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Het vliegschema van 2019 is gebaseerd op de uitkomsten van : 
de sectievergaderingen van 13 oktober,  Ledenraad  van 10 november en het afstemmingsoverleg van 21 november 2018. 
 

1. Start officiële vliegseizoen in het weekend van 13/14 april. 
2. Vitesse vluchten, 6 van de 9 tellen. Start Vitesse 13/14 april. Einde Vitesse 20/21 juli.  
3. Midfond vluchten, 5 van de 7 vluchten tellen. Start Midfond 11 mei. Einde Midfond in het weekend van 27 juli.  
4. Eendaagse fond vluchten. 5 van 6 vluchten tellen. Start Eendaagse fond 25 mei. Einde 3 augustus.  
5. Marathonvluchten starten op zaterdag 15 juni met de vlucht St. Vincent.  

Waar er 3 (voor duifkampioenschap) en 4 (bij het hokkampioenschap) van de 6 vluchten tellen. 
6. Jonge duiven programma start in het weekend van 22 juni. Einde jonge duiven programma in het weekend van 14 

september. Het jonge duivenspel wordt net als oude duiven verdeeld in vitesse en midfond. 
Van 22 juni tot 20 juli wordt er gespeeld voor het jonge duiven vitessekampioenschap. 
Van 27 juli tot 14 september wordt gespeeld voor het jonge duiven midfondkampioenschap. 
Voor beide tellen 4 van de 5 vluchten. 

7. Kilometergrenzen per categorie op de minimale afstand per afdeling/sector. 
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Vitesse 100 kilometer tot 350 kilometer * 

Midfond 300 kilometer tot 500 kilometer * 

Eendaagse Fond 500 kilometer tot  750 kilometer * 

Marathonvluchten vanaf 700 kilometer 

Jonge 
duivenvluchten 

vanaf 100 kilometer tot 500 kilometer, rekening houdend  
met de losplaatsen genoemd in het NPO Wedvluchtreglement* 

 
* Voor de Olympiade tellen respectievelijk minimumafstanden van 100, 300 en 500 km met 5% marge. Vluchten onder de 
95, 285 en 475 km tellen dus niet meer voor die discipline voor de Olympiade, eventueel wel voor een andere displine. 
 
Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een zogenaamde terugvlucht) dan blijven de  
bovengenoemde minimale afstanden van kracht, om de vlucht mee te laten tellen voor het betreffende kampioenschap. 
 
 
 

 
 


