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‘Thermiek’ is een driemaandelijkse uitgave van 
de  Afdeling Zweefvliegen van de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). 
KvK 40409050 ’s-Gravenhage. NE ISSM 0040/6023 
Adres: KNVvL Afdeling Zweefvliegen, Postbus 
618, 6800 AP Arnhem, T: (026) 351 45 15, F: (026) 
351 04 46, E: thermiek.zweefvliegen@knvvl.nl

Redactie en acquisitie: Frits Snijder. Vaste 
mede werkers: Hans Boxem, Ary Ceelen, Nell 
Dijkstra, Frans Guise, Robert Jungblut, Jeroen 
Kroon, Natasja van der Neut, Bart Pelt, Teko 
 Salverda, Henk Tito, Anneke Wolthuis. Aan dit 
 nummer werkten verder mee: Hetty Amade, 
Loek Boermans, Femke Boersen, Charlotte 
Fijnaut, Rietje de Luij, Oedske Osinga, Karel 
 Termaat, Stéphane Vander Veken. 
Vormgeving: Ineke Oerlemans. 
Druk en verzending: Drukmotief, Apeldoorn

Kopij: aanleveren in Word (*.doc) als ‘platte 
tekst’ (= zonder enige opmaak). De redactie 
behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te 
corrigeren, in te korten of niet te plaatsen. 
Geplaatste artikelen geven niet noodzakelijk de 
mening weer van redactie en uitgever (KNVvL), 
tenzij zij expliciet in functie zijn onderschreven. 
Anonieme bijdragen worden niet geplaatst, 
evenals  bijdragen met lasterlijke uitlatingen 
jegens personen of instanties. Beeldmateriaal: 
van digitale foto’s het onbewerkte bronbestand 
uit de camera aanleveren. Bestandgrootte 1 MB, 
liefst groter, vanwege de voor druk vereiste 
resolutie. De redactie behoudt zich het recht 
voor  ingezonden beeldmateriaal op kwaliteit te 
beoordelen, te selecteren of niet te plaatsen. 
Publicatierechten:  tenzij de inzender anders 
aangeeft, gaan redactie en  uitgever (KNVvL) er 
vanuit dat ingezonden tekst en beeldmateriaal 
vrij van rechten in ‘Thermiek’ gepubliceerd kun-
nen worden en ook ter beschikking staan voor 
gehele of gedeeltelijke publicatie op offi  ciële 
websites van de ‘Thermiek’. de Afdeling Zweef-

vliegen, de KNVvL en in het KNVvL ledenblad 
‘Air Sports Mail’. Voor het overige mag niets uit 
deze uitgave op enigerlei wijze worden gere-
produceerd zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. © All rights 
 reserved. No part of this magazine may be 
repro duced in any form or by any means 
 without prior permission from the publisher.

Jaarabonnement: Nederland €20, Europa €30, 
 buiten Europa €35, incl. verzendkosten. 
 Abonneren door verschuldigde bedrag over 
te schrijven naar bankrekening 42.45.47.007 van 
de KNVvL te Woerden o.v.v. ‘Abonnement TH’, 
naam en bezorgadres. 

Advertenties: tarieven voor zakelijke adver-
tenties zijn opvraagbaar op het redactieadres, 
zie boven. De redactie behoudt zich het recht 
voor advertenties zonder opgaaf van reden te 
weigeren.
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Voor je ligt de eerste Thermiek op basis van een nieuw con-
cept. Naast de papieren versie is er nu ook een webversie 

beschikbaar. Hiervoor is de lay-out aangepast, zodat je makkelijker 
per pagina kunt lezen, bijvoorbeeld op een i-Pad. Verder bevat de 
webversie veel meer pagina’s. De totale inhoudsopgave, inclusief 
de extra pagina’s, staat hiernaast.

O, een bezuinigingsmaatregel?
Jazeker, een webpublicatie hoef je niet te drukken en met de post 
te versturen. Ook de Afdeling Zweefvliegen kan zijn geld maar één 
keer uitgeven. Tegelijk valt deze keuze samen met de huidige 
trend van lezen. Digitaal publiceren biedt nieuwe, uitdagende 
mogelijkheden, die we graag gebruiken.

Hoe werkt het?
Je hoeft niet naar de App Store om de digitale Thermiek te lezen. 
Hij staat gewoon voor iedereen toegankelijk op de publising 
 website www.issuu.com/knvvl
ISSUU heeft de navigatie door het blad makkelijk gemaakt. Even 
met de knoppen bovenin beeld experimenteren en je hebt het te 
pakken. Met een Android telefoon kan je publicaties op ISSUU ook 
lezen. Ga daarvoor eerst naar m.issuu.com

Een PDF van de Thermiek downloaden en daarna off -line bekijken 
kan ook. Je vindt hem op www.thermiekfotowedstrijd.nl

Veel lees- en kijkplezier!

Frits Snijder | Redactie Thermiek
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Cie. voor Sportzaken 

Subcie. zweefvliegen

W. Bosman

p/a KNVvL Afd. Zweefvliegen

Postbus 618

6800 AP Arnhem

T: (026) 351 31 25

E: csz@zweefportaal.nl

Cie. Technische Zaken 

M. Verhagen

Wielingen 12

5032 TM Tilburg

T: (013) 463 95 43

M: 06 532 873 52

E: mark.verhagen@online.nl 

Cie. Terreinen 

Vacature

Cie. Verzekeringszaken 

S.C. Gooszen 

De Meente 6 

3823 GR Amersfoort 

T: (020) 594 98 36 (dag)

’s avonds tot 22 uur: 

T/F: (033) 456 09 81

E: sibout.gooszen@planet.nl

Cie. Wedstrijd en Selectie 

R. van der Kleij

Roland Holstlaan 1189

2624 KR Delft

T: 06 250 158 67

E: cws.secr@gmail.com

E
European Gliding Union
R.J. Jungblut

Monnikensteeg 264

6823 AH Arnhem

T: (026) 379 09 78

E: robert.jungblut@

panalpina.com

Examen secretariaat
voor zweefvliegen
Mw P. Dijkstra-Adriaansen

Melis Blecklaan 61

4634 VX Woensdrecht

T: (0164) 61 35 29

Kosten instructeursexamen:

Theoretisch gedeelte €16

per ingeschreven vak. 

