucht. Klachten dienen te gebeuren ten laatste 2 weken na publicatie. De maatschappij 

van Oplinter stelt het ten zeerste op prijs dat liefhebbers die in de prijzen vallen spontaan 

een bon schenken ter veiling op internet. De kampioenen worden verwacht aanwezig te 

zijn op de kampioenenviering om hun prijzen in ontvangst te nemen.  

Begin en einde van de kampioenschappen en dit voor de 4 disciplines 

Welke vluchten komen in aanmerking ? Alle week-endvluchten (de midweekvluchten en de 
vluchten op feestdagen tellen niet mee), ook  de uitgestelde lossingen tellen. Enkel de 
wedvluchten met minstens 25 prijsduiven en 5 liefhebbers komen hiervoor in aanmerking. 
Alle kampioenschappen beginnen vanaf de eerste wedvlucht. 
Einde kampioenschappen:  
- snelheid:  oude en jaarse: einde dubbeling jaarse duiven in VSOB; jonge duiven laatste 
vlucht 
- kleine HAFO: oude en jaarse: einde dubbeling jaarse in sector 2/3; jonge duiven laatste 
vlucht. 
- zware HAFO: oude en jaarse: als oude en jaarse samen vliegen (te bepalen door inrichter 
uitz asduif jaarse.); jonge duiven laatste vlucht. 
Opgelet: het kampioenschap VSOB eindigt op 29/30 augustus 2020 ter bescherming van de 
septembervluchten. (wegens corona onder voorbehoud)  
  

Berekening van het kampioenschap:  

Er zijn 4 kampioenschappen (4 disciplines): kleine snelheid, grote snelheid, kleine HAFO, 
zware HAFO  
 

Ieder kampioenschap wordt opgemaakt met een afzonderlijke puntenverdeling dit met de 
Nrs 1 en 2, de asduif en het meeste aantal prijzen. Na samentelling van al deze punten 
wordt een rangschikking opgemaakt. Puntenverdeling per categorie (oude, jaarse, jonge): 



Nr 1 en 2: telkens 2 punt voor Nr 1 en 1 punt voor Nr 2; Asduif: 6 beste prijzen volgens 
beste coëfficiënt snelheid; Asduif: 5 beste prijzen volgens beste coëfficiënt kleine HAFO;  
Asduif: 5 beste prijzen volgens beste coëfficiënt zware HAFO voor oude en jaarse en 3 beste 
prijzen volgens beste coëfficiënt jonge duiven;– Opgelet: per categorie krijgt één en 
dezelfde liefhebber slechts voor zijn eerst geklasseerde duif punten. De andere duiven 
krijgen eervolle vermeldingen die niet in aanmerking komen voor het kampioenschap. Om 
punten te verdienen moeten de duiven wel degelijk het aantal vermelde beste prijzen 
behaald hebben.    
 
Meeste prijzen: optelsom van de meeste prijzen per discipline van alle categorieën. Bij 
gelijke punten is steeds de beste coëfficiënt bepalend.  
 
Puntenverdeling zowel bij oude, jaar als jonge: Nr 1 en 2:  10 tot en met 1 punt; Asduiven: 
10 tot en met 1 punt; Meeste prijzen: 14 tot en met 1 punt.  
 
Punten worden toegekend in zoverre de duif in een uitslag per 3 vliegt.  
 
Alle berekeningen gebeuren op basis van de behaalde punten per categorie. Bij gelijke 
punten is het aantal prijzen per categorie bepalend. Is er nog geen onderscheid dan is de 
coëfficiënt van de behaalde prijzen bepalend. Er worden telkens 10 liefhebbers 
gerangschikt per categorie. 
 
Er wordt tevens een klassement opgemaakt van het beste hok oude, jaarse en jonge duiven 
per discipline op basis van de punten 1+2 en de asduiven. De punten Meeste Prijzen worden 
hier niet in rekening gebracht. Zie verder All-roundkampioenschap. 
 
 

All-round kampioenschap:  

De eindwinnaar ontvangt de prestigieuze EXCLUSIEVE trofee “de” Kristallen Duif” . Voor 
dit kampioenschap  gebeurt de berekening als volgt voor alle vluchten: er  worden 12 
klassementen opgemaakt. Beste hok oude, jaarse en jonge Momignies, beste hok oude, 
jaarse en jonge Frankrijk (snelheid), beste hok oude, jaarse en jonge Kleine halve fond, 
beste hok oude, jaarse en jonge Zware halve Fond. Per klassement worden er 10 liefhebbers 
geklasseerd. Nadien volgt er een ranking met de meeste vermeldingen. (maximum 12). Bij 
gelijkheid van het aantal vermeldingen is het totaal aantal eerste prijzen, nadien het 
aantal prijzen (en dit op alle vluchten) bepalend.  
 


