Kampioenschappen 2020
Kampioenschap Snelheid Binnenland, Snelheid Buitenland, Kleine
Halve Fond en Grote Halve Fond:
Reglement:
Er wordt een kampioenschap opgemaakt voor de categorie ‘oude duiven’(lokale hoofduitslag
oude en jaarse samen) en voor de categorie ‘jonge duiven’. Punten worden behaald met de
eerste, de tweede en de derde getekende.
De puntentoekenning gebeurt als volgt:
De uitslag wordt in drie gelijke delen verdeeld. (Bv een wedstrijd met 100 prijzen: 1e deel van 1
tot en met 33, 2e deel van 34 tot en met 66, 3e deel van 67 tot 100):
Iedere duif - van de eerste drie getekende - die zich in deel 1 plaatst, levert 3 punten op.
Iedere duif - van de eerste drie getekende - die zich in deel 2 plaatst, levert 2 punten op.
Iedere duif - van de eerste drie getekende - die zich in deel 3 plaatst, levert 1 punt op.
Voor de kampioenschappen Snelheid Binnenland, Buitenland en KHF worden de 8 liefhebbers
met de hoogste scores gerangschikt. Voor de kampioenschappen Grote Halve Fond waar er 3
categorieën zijn worden de 5 liefhebbers met de hoogste scores gerangschikt. Bij gelijkheid van
score is het coëfficiënt doorslaggevend.
In iedere categorie (oude, jaarse en jonge) wordt ook de titel van asduif toegekend. Per keer dat
een duif zich op de uitslag kan plaatsen, wordt één punt toegekend. De duif met de hoogste
totaalscore wordt ‘asduif’. Bij gelijkheid van score is de coëfficiënt doorslaggevend. Voor de
asduif oude duiven tellen enkel de ringnummers vanaf 2018 en ouder. Voor de asduiven is er
dus een gescheiden kampioenschap oude en jaarduiven, voor de kampioenschappen is er enkel
de categorie oude en jonge dus geen jaarduiven..
Voor de Snelheid Binnenland tellen alle vluchten mee, inclusief de vluchten op feestdagen. De
kampioenschappen oude, jaarse (enkel asduif) en jongen eindigen op het laatste weekend van
augustus. De berekening van de kampioenschappen (inclusief asduiven) Snelheid Binnenland
gebeurt op basis van de uitslag van Sans Peur Herent.
Voor de Snelheid Buitenland tellen alle vluchten mee. De kampioenschappen oude, jaarse
(enkel asduif) en jongen eindigen op het laatste weekend van augustus. De berekening van de
kampioenschappen (inclusief asduiven) Snelheid Buitenland gebeurt op basis van de uitslag van
Nieuw Verbond.
Voor de Kleine Halve Fond tellen alle vluchten mee. De kampioenschappen oude, jaarse (enkel
asduif) en jongen eindigen op het laatste weekend van augustus. De berekening van het
kampioenschap Kleine Halve Fond gebeurt op basis van de uitslag van Sans Peur Herent.
Voor de Grote Halve Fond tellen alle vluchten mee en gebeurt de berekening van het
kampioenschap op basis van de lokale uitslag (Tussen Demer en Dijle). Gezien er op de Grote
Halve Fond een aparte categorie is voor de jaarduiven is er op deze afstand wel een apart
kampioenschap jaarduiven, dit kampioenschap jaarlingen eindigt met de laatste Nationale vlucht
van de KBDB vluchtkalender.
De kampioenschappen zullen enkel doorgaan indien we de volledige wedstrijdkalender kunnen afwerken en het vluchtseizoen niet
vroegtijdig afgebroken wordt door een nieuwe uitbraak van het Covid-19 virus of een variant ervan.

Kampioenschappen, competities, ploegenspelen en andere gratis prijzen die in deze brochure
behandeld worden kunnen enkel gewonnen worden door liefhebbers die hoklijstlid of
sportief lid zijn van duivenmaatschappij Sans Peur Herent.