Praktisch gedeelte €57.

Examenvragen te verkrijgen 

via internet. Vanaf 2e pagina 

op de site van ZVC Volkel: 

www.zvcvolkel.nl/examens

F
FAI
Féderation Aéronautique

Internationale (FAI)

Avenue de Rhodanie 54

CH-1007 Lausanne (CH)

T: 0041 (0)4121 345 1070

F: 0041 (0)4121 345 1077

I: www.fai.org

Formulieren 
Zie voor FAI Sportbrevetten 

op www.zweefportaal.nl.

Technici: zie voor formulieren 

voor examens,  verlengen/

aanvragen van bevoegd-

heden e.d. onder: Inspectie 

V&W.

I
Inspectie Instituut
Landelijk coördinator

H.J.W. Huiskes

Dorpergaarden 16

7582 HV Losser

T: (053) 536 04 75

M: 06 218 728 55

E: hjwhuiskes@home.nl

Kwaliteitsinspecteur

R. Diepeveen

T: (0402) 53 31 05

J.T. Dijkstra

T: (0164) 61 35 29

C.J.H.L. Tromp

T: (0297) 56 2 095

W.B. Oude Vrielink

T: (0161) 22 27 48

K
KNVvL Algemeen 
Secretariaat
Houttuinlaan 16a

3447 GM Woerden

T: (0348) 43 70 60

F: (0348) 43 70 67

I: www.knvvl.nl

KEI (KNVvL 
Examineringsinstituut)
Houttuinlaan 16a

3447 GM Woerden

T: (0348) 43 70 60

F: (0348) 43 70 67

I: www.brevet.aero

L
Luchtvaartkaart, logboekje, 
lesmateriaal en meer 
 artikelen
Te koop via: 

www.knvvl.nl/webshop

Luchtvaartpolitie 
Korps Landelijke Politie 

Diensten 

Postbus 75147

1117 ZR Schiphol-Oost 

T: (020) 5 02 56 93 

F: (020) 5 02 56 99

Landelijk coördinator 
opleiding instructeur 
Mw P. Dijkstra-Adriaansen

p/a (zie adres Secretariaat 

Zweefvliegen) 

Leden- en abonnementen 
administratie 
KNVvL-ledenadministratie 

Werkdagen: 9.00-16.00 uur

Houttuinlaan 16a

3447 GM Woerden

T: (0348) 43 70 60

F: (0348) 43 70 67

E: leden@knvvl.nl

Altijd lidmaatschaps nummer 

vermelden bij adreswijzigin-

gen en ook bij betalingen. 

Contributies en sportlicen-

ties op banknummer 42 454 

7007 t.n.v. KNVvL, Woerden.

N
Stichting Nationaal 
Zweefvliegcentrum Terlet 
Apeldoornseweg 203 

6816 SM Arnhem 

Havenmeester: 

B. van der Klein

M: 06 229 168 97

 

Service Center Terlet
Onderhoud en reparaties 

zweefvliegtuigen

Hoofd: P. Jansen

T: (026) 443 12 51

F: (026) 443 16 05

E: info@sct-terlet.nl

I: www.sct-terlet.nl

Voor spoedgevallen 

T: 06 222 37 555

Openingstijden: ma t/m do 

van 8.00 tot 16.30 uur,

vr van 8.00 tot 14.30 uur

gratis, B-insigne €6, 

C-insigne €6, 

Zilveren insigne €8, 

Gouden insigne €8, 

Echt gouden insigne: 

kosten op aanvraag. 

Tegelijk met de aanmelding 

van het brevet dienen de 

brevetkosten te worden 

 voldaan, uitsluitend op 

 bovenstaand gironummer. 

Duidelijk vermelden welk 

brevet en/of insigne. 

C
CAMO KNVvL
Continuing Airworthiness 

Management Organisation

Accountable Manager

H.J.W. van Leeuwen

Livingstonestraat 35

7532 CJ Enschede

T: (053) 461 42 15

E: hjw.van.leeuwen@wxs.nl

Coördinator Continuing 

Airworthiness

F.A. Beemster

Leusdenhof 21

1108 CR Amsterdam

T: (020) 691 48 13

E: beemster.f@planet.nl

Coördinator Inspectie 

Instituut

H.J.W. Huiskes

Dorpergaarden 16

7582 HV Losser

T: (053) 536 04 75

M: 06 218 728 55

E: hjwhuiskes@home.nl

Clubsecretariaten en 
buitenlandse aeroclubs
zie voorlaatste pagina 

van deze Thermiek

Commissies secretariaten
Cie. ‘t Breukstukje 

Ir. T. Salverda

A. v. Scheltemaplein 41

2624 PG Delft

T: (015) 261 67 32

E: t.salverda@hetnet.nl

Cie. Instructie en 

Veiligheid 

J. de Hulster

secretaris a.i.

Bosboom Toussaintlaan 26

1985 CD Driehuis

T: (0255) 51 79 27

E: jandehulster@hetnet.nl

Cie. Kunstzweefvliegen 

S.C. Miedema

Boterbloem 32

6721 RC Bennekom 

T: (0318) 41 88 23

E: s.cmiedema@freeler.nl

Cie. Luchtruimstructuur 

en Radiogebruik

E.L. Kwant

Alexander Numankade 67

3572 KV Amsterdam

T: 06 242 821 12

E: e.l.kwant@gmail.com

Cie. Medische Zaken 

Mw M.C.J. Osinga-Meek, arts

Prof. Eijkmanstraat 17

7415 EK Deventer

T: (0570) 623139

F: (0570) 625888

E: osinga98@daxis.nl

Cie. PR & Communicatie

Mw. N. van der Neut

Goudenstein 43

5653 NS  Eindhoven

M: (06) 286 660 09

E: neut@iae.nl

NOTAM’s op Internet
o.a. via www.vnv-dalpa.nl

of direct https://www.

notams.jcs.mil

O
Onderzoeksraad voor
Veiligheid Zie onder 
Ongevallenmelding.

