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Afdeling Modelvliegsport
Subcommissie RB Kunstvlucht
Verslag Vliegersvergadering Subcommissie RB Kunstvlucht
dd. 2013-01-12 te Harderwijk

Verslag vliegersvergadering 12 januari 2013.
Aanwezig: Roy Oostema, Kees Oostema, Andries den otter, Jan den Hartog, Peter van
Hoogstraten, Eric Jochems, Cor Volmanbeck, Bob Romijn, Kees Maas, Dick vd Vecht, Derk
vd Vecht, Bert vd Vecht, Nando te Riele, Richard van Wijk, Henny van Loon, Frans Osenga.
Afwezig met kennisgeving; velen waren afwezig maar zonder kennisgeving
Voorzitter opent om 10.15 de vergadering en geeft toelichting op de nieuwe opzet van de
vergadering. Er worden enkele bezwaren geuit tegen de nieuwe opzet.
Belangrijkste bezwaren waren de zaterdag waardoor enkele vliegers niet
konden komen en het gegeven dat men nu niet bij meerder diciplines aanwezig
kon zijn daar deze op het zelfde tijdstip gehouden werden.
Notulen van de vliegersvergadering van 22 januari 2012 Vz neemt de notulen door, deze
worden door de aanwezigen goedgekeurd. Vermeld moet worden dat de notulen niet vooraf
gepubliceerd zijn geweest.
Terugblik op vorig seizoen :F3A
Goede sfeer op alle wedstrijddagen!
 Minder deelnemers in alle klassen (A en B) geen vliegers in de C klasse
 Deelname NL vliegers in Sivry en Ashford
 Lowlands cup in Bemmel,
 Finale F3A met F11 en Unknown programma wederom een succes
 Zowel in de B als in de A een spannende competitie
Voor verbetering vatbaar zijn:
 Top 3 B vliegers van 2011 minder zichtbaar in de A klasse
 De-briefing vliegers na vlucht (wat ging goed en fout)
 Geen deelnemers in F3A-C klasse
 Jurybriefing (briefing voor aanvang wedstrijd)
 Het weer heeft ons parten gespeeld
Het afgelopen seizoen heeft maar 80 deelnames opgeleverd. Geconcludeerd kan worden
dat het aantal deelnemers jaarlijks met ongeveer 25% terugloopt hetgeen door iedereen als
een zorgelijke situatie wordt gezien. Discussies over de mogelijke redenen geven geen
duidelijke aanwijzing.
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De SC heeft Henri Zikken als SC lid voorgedragen, hij heeft ideeën en plannen die
hopelijk verandering in deze situatie gaat brengen.
F3P
 Vlot wedstrijdverloop met een goede sfeer !
 In vergelijking met seizoen 2011/2012 een dramatise afname van B vliegers.
 Wel is er goede doorstroming en een stabiele A klasse, met een zeer hoog niveau
piloten.
 Met lopend seizoen een afvaardiging naar het wk F3p.
 Sponsor deal met rc-addict
 Dank aan het uitvoerend team:
 Jan Scholten
 Dick van der Vecht
De finale in Zevenbergen moet nog gevlogen worden er zal aan het einde een mini Walhalla
georganiseerd worden net als in 2010.
met dank aan Peter Smetsers die deze mini Wallhalla voor zijn rekening neemt.
Totaal : 96 deelnames
In seizoen 2011-2012 waren er een stuk minder A.M. vliegers, dit blijkt toch een zeer lastig
onderdeel van de sport te zijn. Verder is er weinig deelname geweest in de B klasse. Nieuwe
instroom is zeer wenselijk maar een lastige opgave

F3A-X
• De F3A-X kijkt terug op een jaar zonder grote crashes. De sfeer, de hulpvaardigheid,
de collegialiteit maken dat dit een groep is waarin het goed toeven is.
• Opvallend is het teruglopend aantal deelnemers: van 20 naar 17 naar 16 naar 13. Het is
niet duidelijk wat hiervan de oorzaak is. Wellicht het feit dat de 3de dan wel de 4de
wedstrijd in de zomervakantie viel?
• De verenigingen leveren steeds minder schrijvers; gelukkig bleken piloten bereid deze
taak over te nemen.
• Het bezetten van de jurystoelen is een steeds groter wordend probleem. Ook hier
hebben piloten de gaten vaak opgevuld.
•
Totaal : 78 deelnames

Reglementswijzigingen
De regels voor het invliegen bij de F3A blijven ongewijzigd.
Verder is in deze vergadering het volgende is besloten:

Pagina 2

1. De wedstrijduitslagen wordt in punten berekend (met TBL)
2. Berekening voor het NK wordt echter in procenten berekend (is dus ongewijzigd t.o.v.
2012)
3. Voor 2013 is het C programma veranderd, dit is weer terug naar het oude
programma (geen turn around), met dien verstande dat het C programma van de
F3A-X onveranderd blijft.
.
F3A-X:

Voorstel F3A-X maximum gewicht 20 kg ongetankt is aangenomen

F3P:

Voor seizoen 2012-2013 GEEN wijzigingen.

