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Verslag Vliegersvergadering Subcommissie RB Kunstvlucht
dd. 11 januari 2014 te Harderwijk

Verslag: vliegersvergadering 11 januari 2014
Aanwezig: Willo van Asseldonk, Johan Zegers, Jan den Hartog, Andries den Otter, Martin
van Agteren, Hans Steeg, Bob Romijn, Dick van der Vecht, Haijo Berendse, Bert van der
Vecht, Derk van der Vecht, Roy Oostema, Erik Jochems, Cor Volmanbeck.
Afwezig met kennisgeving: Sjoerd Schrichte
Namens de subcommissie aanwezig: Henny van Loon (voorzitter), Frans Osenga (F3P)
Voorzitter opent om 9:55 de vergadering. De voorzitter deelt mede dat Richard op vakantie
is en Kees en Ferry moeten werken. De voorzitter stelt dat het beter is om op de zondag te
vergaderen. Meer mensen zullen de vergadering bijwonen.
Notulen 2013 De notulen zijn openbaar en gepubliceerd en worden goedgekeurd.
F3A
Terugblik 2013:
- Wedstrijden hebben goede sfeer (geldt voor alle klassen).
- Minder deelnemers (geldt ook voor alle klassen). Wedstrijden zijn niet kostendekkend.
Derhalve is de KNVvL bijdrage noodzakelijk.
- C klasse dramatisch laag aantal deelnemers. Vrijwilliger om de kar te trekken heeft niks
gedaan.
- Geen doorstroming in de klassen 2013.
- Geen Nederlandse deelname WK Zuid-Afrika (2013). Voorzitter wijst erop dat gebrek aan
financiële ondersteuning KNVvL hier een rol in speelt.
Korte discussie volgde. Haijo wijst erop dat de terugname van het deelnemer aantal aan
meerdere omstandigheden ligt.
Om 10:10 volgt een korte onderbreking van de vergadering. De heer Rob Metkemijer komt
binnen om geld vragen voor de lunch.
Voorzitter sluit F3A deel af. Wijst op het totaal van 69 deelnames. Minder deelnemers is
minder KNVvL geld.
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F3P
Terugblik 2013:
- Wedstrijden hebben goede sfeer en hoog niveau.
- Kosten van de zalen zijn hoog.
- Voorzitter wijst erop dat Frans de subcommissierol goed opneemt.
- Vast juryteam (Henny, Roy, Ferry, Peter, Danny en Jan) werkt erg goed. Vliegers zijn
tevreden.
- Sponsor deal rc-addict gaat door.
- Dank aan uitvoerend team: Jan en Dick (+ Henny en Ferry).
- 82 deelnames in seizoen 2012/2013.
- Wereldkampioenschap Derk 7e plaats behaalt. 3 Nederlandse deelnemers (Derk- en Bert
van der Vecht en Max Scholten).

F3A-X
Terugblik 2013:
- 25 jarig bestaan gevierd op Teuge
- Ook weinig deelnemers dit seizoen mede door slecht weer.
- Unknown programma’s ingevoerd. In een woord: geweldig.
- Freestyle ingevoerd. Ook erg leuk. Buma/Stemra (auteursrecht) blijft probleem.
- Geluidinstallatie gesponsord (Grondverzet).
- Voorzitter stelt dat er een nieuw F3M programma komt.
- Probleem: het vinden van geschikte terreinen voor het houden van de wedstrijden.
- F3A-X totaal 42 deelnemers.
- Freestyle wordt hierin niet vermeld want geen prijsuitreiking. Het is geen Nationale
klasse.
Reglemenstwijzigingen

-

-

F3A
F3A: P en F 15 programma worden ingevoerd.
F3A-B: Invoering B16 voor 2015 en 2016. Het programma is bij ons een jaar te laat
ingevoerd. Volgend jaar gaan we het goed doen.
F3A-C: Op dezelfde weg doorgaan.
De invliegregeling wordt afgeschaft. Tussentijdse intreding wordt toegestaan. Hier volgde
een korte discussie. Met belangrijkste conclusie dat de voorzitter later uitleg zal geven
hoe de regeling precies zal werken.
F3A-B en C aantal juryleden wordt vastgesteld op minimaal 3 (in plaats van 5).
Wedstrijdvergoeding is 100 Euro.
Slechtweer vergoeding is 25 Euro. Alleen als de wedstrijd op de dag zelf wordt
afgeblazen.
F3A-C klasse deelname wordt 10 Euro (was 15 Euro).
De F3A-C kampioen krijgt een ARF F3A kist gesponsord door Aerobertics!