Ongevallenmelding
De gezagvoerder, eigenaar 

of exploitant van het lucht-

vaartuig dat betrokken is 

bij een voorval, de haven-

meester of exploitant van 

het luchtvaartterrein of de 

betrokken luchtverkeers-

dienst is verplicht het 

voorval te melden aan het 

centrale meldnummer van 

de Onderzoeksraad voor 

 Veiligheid (OvV).

T: (0800) 635 36 88

of (0800) MELDOVV 

(24 uur per dag)

Dit kan ook door tussen-

komst van de Luchtvaart-

politie van het Korps Lan-

delijke Politie Diensten via 

T: (020) 5 02 56 93 

(continu bereikbaar).

Zie AIC-B 12/07, ‘Richtlijnen 

voor het melden van ernstige 

incidenten en ongevallen 

met burger luchtvaartuigen’.

Gebruik het algemene 

alarmnummer 112 voor 

eventueel noodzakelijke, 

directe assistentie van 

ambulance, brandweer en 

politie.

Na de melding van een 

ongeval of ernstig incident 

en soms bij incidenten krijgt 

(krijgen) betrokkene(n) een 

vragenlijst toegestuurd. 

Deze vragenlijst dient zo 

spoedig mogelijk en uiterlijk 

binnen 30 dagen te worden 

geretourneerd naar: Onder-

zoeksraad voor  veiligheid 

(OvV), 

Postbus 95404

2509 CK Den Haag

T: (070) 333 70 00 

(tijdens kantooruren)

F: (070) 333 70 78

Een ongeval of incident 

meld je in het buitenland 

aan de onderzoeksautori-

teiten van het betreff ende 

land, eventueel via de plaat-

selijke politie. Daarnaast 

dien je het voorval aan de 

OvV te melden.

Behalve aan de OvV dienen 

ongevallen en incidenten 

ook aan de Inspectie Verkeer 

en Waterstaat, Divisie Lucht-

vaart, gemeld te worden. 

Zie hiervoor de AIC-B 05/02, 

‘Melden van luchtvaartvoor-

vallen aan de Minister van 

Verkeer en Waterstaat’. Deze 

AIC-B,  uitgegeven door de 

Luchtverkeersleiding Neder-

land, afdeling AIS, is alge-

meen van aard en daarom 

voor de zweefvlieger slechts 

gedeeltelijk relevant.

Air traffi  c incident-report 
Bij near-misses en andere 

voorvallen die het melden 

waard zijn kunt u een air 

traffi  c incident report form 

aanvragen bij en zenden 

naar de Divisie Luchtvaart.

Perscontact
Meld ernstige voorvallen 

vanwege mogelijke navraag 

door landelijke media ook zo 

spoedig mogelijk bij Afde-

ling Zweefvliegen KNVvL 

(Secretariaat en voorzitter 

Bestuur, zie onder A), als-

mede bij KNVvL Algemeen 

Secretariaat (zie onder K). 

R
Regiosecretariaten 
Noord-Oost 

R. van der Veen

Asterstraat 415

6708 DX Wageningen

T: (0317) 42 87 25

E: r.vanderveen@wrij.nl

Zuid

M. Verhagen

Wielingen 12

5032 TM Tilburg

T: (013) 463 95 43

E: secr.regio-zuid@orange.nl

S
Sportlicentie 
Verkrijgbaar bij de  

leden- en abonnementen-

administratie (voor adres zie 

leden- en abonnementen-

administratie)

Sportmedische Instellingen
Locatie-overzicht 

onder ‘FSMI’ op www.

sportgeneeskunde.com

Stichting Historisch 
Zweefvliegarchief
W. Janssen Groesbeek

Koninginneweg 21

1217 KR Hilversum

T: (035) 621 76 76

E: janssengroesbeek@

versatel.nl

T
Tarieven Inspectie V&W 

Aanvraag en verlenging

Tarieven op website www. 

divisieluchtvaart.nl onder: 

uitvoering-regelgeving.

 

Terlet 
(zie Nationaal Zweefvlieg-

Centrum Terlet) 

Thermiek 
Zweefvliegmagazine
Redacteur: Frits Snijder

E: thermiek.zweefvliegen@

knvvl.nl

Overige contactgegevens 

zie colofon pagina 3.

V
Verkeer & Waterstaat

V&W Luchtvaart

Directie Luchtvaartbeleid

Postbus 90771

2509 LT Den Haag

Bezoekadres:

Plesmanweg 1-6

2597 JG Den Haag

T: (070) 456 30 00

F: (070) 351 60 69

Inspectie V&W

Divisie Luchtvaart 

Uitvoeringsdienst 

Postbus 575 

2130 AN Hoofddorp 

T: (023) 566 30 00

E: divisieluchtvaart@ivw.nl

I: www.divisieluchtvaart.nl

html formulieren down-

loadable via website, onder: 

uitvoering-formulieren.

Luchtvaartuigen, 

luchtvaartregister:

9 - 17 uur, werkdagen

T: (023) 566 31 17

Handhavingsdienst 

Postbus 75788 

1118 ZX Schiphol-Centrum

T: (020) 405 47 00

F: (020) 405 47 01

Verzekering casco De 
Luchtvaartonderlinge w.a.
Algemeen telefoonnummer 

voor informatie, aanmelding 

en schademelding:

T: (071) 519 10 02 

F: (071) 517 58 35

Alle correspondentie aan:

Postbus 557

3200 AN Leiden

Verzekeringen Collectieve 
Wettelijke Aansprakelijk-
heid & Brand/storm 
verzekering 
Schademelding/afhandeling

A.J. Driessen en Rappange 

Verzekeringen BV

H. Zandstra

T: (020) 531 23 73

of (023) 537 85 08 (privé),

mobiel 06 53 20 53 31

F: (020) 531 23 46.

w
e
g
w

ijz
e
r AAdreswijzigingen 

Adreswijzigingen moeten 

worden doorgegeven aan 

de KNVvL in Woerden, 

wanneer u lid bent met 

 vermelding van het lid-

maatschapsnummer. 

