
Vraag: Dagfond Kampioenschappen van de afdeling voortaan uit de afdelingspunten 
te halen. 
 
Hieronder feiten van de puntentelling 
 
2019: 
Een voorbeeld asduiven Brabant 2000 van benadeling Rayon 3: 
Bij de NPO ziet u de kampioenschappen gebaseerd op afdelingspunten tegenover de 
kampioenschappen van Brabant 2000 die gebaseerd worden op Rayons Punten. Bij de NPO 
kunt u ook de afdelingskampioenschappen bekijken op basis van de afdelingspunten. 
Voorbeelden ervan zijn: 
 

 
Hieraan kunt u zien dat Rayon 3 zwaar benadeeld wordt tegenover andere Rayons. Maar 
niet enkel in de asduiven kunt u dit terugvinden maar ook op de vluchten: 
Aantal voorbeelden van Issoudun vlucht E21: 
 
G&G Damen vliegt bijvoorbeeld de 41e Provinciaal met hun 18-5180860 die daardoor 977,7 
punten krijgt in de afdelingsuitslag, maar die krijgt 937.91 punten krijgt in ons Rayon. Das 
een verschil van 40 punten die in onze sport zeer belangrijk zijn. Want kampioenschappen 
worden beslist op details. De duif van de heer Damen zit vrijwel gelijk met de duif van de 
heer Kools uit Achtmaal. Maar deze duif krijgt 987,1 punten. Dat is 50 meer dan die van de 
heer Damen voor een duif met dezelfde snelheid. Maar ik hoor u denken de wind stond die 
vlucht west en door de ligging ligt Rayon 2 niet gunstig. Als we kijken naar het ‘beter 
liggende rayon 4’ met deze wind. Hier zien we de 7e duif van de heer Wout Spierings met 
dezelfde punten als de eerder genoemde 860 van de heer Damen. De duif van de heer 

Liefhebber Plek 
Afdeling 

Punten  Plek volgens 
afdelingspunten 

Punten 

D. de Hoogh en Zn. 
16-3621913 

2 4620 1 4727 

D. de Hoogh en Zn.  
17-3717403 

20 4009 6 4254 

J.G. van Wanrooij 
15-3512524 

22 4005 10 4085 

D. de Hoogh en Zn. 
17-3717402 

29 3854 9 4106 

Stultjens - van Dongen 
15-3516360 

40 3658 23 3922 

G & G Damen 
18-5180879 

38 3705 24 3922 

A.L.L. van Grinsven 
16-1597564 

53 3473 27 3834 



Spierings die hetzelfde aantal punten heeft als de heer Damen is welgeteld op gemiddelde 
snelheid 8 minuten langzamer maar toch heeft die uit het ‘bter liggende rayon’ meer punten. 
 
1204,039 / 60 x 3.6 = 72,24234 km/u  
Aantal km damen 556,267 / 72,24234 x 60 = 7,7 uur 
Lossing duiven 07:15 
07,25 + 7,7 = 14.95 
0,95 x 60 = 57 
De duif van de heer Damen was gedraaid om 14:59  
 
Voorbeelden Issoudun E21: 
 

 
In de eerste 20 provinciaal zitten allemaal duiven uit alle rayons dit wijst op spreiding. 
 
Montlucon E23: 
We zien hetzelfde verschijnsel terugkomen: 
Peter Bogerd vliegt de 97e Provinciaal en zijn 16-1612573 wat zijn eerste duif is verdient 
hier volgens de afdelingsuitslag 930,3 punten mee. Maar volgens de Rayon uitslag verdient 
hij 845,0 punten. Dit is een verschil van meer dan 80 punten die de heer Bogerd niet krijgt in 
zijn onaangewezen kampioenschap in de afdeling. de duif van de heer Bogerd is bijna gelijk 
aan die van: 
Rayon 1: Gebr. Clarijs 16-1612785 1000,0 
Rayon 2: P. van Nijnatten 18-1173141 974,4 
De duif van de heer Bogerd is sneller maar krijgt minder punten dan dat die oorspronkelijk 
verdient.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefhebber Punten Afdeling Punten Rayon 

Marc van der Poel 
18-3805698 

947,1 895,42 

G.J. de Hoogh en Zn. 
17-3718083 

704,9 562,09 

Colijn & Fox 
17-1375934 

601,9 428 

J. de Kort 
16-1610526 

215,5 0 



Voorbeelden Montlucon E23: 
 
 

Voorbeelden La Souterraine E25 Met Oostenwind! Dan moet rayon 3 er voordeel bij hebben 
is de gedachten van de rayonspunten.  
 

 
 
2020 Issoudun E31: 
Een voorbeeld van afgelopen seizoen van een oneerlijke regeling is de tweede vlucht vanuit 
Issoudun. Deze vlucht werd vervlogen met een west zuid westen wind dus moet Rayon 3 
gigantisch in het spreekwoordelijke nadeel zitten van de rayon 4. Al was dat in de praktijk 
niet zo. 
 
De 19-3914913 van Stultjens - van Dongen die de 3e in de afdeling speelde krijgt in ons 
rayon 990 punten. Als ik dat vergelijk met het ‘beter liggende’ (gebaseerd op snelste 
meldingen nationaal Limburg- Oost Brabant) Rayon 4 krijgt de heer van Tilburg 17-3712781 
meer punten dan de duif van Stultjens - van Dongen die dan op zijn beurt wel 4 minuten 
sneller was dan de duif van van Tilburg.  
 
In de afdelingsuitslag zie je overal vroege duiven Etten-leur, Oosterhout, Haaren, Hoeven, 
St. Willebrord, Prinsenbeek, Kaatsheuvel, etc. Maar door de puntentelling krijgen sommige 
mensen meer en sommige mensen minder dan dat ze verdienen.  
 

Liefhebber Punten Afdeling Punten Rayon 

D. de Hoogh en Zn. 
16-3621828 

921,6 826,57 

B. van der Moezel 
18-3806120 

719,2 553,1 

van Vugt - de Hoogh 
18-3805932 

456,4 154,98 

Braad-de Joode 
17-3724103 

301,2 0 

Liefhebber Punten Afdeling Punten Rayon 

Stultjens - van Dongen 
16-3622567 

904,0 837,44 

H.J. van Nijnatten 
17-1362859 

575,2 467,98 

C. Ligtvoet 
18-5128825 

489,8 364,53 

Gebr. van Seters 
17-1833355 

104,8 0 



Voorbeelden Issoudun E31: 
 

 
Hier in dit overzicht kon u zien dat deze rayonspunten gepakt voor de afdeling zwaar in het 
nadeel zijn voor de eerlijkheid van asduiven en kampioenschappen in onze prachtige 
afdeling. U ziet ook dat het structureel gebeurd en niet dat er zomaar een vlucht in het 
nadeel spreekt voor de leden uit rayon 3. Veel voorbeelden zijn op te noemen dus we hopen 
op een jaar eerlijke dagfond kampioenschappen en dat kampioenschappen zich met ware 
trots mogen begeven op het podium van onze afdeling eind 2021. 
 
Danny de Hoogh  

Liefhebber Punten Afdeling Punten Rayon 

G & G Damen 
18-3804591 

936,8 878,38 

D. de Hoogh en Zn. 
16-3621914 

699,4 536,04 

T. Teske 
16-3622385 

449,4 216,22 

Hemert - Ouwerkerk 
17-1401983 

272,4 0 


