KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART
Afdeling Modelvliegsport
Subcommissie RB Kunstvlucht
Verslag Vliegersvergadering Subcommissie RB Kunstvlucht
dd. 10 januari 2015 te Harderwijk

Verslag: Vliegersvergadering RBKu 10 januari 2015
Aanwezig: Jan van Vliet, Kees Oostema, Roy Oostema, Jan den Hartog, Derk van der
Vecht, Willo van Asseldonk, Lèonce Bimbergen, Sam Bimbergen, Cor Volmanbeck, Erik
Jochems, Bert van der Vecht, Andries den Otter, Hans Steeg, Dick van der Vecht.
Namens de subcommissie aanwezig: Henny van Loon (voorzitter), Richard van Wijk,
Frans Osenga, Martin van Agteren, Cor Vrolijk.
Voorzitter opent om 10:13 uur de vergadering. De voorzitter heet iedereen welkom. Ferry
van Meerkerk heeft zich afgemeld voor de vergadering.
In memoriam: De voorzitter staat stil bij het overlijden van Ton Aarts op 90 jarige leeftijd.
Daarbij wordt een moment gepaste stilte gehouden.
Doornemen van de agendapunten: Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de
agenda.
Notulen 2014: De notulen zijn openbaar en gepubliceerd en worden goedgekeurd door de
vergadering.
Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken.

F3A
Terugblik 2014:
-

-

Duidelijk betere opkomst in alle klassen.
Wedstrijden zijn nog steeds niet kosten dekkend. KNVvL bijdrage blijft noodzakelijk.
F3A EK in Liechtenstein is zeer succesvol geweest.
Aanwas van nieuwe wedstrijdvliegers blijft een punt voor aandacht, ondanks een hogere
opkomst in de C klasse.
Geen doorstroming in de klassen.
Promotie is nauwelijks van de grond gekomen.
Bereidbaarheid van clubs voor beschikbaar stellen van een veld neemt sterk af.
Daardoor wordt het moeilijker om de wedstrijden te plaatsen. Op de vliegers wordt een
beroep gedaan om hierin mee te denken.
Ingevoerde F programma in de F3A is zeer positief ontvangen.

Beleidsvoornemens 2015:
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-

-

-

Promotie is zeer belangrijk om nieuwe aanwas te verkrijgen. (Re: Derk van der Vecht
biedt zich aan voor promotieteam. Re: Dick van der Vecht geeft reactie om mee te doen
met de Nationals).
Geluidsinstallatie, omroepinstallatie, is in overweging om te gebruiken bij wedstrijden.
Ingevoerde F programma in de F3A is zeer positief ontvangen. (Re: Dick van der Vecht
geeft positieve ervaring aan, vanuit Engelse competitie. Re: Martin van Agteren geeft
terugkoppeling van geluidinstallatie, welke gebruikt wordt bij de F3A-X).
Uitslagen blijven gehanteerd in puntentelling.
Introductie van een nieuwe jury cursusmet certificaat zal medio maart 2015 starten. Deze
jurycursus is door Richard van Wijk samengesteld en zal bestaan uit een theoretisch- en
een praktijkdeel, verdeeld over twee dagen. Cursus is voor alle kunstvlucht disciplines
toepasbaar.

Regelementen en programma’s:
Programma’s:
-

F3A programma P15 en F15 blijft gehandhaafd in 2015. (internationaal geaccepteerd).
F3A programma in 2016 zal wijzigen in P17 en F17. (internationaal geaccepteerd).
F3A-B programma 2015 en 2016 wordt gewijzigd in B16. Dit programma is de opstap
naar B17 en gelijktrekking met Duitsland en België.
F3A-C programma van 2013 blijft gehandhaafd voor 2015.