Zie: Leden en abonnemen-

tenadministratie.

 

Afdeling Zweefvliegen
KNVvL, Secretariaat
Postbus 618 

6800 AP Arnhem 

bezoekadres: 

Papendallaan 50, 

6816 VD Arnhem.

Telefonisch bereikbaar 

tijdens kantooruren.

T: (026) 351 45 15 

F: (026) 351 04 46 

E: secretariaat.zweefvliegen

@knvvl.nl

www.zweefportaal.nl

Hoofd Bureau Afdeling 

Zweefvliegen: B. Pelt

Afdeling Zweefvliegen
KNVvL, Bestuur 
Voorzitter, Cie. Medische 

Zaken, Cie. Sportzaken, Subcie. 

Zweefvliegen,  Internationale 

vertegenwoordigingen

R.J. Jungblut 

Monnikensteeg 264

6823 AH Arnhem

T: (026) 379 09 78

E: robert.jungblut@

panalpina.com

Cie. Instructie en veiligheid

J.H. den Besten

Rietgorsmeen 69

3844 ZM Harderwijk

T: (0314) 41 43 84

E: hans.denbesten@zonnet.nl

Financiën,

Cie. Verzekeringszaken

Vacature

Cie. Luchtruimstructuur en 

Radiogebruik

Vacature

Cie. Wedstrijd en Selectie, 

Cie. Kunstzweefvliegen 

Vacature

Cie. Technische Zaken, 

Inspectie Instituut, 

Accountable Manager CAMO

H.J.W. van Leeuwen

Livingstonestraat 35

7532 CJ Enschede

T: (053) 461 42 15

E: hjw.van.leeuwen@

kpnmail.nl

B
FAI Sportbrevet- en 
recordadministratie 
Mw P. Dijkstra-Adriaansen 

p/a (zie adres Secretariaat 

Zweefvliegen)

T: (0164) 61 35 29

Brevetkosten 
Voor betalingen van brevet-

ten, insignes en oorkondes 

uitsluitend girorekening 

28.24.34 t.n.v. KNVvL, 

 Brevetadministratie 

 zweefvliegen te Arnhem. 

B-brevet €10, C-brevet 

€10, Zilveren brevet €17, 

Gouden brevet €17, 

Gouden + diamantenbrevet 

€17, FAI 1000 km diploma: 
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Halfjaarscontributie 2011 KNVvL Afdeling Zweefvliegen
 KNVvL contributie Afdelingstoeslag Totaal
Senior € 27,- € 50,25 € 77,25
Junior € 13,50 € 32,25 € 45,75
Het inschrijfgeld is in 2011 teruggebracht tot € 0. een sportlicentie kost € 8,-

Cursistenverzekering nieuwe stijl
In de vorige ‘Thermiek’ stond hoe de oude, vertrouwde cursistenverzekering 
(voor de duur van maximaal 4 weken) in een nieuw jasje is gestoken, namelijk 
dat van een aspirantlidmaatschap van de KNVvL. Ook de ‘meerrittenkaart’ die 
sommige clubs ter introductie hanteren, valt daar verzekeringstechnisch nu 
onder. De clubsecretaris kan zelf via http://mijn.knvvl.nl de deelnemers opge-
ven en ontvangt dan na verwerking door de KNVvL administratie de (aspirant)-
lidmaatschapskaarten plus de (verzamel)nota. In een recente mailing aan de 
clubsecretarissen is deze nieuwe regeling nog eens in detail uitgelegd.
Toch nog vragen? Bel (026) 351 45 15 of mail naar 
secretariaat.zweefvliegen@knvvl.nl.

Leuk, we hebben een wereldkampioen! Niet leuk, we 

hadden jarenlang problemen binnen de KNVvL, plus een 

confl ict op Terlet. Maar gelukkig lijkt aan beide een eind 

gekomen.

Tim Kuijpers (NijAC) is wereldkampioen clubklasse. 
Hij kwam met goud terug van de WK Junioren 
2011 in Musbach. Op Zweefportaal konden we 

 volgen hoe hij het onder de neus van de eveneens sterk 
 vliegende Duitsers wegkaapte. Tim, profi ciat! Hiermee schaart 
hij zich in het illustere gezelschap van de Nederlandse 
wereldkampioenen Kees Musters (15m klasse, 1983) en  
Baer Selen (standaardklasse, 1978, 1991). Voor dit ‘stukkie’ 
pak ik verder twee totaal andere onderwerpen bij de kop, 
die vrij bepalend zijn geweest voor de agenda sinds ik aan 
het afdelingvoorzitterschap begon.

Bestuurlijke vernieuwing KNVvL
Tientallen jaren waren er interne strubbelingen binnen de 
KNVvL. Tussen Hoofdbestuur (HB) en afdelingen, maar ook 
tussen de afdelingen onderling, die elkaar bestookten onder 
het motto ‘eigen afdeling eerst’. Terwijl we een gezamenlijk 
belang hebben: onze sporten met zo min mogelijk beper-
kingen bedrijven. De afdeling zweefvliegen heeft altijd een 
sterke organisatie gehad, met commissies die deskundig zijn 
op diverse terreinen. Daarvan profi teren ondertussen ook 
andere KNVvL afdelingen. Wij staan voor de zweefvlieg-
belangen. In het verleden, als het niet anders kon, met een 
houding van ‘als het hoofdbestuur het niet doet, dan doen 
we het zelf wel’. En we hebben een eigen secretariaat, dat 
garant staat voor een brede dienstverlening naar alle zweef-
vliegers. Tijdens de laatste KNVvL-Ledenraad stak ineens 
weer oud zeer de kop op. Een paar afdelingen wilden horen 
wanneer ons op Papendal gevestigde secretariaat nou ein-
delijk eens bij het KNVvL bondsbureau in Woerden intrekt, 
‘want dat was toch afgesproken’. Ik snap de emotie en de 

Afdelingsbestuur | Robert Jungblut, voorzitter

Stukkie van 
de Voorzitter

>>

Foto’s: Jeroen Kroon, Frits Snijder
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gevoeligheden, maar als we ons op de Ledenraad daarmee 
moeten bezighouden, slaan we de plank volledig mis. De 
laatste stuiptrekkingen van een KNVvL oude stijl? Iedereen 
heeft zo langzamerhand toch wel door dat we hard bezig 
zijn de vereniging te transformeren tot wat ons allemaal 
voor ogen staat: een KNVvL die garant staat voor professio-
nele dienstverlening naar haar leden en een sterke belangen-
behartiging voor onze sporten. Dat laatste is hard nodig, 
want helaas zijn er teveel overijverige ambtenaren in Neder-
land en de EU, die vinden dat het allemaal nog niet vol-
doende geregeld is.

