Notulen vliegersvergadering RB Kunstvlucht 20-1-2018
Verkorte zakelijke weergave van de vliegersvergadering RB Kunstvlucht d.d. 20-1-2018.
Alvorens de vergadering te openen: wordt een moment stilte ingelast om Cees Oostema en (opa) Dik van
Meerkerk te herdenken.
De voorzitter (Henny) opent de vergadering om 10.00 uur.
Henny licht kort toe dat hij op verzoek van vliegers en werkgroepleden dit jaar ad-interim een aantal
zaken als ‘voorzitter’ heeft opgepakt, nadat bleek dat geen opvolgers voor Bob Romijn en Henk
Penterman gevonden kon worden. Daarnaast heeft Leonce Bimbergen aangegeven dit jaar te stoppen
als Penningmeester. (zie verder punt Subcommissie samenstelling)
De inkomende stukken worden besproken (aanmelding nieuwe subcommissie). Notulen 2017 worden
vastgelegd. Opgemerkt wordt dat er problemen zijn ontstaan met de F3P site, deze is opnieuw
opgebouwd, waardoor wat oude data is verdwenen.
Aan de hand van een PowerPoint presentatie van de voorzitter wordt een terugblik gegeven op het
afgelopen seizoen.
F3P:
Winfried geeft de toelichting op het afgelopen en lopende F3P seizoen. Samenwerking met België blijft
moeizaam. Depron only klasse zit dit jaar in de plus. De A-klasse is zeer moeilijk, daarom zijn ook
moeilijke c.q. dure modellen nodig. Lastig om aan nieuwe deelnemers te komen.
De nieuwe regels worden besproken. Gedeeltelijk nieuw voor F3P-A vooral wijzigingen in de AM-klasse.
FAI wil een eigen wereldkampioenschap klasse maken voor de F3P-AM klasse. Details van dit voorstel
worden in bij de CIAM Lausanne in april in een ingelaste Subcommittee vergadering besproken (Henny
vertegenwoordigt Nederland daar). Men wil op het WK dat deelnemers 2 verschillende Aeromusicals
vliegen. Er is een korte discussie hoe dit het best kan worden geregeld.
Het voorstel zal op de F3P-site gezet worden (Derk koppelt dit aan Roy door).
Winfried geeft aan wat de planning is voor het komende seizoen. Samenwerking met België niet of
beperkt. Ontwikkeling ‘standaard’ B/C modellen. Fun pylon klasse in het leven roepen.
Voorlopige wedstrijdplanning 2018/2019: 2x Spaarndam, 1x Rotterdam en Apeldoorn.
F3P klasse eerste klasse waar met halve punten wordt gejureerd. Bevalt goed. Wordt ook in de F3A
uitgerold.
Henk wil meehelpen in het uitvoerende team.
Deelnemersaantal is gering. Levensvatbaarheid staat onder druk.
F3A-X – IMAC:
Martin licht het afgelopen F3A-X-IMAC jaar toe:
Deelnemersaantallen zitten fors in de plus.
Er wordt volgens de IMAC regels gevlogen. Tevens is onder de vlag van IMAC Europe IMAC Benelux
opgericht. (wel nog een beetje Nederland only); Programma’s 2018: IMAC Unlimited (Alternate),
Intermediate en Basic. Nieuwe programma’s worden op de trainingsdag gevlogen (met aansluitend een
BBQ);
Veel wedstrijden in het noorden van het land met media aandacht!
Minimaal 3 vluchten op alle wedstrijden gevlogen, freestyle en onbekend programma (publiekstrekkers).
Laatste wedstrijd helaas wat minder goed weer. Vaste juryploeg werkt goed.
Gaaf om te melden: Jurrien Vissers gaat naar het WK (Henny jureert daar). Jurrien heeft verzocht om
financiële ondersteuning.
Eigen vergadering reeds gehad (zowel daar als op de wedstijden staat gezelligheid hoog in het vaandel).