Financieel;
Richard v Wijk geeft toelichting over zijn verslag. Cijfers spreken voor zich, conclusie is dat
we nog steeds afhankelijk zijn van de KNVvL-bijdrage, en dat het aantal deelnemers een
bedreiging is geworden. Wedstrijden worden door de afname van vliegers met verlies
gedraaid. Desondanks ziet het saldo er gezonder uit dan de staatskas, mede omdat geheel in de
trend van deze tijd geen investeringen zijn gedaan in nieuwe apparatuur. Hierdoor is wel
ruimte ontstaan voor de fin ondersteuning van de plannen om de kunstvlucht bij de clubs te
stimuleren.
De inschrijfgelden blijven ongewijzigd ondanks de lagere inkomsten afgelopen jaar.
Aandachtpunt voor onkostenvergoeding jury bij de P klasse, dit in verband met het negatieve
resultaat 2012. Frans Osenga geeft aan hier komend seizoen extra aandacht aan te schenken.
CIAM en FAI: Rob Metkemijer geeft een korte toelichting op de CIAM procedures en geeft
aan dat later in d emiddag daar uitgebreid op wordt ingegaan voor diegene die daar
belangstelling voor heeft.
Vz neemt nog een aantal wijzigingen door betreffende het P15 en F15 programma. Voorstel is
om een hyperlink op de site te maken zodat een ieder dit nog eens kan bekijken.
Geluidsmetingen: Vz verzoekt Rob Metkemijer om de resultaten van de metingen verricht
bij het F3M (incl Frankrijk) naar hem op te sturen.

Samenstelling Subcommissie
Er hebben deze keer geen verkiezingen plaatsgevonden onder de mensen die af konden
treden. Er waren 2 functies vacant, de functie van Ed Heemskerk wordt intern vanuit de X
klasse ingevuld.
Bij de A klasse wordt Henri Zikken met meerderheid van aanwezigen verkozen als opvolger
van Bram Dees. De taken blijven zoals ze waren per sublid, Henri organiseert de F3A-B en
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Ferry de F3A-A wedstrijden. Tevens gaat Henri zich inzetten om de kunstvlucht onder de
modelvliegers te promoten, uiteraard met ondersteuning van de vliegers en de SC.

Prijsuitreiking
De Vz reikt de medailles en diploma's aan de aanwezige winnaars uit van de F3A, F3A-B
en F3P. De prijzen in de F3A-X worden uitgereikt door Kees Maas.

Seizoen 2013
De belangrijkste plannen voor 2013 zijn,
•
•




Cursus vliegercoaching (speciaal voor Kunstvluchtklasse), Ferry Meerkerk gaat hier
het initiatief in nemen
Imago verbetering F3A, scores direct zichtbaar, geluidsinstallatie ed.
Plan voor Werving van F3A-C deelnemers, clinics bij clubs (Henri)
Extra jurycursus / bijeenkomst vóór de finale van F3A,
ivm vliegen F en unknown programma.
Mogelijk een gezamenlijke wedstrijd voor kernploeg F3A (niet WK/EK wedstrijd):
Uitzending als team

Verder is besloten dat:





De Lowland Cup geen deel meer uitmaakt van de F3A competitie
C-klasse terug naar de clubs, SC organiseert alleen de NK finale
Scoreberekening terug naar punten i.p.v. procenten
Jureren C- Klassen door B- vliegers wordt afgeschaft

Doelstelling SC:
Stimulering in de breedte, C klasse moet eerst vol, daarom steunt de SC Henri ten volle in
zijn activiteiten.
Wedstrijdplanning
De wedstrijden voor de X klasse zijn op één na allemaal gevuld, data is bekend.
Voor de F3A klasse moeten nog enkele velden gevonden worden, voor de F3A B klasse zijn
voldoende velden maar moet nog een datum bepaald worden (uitgezonderd voor Oss, deze
staat al vast. De VZ doet een verzoek aan de aanwezigen om binnen hun club te informeren of
bij bekende clubs te vragen of zij bereid zijn een wedstrijd te houden op hun veld.
Tot op heden is alleen bekend dat Danny van Vliet deelneemt aan de WK in Z-Afrika.
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Rondvraag
Betreffende de Buma Stemra rechten, hier wordt over medegedeeld dat hier het principe
gedogen wordt gehanteerd tenzij men het aangeeft en graag wil betalen.
Verder waren er geen vragen/opmerkingen.
De Voorzitter sluit de vergadering om 13:15 en dankt iedereen voor zijn komst en wenst
iedereen een smakelijke lunch en een prettige voortzetting van de dag!

Richard van Wijk
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