Einde aan confl ict op Terlet
Het doek lijkt gevallen voor de SZT nu het faillissement is 
 uitgesproken. Er lopen nog een paar procedures, maar ik ga 
ervan uit dat we de problemen die Terlet al jarenlang in hun 
greep hielden, eindelijk uit de weg kunnen ruimen. De uit-
spraak van de rechter van 18 april jl. in de bodemprocedure 
was glashelder en vormde het keerpunt. De SZT diende 
 achterstallige huur en leningen te betalen. Vervolgens legde 
de bank nog eens beslag op de goederen van de SZT. Wel 
buitengewoon zuur voor de SZT-deelnemers, die door dit 
confl ict hun favoriete sport niet meer konden beoefenen 

zoals ze gewend waren. Had het SZT-bestuur alsnog aan 
haar verplichtingen voldaan tegenover de SNZT (beheerder 
van veld en gebouwen) en de bank, dan hadden de SZT-
deelnemers waarschijnlijk ook gewoon nog gevlogen. Extra 
zuur is het voor de SZT-deelnemers die privé veel geld heb-
ben gestoken in iets waar ze heilig in geloofden en die nu 
met lege handen staan. Vanwege lopende juridische proce-
dures, of procedures die alsnog gestart dreigden te worden, 
was het tot voor kort lastig voor mij om op deze plek aan-
dacht aan het confl ict te besteden. Hoewel mijn vingers 
soms jeukten!

En geen ‘warme sanering’
Hoe kon het zover komen, dat zich op een van de mooiste 
zweefvliegvelden van Nederland zo’n bizar confl ict ontwik-
kelde, dat werkelijk niets met zweefvliegen van doen had? 
Dat is de vraag die velen van ons achteraf nog bezighoudt. 
Een vraag die mij persoonlijk ook erg boeit: hoe komt het 
toch dat de gedupeerde SZT-deelnemers de veroorzakers 
van deze ellende, hun eigen stichtingsbestuur helemaal niet 
ter verantwoording riepen? Iedereen snapt dat als je een 
hangaar, kantoren en praktisch de helft van het terrein al 
jaren gebruikt zonder huur te betalen, er een moment komt 
dat het feestje ophoudt. Maar plotseling was er ook een 
 Vereniging Belangen SZT Vliegers (VBSV), die het liefst door 
wilde gaan alsof er niets gebeurd was. Ze kwam met een 
plan voor een ‘warme sanering’, die in het kort hierop neer-
komt: Jammer dat het SZT-bestuur een slordige miljoen aan 
schulden achterlaat, terwijl ze ons voorhield dat het zo goed 
ging. Heel vervelend ook dat de SZT haar verplichtingen al 
die jaren niet nakwam, maar als we enigszins soepel met dit 
deel van het verleden omgaan, kunnen we snel weer vlie-
gen. Zo niet, dan kost het ons allemaal geld en zijn er alleen 
maar verliezers. Gaan KNVvL en SNZT niet akkoord met dit 
geweldige plan, dan procederen we desnoods om onze zin 
te krijgen.
Uiteraard gaan KNVvL en SNZT hiermee niet akkoord. 
Geen idee wat er warm aan is om hiermee ook de overige 
gebruikers van Terlet nog eens tot het uiterste te tergen. Zij 
hebben jarenlang wél de huur voor het terrein betaald, waar 
de SZT zo onbeschaamd van profi teerde. Geen idee wat er 
warm aan is, als je alles en iedereen de schuld geeft van je 
eigen problemen en daarmee in feite jarenlang een grote 
groep bestuurders gijzelt, die zich noodgedwongen met dit 
probleem moesten bezighouden.

De Gelderse, CCT en de clubs op Deelen namen intussen wel 
hun verantwoordelijkheid en ontwikkelden onder leiding van 
de SNZT een voorlopig alternatief plan om de gedupeerde 
SZT-deelnemers weer te kunnen laten vliegen. En hoe gaat 
Terlet er in de toekomst uitzien? Daar gaan we de komende 
tijd mee aan het slag. Eén ding weet ik zeker: Terlet blijft 
behouden voor de mooiste sport die er bestaat! •

Wat doen onze commissies zoal?

De CLR (Cie. Luchtruim en Radio’s) is de laatste tijd zeer succesvol om samen 
met het HB de invoering van een mogelijke TMA rond Eindhoven in goede 
banen te leiden. Er ligt een plan om van de CLR een brede commissie te maken, 
die direct onder het HB valt. De CIV (Cie. Instructie en Veiligheid) buigt zich 
samen met het HB over de invoering van nieuwe Europese regelgeving op het 
gebied van opleidingen en brevetten. De CTZ (Cie. Technische Zaken) die bij 
ons zo succesvol de CAMO implementeerde, stelt haar kennis ook ter beschik-
king van het HB.
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Wedstrijden | Rietje de Luij, www.soaring.eu

CAE-NLS 
NK Zweefvliegen 2011
16 t/m 27 mei, Terlet

Het weer zat niet mee. De lente was nog zo mooi 
begonnen, cumulus overal, ook nog eens met 
200 uur meer zon dan normaal en heel weinig 

regen. Schitterende en lange vluchten werden er gemaakt 
en... toen begon de Nationale en het werd nat, kil en somber. 
Met heel veel wind! Wind, dat woord wind hoorde je het 
meest tijdens deze wedstrijd. Op maandag 16 mei viel de 
enige oefendag in het water. En daar kon zelf SBS 6 weerman 
Piet Paulusma, die met een team van zeven man op Terlet 
aankwam, niets aan doen. Voor drieëneenhalve minuut uit-
zendtijd werd Piet omringd door het team van de NK. Op 
SBS 6 ‘Hart van Nederland’ konden wedstrijdleider Jeppe de 
Boer (zijn allereerste wedstrijd) en Natasja van der Neut 
(assistent wedstrijdleider, samen met Rik de Lange) wat 
extra PR verzorgen voor onze mooie sport.