Wedstrijdverloop A-Klasse:
-

-

-

Tijdens voorronden wordt 2 x P en 1 x F gevlogen, of 3 x P. Tijdens inschrijving dient
deze keuze door de vlieger te worden aangegeven en kan niet tijdens de wedstrijd
worden gewijzigd.
Wedstrijduitslag voorronden: Beste 2 vluchten in punten, ongeacht P of F.
De beste F ronde van het voorseizoen wordt meegenomen naar de finale en kan als
extra schrapronde, in punten, worden ingezet.
Tijdens de finale wordt 2 x F en 2 x Unknown gevlogen, of (toegevoegd) 3 x P.
De uitslag van de finale bestaat uit: 1 x gemiddelde P/F voorronden + 2 beste F + de
beste van de 2 Unknowns.
Zij die 3 x P vliegen telt gemiddelde voorronden + beste 2 P. resultaat altijd na de F
deelnemers.
De top 5 regeling blijft vervallen.
De A klasse is “open” (fuikmodel).
Voor iedere wedstrijd wordt voor vliegers en juryleden een stickplane sessie gehouden.
Voorvliegen wordt gedaan door een vlieger uit de top 5 van vorig seizoen. C wordt
voorgevlogen door een vlieger uit de B klasse.
Datum van inschrijven bepaalt deelname in de A klasse, maximaal 18 deelnemers.
Tussentijdse intreding blijft toegestaan (fuik principe).
Deelname van buitenlandse vliegers blijft toegestaan. Niet deelnemend om de Nationale
Titel.

Overige:
- B/C aantal juryleden minimaal 3.
- Wedstrijdvergoeding vast € 100,-- Vergoeding bij afgelasting € 25,--.
- Inschrijfgeld A en B klasse € 20,--.
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-

Inschrijfgeld C klasse € 10,--.
Premie voor de kampioen F3A-C klasse (ARF gesponsord).
F3P

Terugblik 2013-2014:
-

Vlot wedstrijdverloop met goede sfeer.
Na een afname vorig seizoen, nu (2014-2015), een stabiel aantal (66) deelnemers.
De B klasse is nog steeds redelijk leeg.
Geen afvaardiging naar het WK in Polen.
Goede en leuke samenwerking met de Belgische indoorvliegers.
Kosten van de zalen blijven hoog. Door bezuinigingen van gemeenten wordt huur hoger.
Sponsor deal met RC Addict is dit jaar niet van de grond gekomen. Dit geeft een tekort
op de balans.
Frans Osenga SC lid leidend.
Vast juryteam bestaande uit Henny van Loon, Ferry van Meerkerk en Roy Oostema.
Dank aan uitvoerend team, Dick van der Vecht en Henny en Ferry als ondersteuning.
Gebruikte modellen worden te “hightech”en fors duurder, waardoor instroom van
beginners wordt afgeschrikt.

Regelementen en programma’s:
-

C klasse: overname van Rooky programma van DMFV. Deze wordt al gevlogen in
seizoen 2014/2015.
Loze passages in de C klasse komen te vervallen. Figuren dienen aaneengesloten te
worden gevlogen.
F3A-X

Terugblik:
-

-

Op verzoek van vliegers om het gat tussen C en B te dichten, is er afgelopen jaar een
zwaarder C programma gevlogen. Resultaat is een hoger niveau bij de C vliegers.
Kees Maas heeft besloten de TC te verlaten.
De wedstrijd in Roosendaal is niet doorgegaan wegens vergunning problemen.
Weinig deelnemers.
Freestyle programma laat meer ervaring zien bij de vliegers en geeft een attractieve
aanvulling op de wedstrijddagen. Daarbij zijn de onbekende programma’s ingeburgerd en
worden als zeer positief ervaren.
Veel verenigingen willen en/of mogen geen AeroMusical toestaan vanwege BumaStemra en verleende vergunningen.
De door het afdelingsbestuur toegezegde steun in het vinden van velden is er niet
gekomen.
Door het geluidsniveau van de modellen, is het moeilijk een geschikte locatie te vinden.
Door de geluidsstempel van het F3M programma, is het vliegen van FAI in Nederland
niet mogelijk.
Aantal deelnemers is sterk afnemend. Mede door wegvallen van wedstrijd in
Roosendaal. Daardoor zijn slechts drie wedstrijden gehouden.
Laatste vijf jaar geen nieuw M klasse programma.
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Regelementen en programma’s:
-

Ondanks een hoger niveau in de C klasse, is besloten om een eenvoudiger programma
voor 2015 in de C klasse te hanteren.
Weekeinden worden opgedeeld in een wedstrijddag en een trainings-, instructiedag.
F3AX A: Overname van DMFV F3AX A programma in 2015.
F3AX B: Overname van DMFV F3AX B programma in 2015.
F3AX C: Herinvoeren van F3AX C programma uit 2013. Eenvoudigere instapklasse.
Definitieve introductie van Freestyle en Unknown programma in 2015.
Freestyle en Unknown worden met vrije inschrijving gevlogen.
IIMAC zal naar verwachting de F3AX klasse wereldwijd vervangen in de toekomst.