F3A-F programma
- F kan in voorrondes.
- Minstens 1 complete F vliegen om deze in de finale te mogen vliegen.
- Telling ongewijzigd.
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Discussie volgt: Was is een complete vlucht? De voorzitter zal hier op een later moment
uitsluitsel over geven.
- Stickplane sessies worden gehouden.
- Voorvlieger uit top 5 vorige seizoen/ vorige wedstrijd.
- De F3A-C klasse wordt voor gevlogen door een F3A-B vlieger.
- Jurycursus komt ergens in Februari 2014.
- Bob Romijn moet terugkoppeling geven op het internationale jureren.
F3A-X
F3A-X-A: Programma DEAC F3A-X programma wordt overgenomen.
F3A-X-B: nieuw programma. Deels zelf gemaakt, deels Belgisch.
Nieuw F3AX-C programma. Voorzitter wijst erop dat dit erg moeilijk is. Vanuit de vliegers
wordt erop gereageerd:
Het programma is in overleg tot stand is gekomen.
Het programma is een uitdaging voor de sporters.
De F3A-X-C klasse is onvergelijkbaar met de F3A-C klasse. Deelnemers kunnen -in het
algemeen- al behoorlijk vliegen.
Windcorrectie problemen worden in de praktijk opgelost.
F3AX-C programma wordt na deze discussie aangenomen
Freestyle gaat door in 2014.
- regel 5.8.4 B vlieger mag A doen.
- regel 5.8.8.2 Men mag op zaterdag of zondag de rondes vliegen.
- regel 5.8.9. Puntentelling gaat in procenten.
- regel 5.8.10. Aanvullen met landelijke uitslag.
F3P
P en F 15 worden aangenomen.
B-klasse: overname DMFV Sport programma.
C-klasse: voorstel voor nieuw programma. Iets moeilijker programma. Beslissing wordt later
genomen. Voor start seizoen 2014/15
Financieel
Conclusie: De KNVvL bijdrage blijft belangrijk! Bijdrage neemt af (een derde) want minder
deelnemers. We krijgen nog wel wat extra geld voor de jurycursus(en.
We hebben meer vliegers (alle klassen) nodig. Johan benadert vliegers actief en begint
whatsapp groepjes. Dit werkt.
Sponsoring blijft moeilijk en incidenteel van aard (in de woorden van de notulist).
Ciam/FAI nieuws. Minder Wereldkampioenschapsklassen is het streven.
Sporting Code 2014 is eindelijk gepubliceerd.
Bob gaat de Maneuver Execution Guide nader bestuderen en maakt hiervan een nieuwe
versie voor het Reglementenboek.
Subcommissie samenstelling blijft ongewijzigd. Invulling vacature F3A-B subcommissie lid
is dringend gewenst. (Wordt niet gevonden). Indien geen invulling voor de start ven het
seizoen is SC genoodzaakt organisatorische taken bij de deelnemers te gaan leggen.
Vrijwillig verplichte aanwijzing.
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Prijsuitreiking
Henny en Frans voltrekken de prijsuitreiking voor de medaillewinnaars.
2014
-

Jurycursus bijna klaar (dank aan Peter Uhlig).
Cursus wordt in Woerden gedaan. Liefst alle klasses samen.
Lowland cup geen deel van de competitie.
Kernploeg samen wedstrijd houden.
F3A ploeg voor EK Liechtenstein wordt voorgedragen en vastgesteld. (Derk – Danny –
Roy – TM Ferry)
Wedstrijddata

De meeste wedstrijddata zijn voor alle klassen geregeld. Alleen de 3e en 4e F3A-B wedstrijd
staan nog niet vast. De wedstrijddata worden bekendgemaakt en gepubliceerd.
Rondvraag
-

Dick meldt dat er 26 januari 2014 een F3A clinic is.
Andries wijst erop dat er open kunstvlucht wedstrijden zijn. Interessant om eens te
bestuderen/deel te nemen.
Derk wijst erop dat 22 maart 2014 een F3P wedstrijd in Wognum is.

De voorzitter sluit om 12:13 de vergadering. Iedereen wordt een prettige dag en goede lunch
toegewenst.
Derk van der Vecht
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