Nieuwtje: ook kleinere toestellen mogen dit jaar meevliegen (mits semi schaal en in de Basic, en
freestyle). Voorlopige wedstrijddata bekend.

Voorlopige planning weekenden van (op de ‘standaardvelden’ Nederweert, Stadskanaal, Deelen en Ter
Apel):
- 28 april
- 19 mei
- 2 juni
- 30 juni
- 8 september (Nederweert).
F3A:
Bij afwezigheid van Roy ligt Henny het afgelopen F3A seizoen toe. T.a.v. Lowlandcup 2017 merkt Hans
Steeg op dat de vergoeding van kosten voor de club onduidelijk is gebleven. Henny merkt op dat deze
wedstrijd los van de subcommissie is georganiseerd.
Deelnemersaantallen zijn acceptabel en redelijk stabiel.
Wedstrijdplanning komende seizoen wordt besproken. (On)wenselijkheid Waddinxveen als F3A veld
wordt besproken (ivm zon). Sjoerd merkt op dat hij Leeuwarden als veld heeft aangemeld maar geen
reactie ontvangen. Derk neemt na vergadering contact op met Roy om dit door te geven en de
wedstijddata helder te krijgen.
Opm. notulist: n.a.v. contact met Roy onderstaande planning voor het komende seizoen ontvangen:
8-4 F3A-B/C Leeuwarden (Datum staat nog niet vast)
22-4 F3A Den Bosch
6-5 F3A-B/C Alkmaar
26-5 F3A Gouda
17-6 F3A-A/B/C Kaatsheuvel
9-10 Finale F3A-B/C Katwoude
23-9 Finale F3A Oss
Internationale wedstrijdkalender (F3A) wedstrijden waar in de nationale planning rekening mee is
gehouden. Let op meeste wedstijden duren 2 of 3 dagen.
23-6-2018 Ashford (GB)
30-6-2018 Liechtenstein (Li)
7-7-2018 Bordeaux (F)
14-7-2018 Vreden (D)
21 t/m 28-7-2018 EK Sivry (B)
19-8-2018 Tongeren (B)
25-8-2018 Oss (Lowland cup)
Notaumatic:
Er is enige discussie over de vraag of en hoeveel Notaumatics besteld kunnen/moeten worden. Vraag is
hoe ‘lastig’ het is om naar een ander programma te switchen. Bonnetjessysteem (ook wel kassarol
systeem genaamd) lijkt een uitkomst. Er wordt beslist in principe tot aanschaf van Notaumatic over te
gaan. Winfried doet laatste onderzoek vervolgens kan snel besteld worden. Dit is gelet op de levertijd
ook nodig.
Gewezen wordt meermaals op het grote voordeel dat er geen schrijvers meer nodig zijn op de wedstrijd.
In dat kader merken Haijo en Sjoerd op dat het schrijven door deelnemers niet de voorkeur verdient. Dit
wordt beaamd.
Jurycursus:
Henny heeft in 2017 de jurycursus gegeven. Dit zal in 2018 ook weer plaatsvinden. 24 maart 2018 is de
planningsdatum. Ton vraagt of er uitleg komt over de gewijzigde regeling waarbij de eerste radius van
het figuur niet meer leidend is. Henny zegt dit toe.
Financiën:
Totaal is er een plus van 805,90 euro. Enige onduidelijkheid is hier in de vergadering nog wel over.
Eventueel overschot zal gebruikt worden voor Notaumatics (als de KNVvL dit niet betaalt) en of ter
promotie van de C-klasse.

Nieuwe subcommissie:
Haijo stelt het trio voor dat zich verkiesbaar stelt voor de nieuwe subcommissie:
- Haijo Berendse
- Henk Penterman
- Ton Goede
Na vergadering van 29 oktober 2017 hebben zij besloten om zich beschikbaar te stellen. Er is voldoende
chemie tussen deze 3 personen en men woont bij elkaar in de buurt (makkelijk samenkomen).