Grens van goed en slecht
Maar het natte weer gaf geen reden tot doemdenken! De 
opening van de NK was er niet minder gezellig door. Jeppe 

en de sprekers (KNVvL voorzitter Ronald Termaat en Afde-
lingsvoorzitter Robert Jungblut) waren to the point en snel. 
De avond was in tweeën gedeeld, een begin waar ook de 
sponsoren en andere genodigden bij waren en een vervolg 
met meer technische info voor de vliegers en crew. Op dins-
dag 17 mei geen mogelijkheid tot vliegen voor de uiteinde-
lijk 49 deelnemers, hoewel Jeppe tot laat een mogelijkheid 
zocht. De clubklasse moest tot 16.45 uur wachten in de 
hoop dat het weer zou verbeteren. We zaten echt op de 
grens van goed en slecht weer. Het lukte niet!

Cancelen, cancelen
Woensdag 18 mei en iedereen maar hopen dat het nu zou 
gaan gebeuren. Starten slepen en lieren, dat wel. Vliegen ook, 
althans als het je lukte om te blijven hangen. En tenslotte 
cancelen. omdat boven blijven geen optie bleek te zijn. De 
piloten hadden even gesnuff eld aan het vliegen. Ze waren 
‘eager’ om de lucht in te gaan. Op naar de volgende dag, 
19 mei. Maar ja, die was volgens de verwachting ook niet om 
over naar huis te schrijven en werd meteen al bij de briefi ng 
gecanceld.

Wind, wind, wind, dat was wat deze wedstrijd overheerste. Toch voldoende 

vliegdagen voor een offi  cieel geldig kampioenschap, hoewel enkele onder 

marginale omstandigheden.

1

Briefi ng.

Foto’s: 

Frans Guise,

Jeroen Kroon, 

Frits Snijder

1

Kijk voor opdrachten, scores, foto’s, dagverslagen ook op:
www.nkzweefvliegen2011.nl
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Veel buitenlandingen
Maar toen kwam eindelijk op vrijdag 20 mei het betere weer, 
met mooie opdrachten. De eerste echte wedstrijddag! Voor 
de clubmannen 361 km, voor de combiklasse 412 km en 
voor open klasse 404 km, richting N-NO. De verwachting 
luidde: thermiek tot 1.400 m, maar ook cirrus. Gelukkig steeg 
het zo te zien ook goed onder de cirrus. Wordt de eerste 
wedstrijddag een feit? Jawel, maar met veel buitenlandingen. 
Slechts drie vliegers fi nishen in de clubklasse, zes in de combi-
klasse en twaalf in de open klasse! De meeste anderen ston-
den buiten, niet al te ver weg. Eén deelnemer kwam pas 
midden in de nacht thuis en miste daardoor de heerlijk ‘braai’, 
aangeboden door het JS1 Revelation team, bestaande uit 
Ronald Termaat, Maarten Baltussen en Iain Baker, business 

manager van Jonker Sailplanes. Iemand die schade aan zijn 
kist had opgelopen, zag van verdere deelname af. Winnaars 
van de dag: Patrick van Breemen-Schneider in de club-, Mark 
Leeuwenburgh in de combi- en Maurits Dortu in de open 
klasse. Maurits vliegend met zijn nieuwe JS1, die op het 
 nippertje vanaf de fabriek in Zuid-Afrika op Terlet was gearri-
veerd. Omdat er toen niet gevlogen werd, had hij nog even 
tijd om zich voor te bereiden. Bovendien, een trotse Iain Baker 
zei dat Jonkers Sailplanes de JS-1 geheel vliegklaar afl evert. 
Dat bleek te kloppen, want Maurits stapte in en... won!

Nu bijna iedereen binnen
Daarna, zaterdag 21 mei, zou het weer net zo goed zijn, maar 
met minder cirrus. Wedstrijddag 2, iedereen verwachtte 

Advertentie

2

2

Finish.
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 grotere opdrachten. Maar Jeppe verkoos, in overleg met 
onze voortreff elijke meteoman Hans Spekkers, de zelfde 
afstanden als de vorige dag aan te houden. Een juiste beslis-
sing, want nu kwamen op het eind van de dag bijna alle kis-
ten binnen, op vier na. Patrick won ook nu in de clubklasse, 
Steven Raimond in de combiklasse en Gert Buitink was van-
daag de beste in de open klasse.

24.000 mensen nodig
Zondag 22 mei werd gecanceld voor de open klasse. De 
combi- en clubklassse mochten een AAT vliegen van twee 
uur. Wel wat later op de dag, na de passage van een koufront 
zo rond 15.15 uur. Maar er viel in korte tijd best veel regen, 
waardoor de eerste start werd doorgeschoven naar 16.00 
uur. Vliegen na die regen en met de harde wind lukte toen 
helaas niet meer. Uiteindelijk vloog er niemand. Wel luister-
den we tijdens de briefi ng aandachtig naar Marc Landsman, 
die allen namens de hoofdsponsor CAE Global Academy 
Amsterdam (CAE-NLS) veel succes toewenste. En hij legde 
uit dat CAE-NLS de NK sponsort, omdat: ‘Zweefvliegen een 
belangrijke kweekvijver van vliegers is, zeker nu de arbeids-
markt aantrekt en de luchtvaart in de nabije toekomst 
24.000 mensen nodig heeft.’