Kampioenschap Kleine Fond Oude, Zware Fond Oude en Fond
Jaarlingen:
Reglement:
Er wordt een kampioenschap opgemaakt voor de categorie ‘oude duiven’ op de Kleine Fond en
de Zware Fond en voor de categorie ‘jaarlingen’ op de Kleine Fond en Zware Fond tezamen.
Punten worden behaald met de eerste en de tweede getekende.
De puntentoekenning gebeurt als volgt:
De uitslag wordt in drie gelijke delen verdeeld. (Bv een wedstrijd met 100 prijzen: 1e deel van 1
tot en met 33, 2e deel van 34 tot en met 66, 3e deel van 67 tot 100):
Iedere duif - van de eerste twee getekende - die zich in deel 1 plaatst, levert 3 punten op.
Iedere duif - van de eerste twee getekende - die zich in deel 2 plaatst, levert 2 punten op.
Iedere duif - van de eerste twee getekende - die zich in deel 3 plaatst, levert 1 punt op.
De tien liefhebbers met de hoogste scores in elk kampioenschap worden gerangschikt. Bij
gelijkheid van score is de coëfficiënt doorslaggevend.
Er wordt ook een titel van asduif toegekend op Kleine Fond (oude), Zware Fond (oude) en Fond
jaarlingen (Kleine Fond en Zware Fond tezamen). Per keer dat een duif zich op de uitslag kan
plaatsen, wordt één punt toegekend. De duif met de hoogste totaalscore wordt ‘asduif’. Bij
gelijkheid van score is de coëfficiënt doorslaggevend.
Alle vluchten tellen mee.
De berekening van de kampioenschappen gebeurt op basis van de lokale uitslag (Tussen Demer
& Dijle).

Belangrijke informatie voor alle kampioenschappen
Enkel de leden van Sans Peur komen in aanmerking voor deelname aan de kampioenschappen,
en enkel voor duiven ingekorfd in Sans Peur (hoklijstleden en sportieve leden).
Inschrijven kan tot en met de dag van inkorving van de eerste zware fond-vlucht.
Er moet door de liefhebber zelf niets ingediend worden. De kampioenschappen worden door
Sans Peur systematisch opgemaakt op basis van de uitslagen.
Jeroen Rommelaere is de coördinator voor alles wat de kampioenschappen aanbelangt.
De kampioenschapreglementen zullen uiteraard met de grootste zorg opgemaakt worden. Toch
is het niet onmogelijk dat er hier of daar ruimte is voor interpretatie. Indien er, in verband met
deze kampioenschappen, geschillen zouden ontstaan, dan is enkel de geschillencommissie
bevoegd om daarin uitspraak te doen.
De kampioenschappen zullen enkel doorgaan indien we de volledige wedstrijdkalender kunnen afwerken en het vluchtseizoen
niet vroegtijdig afgebroken wordt door een nieuwe uitbraak van het Covid-19 virus of een variant ervan.

Kampioenschappen, competities, ploegenspelen en andere gratis prijzen die in deze
brochure behandeld worden kunnen enkel gewonnen worden door liefhebbers die
hoklijstlid of sportief lid zijn van duivenmaatschappij Sans Peur Herent.
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Algemeen Kampioen Snelheid:
Het aantal vermeldingen voor alle categorieën in de kampioenschappen Snelheid Binnenland en
Snelheid Buitenland wordt opgeteld. De liefhebber met het meeste aantal vermeldingen is
Algemeen Kampioen Snelheid. Bij gelijkheid van het aantal vermeldingen, worden de punten
opgeteld (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 per categorie).

Algemeen Kampioen Halve Fond:
Het aantal vermeldingen voor alle categorieën in de kampioenschappen Kleine Halve Fond en
Grote Halve Fond wordt opgeteld. De liefhebber met het meeste aantal vermeldingen is
Algemeen Kampioen Halve Fond. Bij gelijkheid van het aantal vermeldingen, worden de punten
opgeteld ([8, 7, 6,] 5, 4, 3, 2, 1 per categorie).

Algemeen Kampioen Fond:
Het aantal vermeldingen in de kampioenschappen Kleine Fond Oude, Zware Fond Oude en
Fond Jaarlingen wordt opgeteld. De liefhebber met het meeste aantal vermeldingen is Algemeen
Kampioen Fond. Bij gelijkheid van het aantal vermeldingen, worden de punten opgeteld (10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 per kampioenschap).