Belangrijkste doel: vliegen moet leuk blijven.
Richard verzoekt om beleid & doelstellingen bekend te maken aan de vliegers.
Haijo geeft aan dat structuur subcommissie binnen 2 weken bekend wordt gemaakt. Uitvoerende teams
blijven.
Winfried merkt op dat top subcommissie en de uitvoering van de werkgroepen vaak door elkaar lopen
(aandachtspunt voor de nieuwe sc).
Henny blijft CIAM doen, is ook lid Subcommittee CIAM
Noot: Kort na de vliegers vergadering is de indeling van de nieuwe subcommissie bekendgemaakt:
Voorzitter: Haijo
Penningmeester: Henk
Secretaris:: Ton
Stempunten:
Een aantal onderwerpen zijn tijdens de vergadering aangenomen om deze notulen overzichtelijk te
houden hieronder het overzicht:
Nieuwe subcommissie - Aangenomen
Nieuwe programma’s F3A (2018-2019), F3P (2018-20190 en IMAC (2018)– Aangenomen.
Details in Dropbox en sites (Henny dankt Bert voor de vertalingen)
Halve punten in F3A en F3P, IMAC-F3AX wacht daar nog even mee
Voorstel Danny om in de F3A Finale weer om 22:00 uur de onbekende programma’s bekend te maken –
Aangenomen
Een F3A-A finalist die niet de finale wil vliegen, mag zich verschonen en derhalve meevliegen in het P
programma. Omgekeerde kan niet. – Aangenomen.
Overige voorstellen wedstrijdverloop worden aangenomen. Behoudens F3P beslispunt. In de F3P-C klasse
mag zowel depron als niet-depron gevlogen worden.
Notaumatics – Winfried doet laatste onderzoek (bonnetjessysteem mogelijkheid): bij een go: 6 apparaten
snel bestellen (met business case kan KNVvL betalen).
Prijsuitreiking:
Na de formele punten van de vergadering verzorgen Henny, Martin en Winfried de prijsuitreiking van het
afgelopen seizoen.
Rondvraag:
- Martin vraagt om update van het scoreprogramma (wordt met Winfried opgepakt);
- Henny wijst op het verzoek van Jurrien.
Sluiting:
De voorzitter bedankt de aanwezigen, dankt voor het vertrouwen in het afgelopen seizoen.
Hij wenst de nieuwe subcommissieleden veel succes en sluit vervolgens om 12.05 de vergadering.
Notulist: Derk van der Vecht

Bijlage 1 Presentielijst:
Aanwezig:
Derk van der Vecht: derkvdvecht@gmail.com
Jacob Taekema: J.taekema@ziggo.nl
Jan van Vliet: jjbvdwvliet@gmail.com
Dick van der Vecht: dickvdvecht@gmail.com
Danny van Vliet: dvanvliet.nl@gmai.com
Bob Romijn: bob.romijn2@gmail.com
Ton Goede: tongoede@quicknet.nl
Henk Penterman: henk-penterman@zonnet.nl
Bert van der Vecht: bertvecht@gmail.com
Haijo Berendse: haijoberendse@hotmail.com
Sjoerd Schrichte: s.schrichte@gmail.com
Erik Jochems: c.volmanbeck@tiscali.nl
C. Volmanbeck: c.volmanbeck@tiscali.nl
Johan Zegers: jzc74@hotmail.com
Richard van Wijk: j.wijk@chello.nl
Hans Meij: boutermeij@hetnet.nl
Hans Steeg: jwmjsteeg@gmail.com
Martin van Agteren: m.agteren@upcmail.nl
Winfried de Vries: wjpadevries@yahoo.com
Henny van Loon: h.th.vanloon@ziggo.nl
Afwezig met kennisgeving:
Ferry van Meerkerk
Roy Oostema