Slechts twee fi nishen
Die harde wind was er nog steeds op maandag 23 mei, maar 
ook blauwe lucht met prachtige cumeltjes. Iedereen was zeer 
gemotiveerd, het wedstrijdteam, de vliegers en hun aanhang. 
Wedstrijddag 3 met opdrachten van 327 (club), 391 (open) 
en 410 (combi) kilometers  werden uitgereikt. In het begin 
was het stijgen matig, daarna ging het goed. Maar... uit de 
clubklasse kwam al snel het bericht dat de ‘88’ en de ‘MSF’ 
buiten waren geland bij Apeldoorn, op weg naar het tweede 
keerpunt Uddel. Verschillende vliegers onderbraken hun 
opdrachten en kwamen terug om op Terlet te landen. Eén 
vlieger liep schade aan zijn kist op bij een buitenlanding en 
zag zich gedwongen om te stoppen met de wedstrijd. Alweer 
een probleem met de motor! De enige twee die fi nishten 
waren de ‘echte’ open klasse kisten (Nimbus 4T en M) van 
Peter Batenburg en François Jeremiasse. Goed gedaan, je 
moet het toch maar kunnen, ook met zo’n spanwijdte!

Sint Cumulus Day
Dinsdag, 24 mei, wedstrijddag 4 en daarmee hebben we een 
offi  cieel Nederlands kampioenschap. Om 10 uur hangt Jeroen 
Kole , die niet aan de wedstrijd meedoet, al achter de sleep 
bij Daan Paré om te kijken of hij een 850 km kan vliegen. Dit 
alleen om aan te geven dat het zó’n weer was! De wedstrijd 
vliegers hebben er ook zin in , maar die wind! Sjoerd, Daan 
en Bert, onze uitmuntende sleep vliegers, besluiten tegen de 
wind in te landen op baan 30, omdat er toch wel 30 graden 
crosswind is op de 22 L en R. Opdrachten: AAT’s voor iedere 
klasse, startlijn open om 3:45 uur voor de club- en open 
klasse en om 3.15 uur voor de combiklasse. Onderweg en 
na afl oop klinken kreten als: ‘Sint Cumulus Day’, ‘boren’, 
‘hoppa’, ‘dan op 300 m. en maar weer zien te klimmen’, ‘o, ik 
waai achteruit’ en ‘zo’n mooie dag, zeldzaam echt genieten’. 

Maar van Jeroen: ‘In twintig jaar heb ik met mijn kist niet 
buiten gestaan. Nu wel, een dichtgeklemd slangetje naar de 
motor hield me tegen’.

Mooie fi nishes
Op woensdag 25 mei, wedstrijddag 5, was het gewoon weer 
heerlijk vliegweer. Wolken overal maar wel met de waar-
schuwing dat het blauw zou worden. Zo’n groot blauw gat 
kostte uiteindelijk de vlieger van de ‘SX’ een buitenlanding 
en die van de ‘XT’ vergat in alle euforie na zijn mooie vlucht 
helaas het reporting point. De rest vloog met grote spoed de 
415 km (club klasse), de 439 km (open klasse) en de 401 km 
(combiklasse) af. De kortere opdracht van de combiklasse 
zorgde voor vroege, snelle en mooie fi nishes. We zaten er 
allemaal klaar voor. Als eerste kwam David Muller binnen en 
in de clubklasse junior Stefan Telkamp. In de open klasse won 
ook een junior, Steven Huiskes. Onze zweefvliegtoekomst 
lijkt verzekerd.

Wind regeert weer
De laatste twee dagen werden weer beïnvloed door de 
harde wind. Donderdag 26 mei (wind van 25 knopen met 
uitschieters naar 30 en meer) werd meteen gecanceld. Het 
Airborne Museum, dat de NK sponsort, trok veel bekijks na 
een gedreven verhaal van directeur Jan Hogens tijdens de 

3
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Gangmakers

in de lucht en 

op de grond.



ochtendbriefi ng. Maar ook het Ereveld Loenen trok bezoekers. 
Op de laatste dag, 27 mei - wedstrijddag 6 - ging het erom, 
is er een venster of niet? Wel weer die harde wind (20 tot 25 
k, grrr) uit richting 270-310. Maar Jeppe gaat er voor en wij, 
de rest, met hem! De briefi ng werd uitgesteld tot 12.15 uur 
en tot verbazing van een paar vliegers werden opdrachten 
uitgedeeld van 119 km voor club, 131 voor de combi en 133 
voor de open klasse. Om 14.30 uur is de eerste start en de 
opdrachten gaan richting het westen, of zoals Jeppe het 
noemde: ’Het mooie weer tegemoet!’ De social media haken 
er meteen op in met alleen maar ‘thumbs up’ voor Jeppe.

Indrukwekkende laatste dag
Startlijnen openen om 15.16 uur voor de club-, 15.27 uur 
voor de open en 15.55 uur voor de combiklasse. Finishers in 
de club klasse, terwijl anderen die onderuitgezakt waren nog 
opgesleept moesten worden. Piloten die de motor getrokken 
hadden en dus buiten geland waren. Anderen die het twee 

Advertentie
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keer probeerden, omdat het weer er niet echt slechter op 
werd. Het was een drukte van belang, een echt indrukwek-
kende laatste dag. Niet iedereen haalde de prijsuitreiking, 
dus die werd verschoven van 19.00 naar 20.30 uur. Maar 
toen juichten we dan ook de echte kampioenen toe: Patrick 
van Breemen-Schneider in de Club klasse (574 punten voor-
sprong op de nummer twee Bart Berendsen, die de laatste 
dag won). De nog jonge Rik van den Brink wordt 3e en is 
Rookie van het jaar. Hij wint ook nog eens de Francis van 
Haaff  Bokaal als beste junior. Steven Raimond is kampioen 
Combiklasse. Al vanaf wedstrijddag 2 lag hij onbetwist op 
kop in het algemeen klassement. Hij had tenslotte een voor-
sprong van 340 punten op runner-up Mark Leeuwenburgh .
Bas Seijff ert werd 3e.
Ronald Termaat is kampioen Open klasse. De hectiek om zijn 
op het nippertje gearriveerde JS1 deed hem weinig.(hij had 
toestemming om in geval van een dag op een andere kist te 
vliegen). Zuur voor de andere JS-1 vlieger Maurits Dortu was 

