
Rayonuitslag 
 
 
Er lag al een tijdje de vraag of de rayonuitslag niet in uitgebreidere vorm op het internet 
geplaatst kon worden. Uiteraard kon dat maar daar moet dan wel weer iemand zijn best 
voor doen. Inmiddels is er een aanpassing gemaakt en wordt de rayonuitslag op internet 
een hele uitgebreide uitslag. Met enkele elementen die we nog niet eerder hadden. 
We hoeven niet op ruimte te bezuinigen want die is toch gratis. Daarom dus maar wat 
meer informatie. 
 
De wekelijkse rayonuitslag zal een aantal delen gaan bevatten: 

1) Een uitslag/rangschikking van de drie verenigingen. Hiervoor worden hun 
prijspercentages 1:100, 1:25, 1:10 en 1:3 opgeteld. Dat zijn tevens de punten per 
vlucht voor het verenigingskampioenschap. Voor het verenigingskampioenschap 
tellen de beste 25 vluchten van elke vereniging. 

2) Een rangschikking van alle hokken op basis van een uitslagwaardering. In de oude 
uitslag was al een rangschikking van de beste 10 uitslagen te zien maar nu worden 
alle hokken gerangschikt op de kwaliteit van hun uitslag. Er is een nieuwe 
puntentelling voor bedacht. Elke duif in de uitslag krijgt punten tussen 100 en 
1000. De snelste krijgt 1000 punten en de laatste duif op de uitslag krijgt nog 100. 
Althans bijna 1000 en bijna 100 want net als in de afdeling wordt er gewerkt met 
een aftrekgetal op basis van het aantal prijzen en wordt voor de 1e duif een half 
aftrekgetal in mindering gebracht op 1000 punten. Bij de laatste duif wordt een 
half aftrekgetal opgeteld bij 100 punten. Er wordt dus niet naar de meters per 
minuut gekeken voor de uitslagwaardering1. Van alle prijswinnende duiven per hok 
worden de punten opgeteld en er wordt nog eenmaal de gemiddelde punten 
(137,5) opgeteld waarna het totaal wordt gedeeld door het aantal ingemande 
duiven plus 1. Het optellen van de gemiddelde punten en het delen door het aantal 
duiven plus 1 heeft te maken met het vermijden van hoge toevalscores. Zonder 
deze correctie voor een hoge toevalscore zou een lid met 1 duif mee en een 1e prijs 
een hogere score krijgen dan lid met 2 duiven mee en de 1e 2 prijzen. Terwijl de 
kans om met 2 duiven mee de 2 snelste te hebben veel kleiner is dan de 1e prijs 
winnen met 1 duif mee. Beide prestaties leveren uiteraard wel een hele hoge score 
op want het zijn beide hele goede prestaties. Als iemand er onder door vliegt dan 
krijgt dat hok nog wel 137,5 punten gedeeld door het aantal ingekorfde duiven 
plus 1. Het overzicht bevat ook het aantal ingemande duiven van elk hok, het 
percentage 1:100, het percentage 1:25, het percentage 1:10, het percentage 1:4, de 
punten van de aangewezen duif, de hokpunten voor het 
hokkampioenschap/generaalkampioenschap en dus de punten van de 
uitslagwaardering. 

3) Het tweede deel van de uitslag is de gewone uitgebreide uitslag met alle duiven, 
hun aankomsttijd, hun ringnummer, welke getekende het is, welke snelheid in 
mpm en welke punten. 

                                              
1 De rayonkampioenschappen worden natuurlijk nog wel gewoon berekend zoals voorgaande jaren, met punten op basis van snelheid. 



4) Het derde deel is de rayonuitslag zoals die voorheen gepubliceerd werd. Dus alle 
prijswinnende hokken op volgorde van snelste uit de klok met daarachter het 
aantal ingemande duiven en alle plaatscijfers van dat hok. 

5) Het vierde deel is de vluchtstatistiek per vereniging, dus het aantal inmandende 
leden, het aantal ingemande duiven, de inzet voor de rayonhoofdprijs en de 
prijspercentages van de verenigingen 1:100, 1:25, 1:10 en 1:4. 

6) Daaronder de winnaars van de rayonhoofdprijzen. En daarna alle plaatscijfers van 
de gezette snelste duiven van de niet prijswinnende hokken. 

7) Dan volgen de tussenstanden hokkampioen onaangewezen en aangewezen van de 
toer. Dan de tussenstanden duifkampioenen van de toer. Dan de tussenstanden 
van de generale kampioenen onaangewezen en aangewezen en tenslotte de 
asduiven. Er worden pas tussenstanden voor de kampioenschappen getoond na de 
eerste 2 vluchten van de toer en voor de generale kampioenschappen pas na de 
derde vlucht. 