Juryopleiding 2015 voor alle klassen
Doelstelling:
- Opleiding voor alle kunstvlucht disciplines in theorie en praktijk.
- Verhogen en bepalen van kwaliteitsnorm.
- Opleiden tot gecertificeerd jurylid.
- Start jurycursus medio maart 2015.
- Duur van de cursus 2 à 3 dagen.
- Kosten van deze cursus komt uit gelden van de subcommissie kunstvlucht.
- Het ultieme doel: het realiseren van een (Europees) erkende jurycursus.
Financieel overzicht 2014
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Financieel overzicht 2014:
- Inschrijfgelden 2014 zijn onvoldoende om de kosten te dekken.
- KNVvL bijdrage blijft noodzakelijk.
- Met het aantal deelnemers van 2014, zal de bijdrage van de KNVvL met 1/3 afnemen.
- Concrete acties zijn noodzakelijk om aantal deelnemers toe te laten nemen.
- Tekort in de F3P is te wijten aan het afhaken van de sponsor.
- Voor promotie is nog financiële ruimte om extra deelnemers te verkrijgen.
- Sponsoring is moeilijk te verkrijgen wegens de huidige economie.

CIAM-FAI
De FAI heeft op 09-01-2015 de nieuwe CIAM Sporting Code gepubliceerd.
F3A
CIAM-FAI voorstel voor programma’s:
- A-18 (2017-2018) (NL-B programma).
- P-19 Voorronden programma.
- F-19 Finale programma.
F3P
CIAM-FAI voorstel voor programma’s:
- AA-17 (2016-2017) (NL-B programma).
- AP-17 Voorronden programma.
- AF-17 Finale programma.
F3M
CIAM-FAI voorstel voor programma’s:
- Geen voorstel voor nieuw F3M programma.
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-

Voorstel
van Frankrijk en Tsjechië voor adoptie van IMAC programma’s en regelgeving.
Vraagstelling is: Wat doet Nederland?
Samenstelling van de subcommissie

Door het aftreden van Kees Maas als lid van de subcommissie, F3AX, wordt Martin van
Agteren voorgesteld als vervanger. De vergadering stemt daarin positief, waardoor Martin
van Agteren als lid van de subcommissie (F3AX) toegetreden is.
Voor de openstaande post F3A-B/C heeft Cor Vrolijk zich beschikbaar gesteld. De
vergadering stemt daarin positief, waardoor Cor Vrolijk als lid van de subcommissie (F3AB/C) toegetreden is.
Samenstelling subcommissie 2015:
Voorzitter:
Henny van Loon
Penningmeester:
Richard van Wijk
F3P organisatie:
Frans Osenga
F3AX organisatie:
Martin van Agteren
F3A-A organisatie:
Ferry van Meerkerk
F3A-B/C organisatie:
Cor Vrolijk
Henny van Loon en Richard van Wijk geven aan na 2015 opvolging te willen. Dit is ter kennis
aangenomen bij de aanwezigen.
De Voorzitter bedankt Kees Maas voor zijn jarenlange inzet voor de F3AX.

Kampioenen 2014
In vogelvlucht worden door de voorzitter alle einduitslagen van alle kunstvlucht disciplines
gepresenteerd. De bronzen en zilveren medailles worden hierbij uitgereikt aan respectievelijk
de derde en tweede plaatsen. Voor alle eerste plaatsen, de kampioenen, worden de gouden
medailles en bekers uitgereikt tijdens het tweede deel van de dag.

Wedstrijddata
Alle wedstrijddata worden bekend gemaakt. Nog niet alle wedstrijden zijn ingevuld en er
wordt op de aanwezige beroep gedaan om hieraan mee te denken.
Rondvraag
Er zijn geen vragen tijdens de rondvraag.
EINDE VERGADERING 12.00 uur
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