
  

 
 

- Contributie. 
Een ieder die mee wil doen met de MEC betaald een contributie van 25 euro per jaar. Enkel leden van het 
Vlieggebied Zuid Oost van Afdeling 8 kunnen lid worden van de MEC. Betaling van de contributie dient 
plaats te vinden via bankrekening: NL10INGB 0665651961 t.n.v. J.W. de Vries, inzake MEC te 
Varsseveld. betreffende MEC. (Naam + lidnummer vermelden) of automatisch via opgave van een 
eenmalige machtiging.  
 
- Het kampioenschap. 
Het kampioenschap zal worden berekend via de puntentelling van de NPO 1:10 het verfijnde systeem  
met een prijsverhouding van 1:4. Voor het aangewezen kampioenschap telt één van de bovenste twee 
duiven van de lijst. Het kampioenschap bestaat uit het zogenaamde "keizer kampioenschap". Dit 
betekendat de punten van het onaangewezen en aangewezen kampioenschap per onderdeel (oud en jong)  
bij elkaar zullen worden opgeteld.  
Voor de oude duiven gelden de volgende vluchten: M19-M20-M22-M24-M26 en M28. Voor de jonge 
duiven de vluchten: F-30, F32 en F33. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren geldt dat er per hokcoördinaat  per kolom slechts één prijs 
gewonnen kan worden. Dus per hokcoördinaat kan men maximaal 1 vleesprijs van 40 euro winnen, 1 
vleesprijs van 20 euro en maximaal 1 zak voer. 
De 5 generale kampioenen over het totaal van de 9 vluchten zullen een vleesprijs ontvangen ter waarde 
van € 50,00 - € 40,00 - € 30,00 - € 25,00 en € 20,00. 
Daarnaast zijn er een tweetal duifkampioenschappen Oud en Jong (1 prijs per onderdeel) en een  
25e Kampioen voor het onderdeel "Keizerkampioen".  (Verrassingsprijs) 
 
- De prijsverdeling per vlucht.  
* De “vluchtwinnaar” zal een prijs ontvangen ter waarde van € 40,00 euro (vlees) 
* De “middelste” prijs is een standaard plaats op de uitslag namelijk de 100ste prijs op de uitslag. Of de 
50e prijs indien het aantal deelnemende duiven minder is dan 400 duiven in concours. Deze winnaar 
ontvangt een prijs van € 20,00 aan vlees. 
Mocht het zo zijn dat de vluchtwinnaar ook de nr. 100 is dan ontvangt deze persoon de grootste prijs  
in waarde en dit is de 1e plaats namelijk een vleespakket van 40,00 euro. 
De "middelprijs" ter waarde van € 20,00 gaat vervolgens naar de volgende prijswinnaar op de uitslag.  
* De prijs voor “laatst beginnende liefhebber(s)”  is een zak voer. 
 
Uiteraard met in achtname van hetgeen is beschreven onder het hoofdstuk “Het Kampioenschap”. 
 
-Vrouwencompetitie. (mbt. Jonge duiven) 
Deze competitie is door het succes van eerdere jaren een vast onderdeel van de MEC geworden. Ieder lid 
geeft uiterlijk één week voor de 1e NPO Jonge duivenvlucht die telt voor de MEC zijn of haar 3 beste 
jonge duiven  op van dat moment, die mee gaan tellen voor deze competitie. De beste jonge duif van de 3 
opgegeven duiven telt voor de prijzen. Ieder lid maakt dus ook maar kans op 1 prijs dit om zoveel 
mogelijk mensen ‘winnaars’ te laten worden. Hiervoor worden 3 "vrouwvriendelijke" prijzen beschikbaar 
gesteld. Het opgeven van de jonge duiven geschiedt via email bij j.groenen10@chello.nl .  
Voorbeeld van een op te geven jonge duif: 09150005 91234567 ( =lidnummer  spatie en ringnummer) 

 
- Aanleveren van bescheiden.  
Ook voor het seizoen 2019 gaat het uitrekenen van de uitslag hoogstwaarschijnlijk weer gebeuren door         
Compuclub. 

 
Dus zodra uw vereniging het udp-bestand instuurt naar de Compuclub zal deze ook mee worden  
meegenomen voor de MEC-uitslag. (www.compuclub.nl) 
In principe op dezelfde wijze als in 2018. 

Het Reglement 2019 

 

 

 



 
- Rekengeld. 
Het rekengeld voor de uitslag van de MEC is voor rekening van de MEC. 
De kosten hiervan zullen NIET worden doorberekend naar u als lid, deze kosten zijn voor de  
Midfondclub dus u blijft op dat gebied GRATIS meevliegen. 
 
- Indienen Reclames. 
Eventuele reclames kunnen per email binnen 7 dagen van het betreffende concours worden ingediend bij      
j.vries490@upcmail.nl 

 
- Uitvallen van een vlucht door welke omstandigheid dan ook. 
Mocht dit gebeuren dan zal de geplande uitgave voor de betreffende vlucht ten goede komen aan  
de feestmiddag van het betreffende seizoen. 
 
- Wel of niet tellen van een vlucht mbt. de MEC / “aftrekvlucht”   
Een vlucht die door wat voor reden dan ook dichter bij huis gelost wordt, wordt NIET geteld voor de 
MEC als de afstand onder de kortste midfond afstand van 2019 komt volgens het vliegprogramma van 
de afdeling 8. ( Toelichting: Dus voor het vliegseizoen 2019 telt een vlucht die op een kortere afstand 
wordt gelost als  Morlincourt NIET ). Er zal daarnaast GEEN aftrekvlucht gehanteerd worden alle 
genoemde vluchten die worden vervlogen op midfond/NPO jonge duiven zullen worden geteld voor de 
MEC. 
 
- Feestmiddag. 
Een ieder die lid is van de MEC mag zijn of haar partner gratis meebrengen mocht het zo zijn dat  
er meer mensen mee willen dan betalen deze 10 euro per persoon. 
Ook voor combinaties geldt dat ze met 2 personen mogen komen, willen er meer mensen mee, ook 
dan betalen zij 10 euro per persoon. Ieder lid zich vroegtijdig moeten opgeven voor  
de feestmiddag. Nadere informatie hier over word vroegtijdig bekend gemaakt.  
De feestmiddag zal voor het seizoen 2019 worden gehouden op de 3e zaterdag in januari 2020.      
 
- Jeugdleden. 
Eventuele jeugdleden worden in onze club gelijk gesteld met de senioren mbt. het winnen van een prijs.  
 
- Afhalen van gewonnen prijzen. 
Prijzen die niet persoonlijk of door een vervanger worden afgehaald vervallen aan de MEC en hierbij  
beslist de MEC-commissie wat te doen met de prijs. 
 
- Aansprakelijkheid   
De liefhebber blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor de bescheiden van zijn of haar duiven. 
Zaken waarin dit reglement niet in voorziet, beslist de MEC-Commissie wat te doen. 
 
De taakverdeling van de MEC bestaat uit: 
- Jan de Vries = Penningmeester  
- Arie-Jan van Olderen = voorzitter 2e penningmeester/ ( v. Bronckhorststraat 19 Bemmel) 
- Rene van Zadelhoff = 2e secretaris 
- Joop Groenen =secretaris /  2e Voorzitter. 
 
De Midfond Evenementen Club werkt met toestemming en onder toezicht van het bestuur van  
Afdeling 8 GOU.  Elk jaar wordt er een kascontrole gehouden door 2 wisselende MEC-leden,     

      De afdeling ontvangt hiervan een getekend financieel overzicht. 
 
Dit reglement geldt alleen voor het jaar 2019. 
 

 