Beste Hok Sans Peur Herent:
Het aantal punten behaald met 1e 2e en 3e getekende over al onze reeksen gaande van Snelheid
binnenland tot Grote Fond komen hiervoor in aanmerking.
Er wordt een gemiddelde per reeks opgemaakt (aantal behaalde kampioenschappunten gedeeld
door het aantal mogelijke vluchten in deze categorie) (het bekomen coëfficiënt wordt afgerond
tot 2 cijfers na de komma).
Bijv. voor de snelheid buitenland komen voor onze kampioenschappen met de oude duiven 20
prijskampen in aanmerking. Het aantal behaalde punten van iedere liefhebber wordt gedeeld
door 20 (dit is zijn puntentotaal voor snelheid buitenland oude).
Hetzelfde gebeurt voor snelheid buitenland jaarse en jonge (jaarse delen door 13 – jonge delen
door 13).
Zo ook voor snelheid binnenland – kleine hafo en grote hafo. (telkens 3 categorieën oude – jaar
-jonge).
Voor snelheid wordt het bekomen coëfficiënt per reeks vermenigvuldigd met 1,25.
Voor fond wordt het bekomen coëfficiënt per reeks echter vermenigvuldigd met 1,66.
Dit om evenwicht te bekomen wegens het verschillend aantal reeksen in elk kampioenschap.
Afgelaste vluchten worden in mindering genomen.
De liefhebber die na optelling het grootste coëfficiënt behaalt wordt gekroond tot Beste Hok van
“Sans Peur”.
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Nabestelling vaste voetringen
Vanaf 1 mei 2020 kan U enkel nog op bestelling vaste voetringen bekomen, gelieve dus zeker
een week op voorhand uw bestelling binnen te brengen zodat onze medewerkers de tijd hebben
om uw bestelling klaar te maken. Gebruik hiertoe het bestelformulier dat ter beschikking ligt in
het lokaal of plaats uw bestelling via onze online webapplicatie.
Er zullen alleen ringen klaargemaakt worden en afgeleverd worden aan de liefhebbers die
een bestelling geplaatst hebben met het bestelformulier of via internet.
Deze maatregel werd ingevoerd omdat bijkomende ringen uitsluitend dienen afgehaald te
worden op de zetel van de KBDB in Halle en om bij het einde van het seizoen een onverkochte
stock te vermijden.
Plan tijdig op voorhand uw bestelling om onnodige verrassingen te voorkomen. Sans Peur
rekent op het begrip van de liefhebbers.

Noodkoppelingen
Vermijd noodkoppelingen!
We moeten vaststellen dat liefhebbers soms bewust een noodkoppeling laten uitvoeren
door een duif die nog niet gekoppeld was een defecte chipring aan te doen.
Gezien wij met de Corona maatregelen ons niet kunnen permitteren om tijd te verliezen
zal er enkel een noodkoppeling uitgevoerd worden wanneer de chipring defect is. Stellen
we echter vast dat de defecte ringnummer nog niet aanwezig was op de koppellingslijst van
de liefhebber zal er een boete van 10 euro aangerekend worden.

Kasbeheer
Wij bieden de liefhebbers de mogelijk om bedragen op hun rekening in het kassysteem te storten
via onze bankrekening. Hiervoor kunt u een bedrag overschrijven naar de rekening van Sans
Peur (BE73 4313 6970 5160) met vermelding van uw naam. Enkele dag later zal het bedrag op
uw rekening in het kassysteem worden geplaatst. Sans Peur zou het op prijs stellen indien U
hiervan gebruik zou maken.
Wij willen er tevens op wijzen dat negatieve kassaldo’s tijdig aangezuiverd dienen te worden!
De maatschappij houdt zich het recht voor om deelname aan de wedstrijden te verbieden ingeval
van een structureel ontoereikend saldo. Overzichten van de kaspositie kunnen steeds opgevraagd
worden bij de inkorving.
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