#  CN Piloot Vliegtuig Score
 1 JU Patrick v. Breemen-Schneider LS-1f 5210

 2 2B Bart Berendsen Std. Cirrus 4636

 3 T2 Rik van den Brink LS-4 4633

 4 566 Leeuwe Runhaar Std. Cirrus 4496

 5 KE Jan von Ronnen LS-4 3961

 6 YX Stefan Telkamp ASW-19 3932

 7 GB Ben Hiemstra Discus bT 3897

 8 SX Dennis Terpstra Std. Cirrus 3774

 9 88 Mark den Besten Std. Cirrus 3166

 10 MSF Theo Janssen LS-4 3134

 11 L6 Willem Dortu LS-7 3120

NK 2011 Eindklassement
16 t/m 27 mei, Terlet

Clubklasse – 6 wedstrijddagen, 11 deelnemers

 1 1R Steven Raimond ASW-27 5132

 2 K1 Mark Leeuwenburgh Ventus-2a 4792

 3 SEI Bas Seijff ert ASW-28 4552

 4 WH Jeroen Verkuijl Discus 4385

 5 2M David Muller Discus-2cT 4140

 6 2T Tjeerd Reitsma Duo Discus T 4032

 7 WB1 Boris Broere Duo Discus T 3920

 8 LDS Peter Kaasjager LS-8 3764

 9 LR Wiebe Bosman ASW-27 3685

 10 E12 Wolfert Voet Duo Discus 3653

 11 M3 Rens van Broekhuijsen Duo Discus T 2877

 12 DG6 Seth Brussaard DG-505 20m 2854

 13 BY Peter Aalbers LS-6 2669

 14 EZ Philippe Hendriks Discus 2486

 15 JE Erik Busser ASW-24 0

Combiklasse – 6 wedstrijddagen, 15 deelnemers

 1 JS Ronald Termaat JS-1b 5019

 2 LSJ Francois Jeremiasse Nimbus-4M 4882

 3 S9 Hadriaan van Nes DG 800S/18m 4863

 4 B Rien Bastiaanse ASG-29/18m 4779

 5 M2 Sikko Vermeer ASG-29/18m 4720

 6 4T Peter Batenburg Nimbus-4T 4693

 7 GPS Maurits Dortu JS-1b 4632

 8 CX Gert Buitink Ventus-2c/18m 4455

 9 XH Steven Huiskes Ventus-2c/18m 4350

 10 U Max van Bree Ventus-2c/18m 4286

 11 UFO Max Leenders Nimbus-4DM 4276

 12 71 Jelmer Wassenaar LS-10/18m 4133

 13 DX Bas Krebbers Nimbus-4DM 3951

 14 NU Dick Teuling Ventus-2c/18m 3806

 15 MR Mischa Konings LS-10T/18m 3738

 16 IH Tim Kuijpers HpH-304S/18m 3512

 17 1 Rene de Dreu HpH-304S/18m 3367

 18 E3 Richard de Ruiter LS-6/18m 3366

 19 NR Bas Brouwer LS-6/18m 3309

 20 XT Karel Termaat Ventus-2c/18m 3225

 21 CC Wouter van Willenswaard Ventus-2c/18m 3184

 22 FA Francesco Bruinsma ASG-29/18m 3138

 23 IT Bob Teernstra Ventus-2c/18m 841

 24 C17 Theo van ’t Rood LAK-17/18m 489

Open klasse – 6 wedstrijddagen, 24 deelnemers

6
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Steven Raimond in 

ASW-27 ‘1R’.
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Kampioenen vlnr: 

Steven Raimond 

combiklasse, 

Ronald Termaat 

open klasse, Patrick 

van Breemen-

Schneider 

clubklasse.
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Winnaars clubklasse: 

Patrick van 
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Bart Berendsen 2, 

Rik van den Brink 3.
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combiklasse: 

Steven Raimond 1, 

Mark Leeuwenburgh 

2, Bas Seijffert 3.
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Winnaars open 

klasse: Ronald 

Termaat 1, Francois 

Jeremiasse 2, 

Hadriaan van Nes 3.

10
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Advertenties

dat hij op wedstrijddag 5 nog de 2e plaats in het algemeen 
klassement bezette, maar deze laatste wedstrijddag voor ‘de 
baas’ (Transavia) moest vliegen. Hierdoor zakte hij naar de 
7e plaats. Runner-up in zijn plaats werd François Jeremiasse 
en als 3e eindigde Hadriaan van Nes.

We hadden een prachtig NK 2011, met dank aan alle spon-
soren. Want, zoals Jeppe zei, zonder hen kan een wedstrijd 
zoals deze niet meer. Veel van hen kwamen even langs, 
 vlogen zelfs mee in en DG-1000 en we hopen dat zij het ook 
leuk vonden. Een prachtige NK door het weer, de goede 
 vliegers, de crews die hun piloten bijstonden. ‘Meteo-Hans’ 
met zijn voortreff elijke verwachtingen van het weer. De 
sleepvliegers Sjoerd, Daan en Bert, die de harde crosswind 
het hoofd moesten bieden en de lierploeg. Het PR team en 
verder het gehele NK 2011 team van wedstrijdleider Jeppe 
de Boer, 31 jaar jong, die zich een succesvol nieuwkomer 
toonde in dit vak. Een geboren leider, met goed oog voor 
zijn gekozen assistenten Natasja van der Neut en Rik de 
Lange. Ik vond het een voorrecht in dit  team te mogen 
meewerken. •
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Teugse 2-Daagse 2011
7 en 8 mei, 2 dagen

Clubklasse, 12 deelnemers

 1 XO Adriaan Oudhuis NNZC ASW 20 408

 2 KE Juriaan Aelvoet KeZC LS 4a 403

 3 NJ Joop Gooden VCH Discus CS 345

Combiklasse, 11 deelnemers

 1 YE Huibert Jongenburger   Zc Flevo DG 1000 499

 2 AIR Rik de Lange ZCNOP DG 1000 495

 3 4T Peter Batenburg TZC Nimbus 4T 456

Nederlands 

kampioen clubklasse 

2011 Patrick van 

Breemen-Schneider 

met LS-1f ‘JU’.

Meer wedstrijduitslagen

Wedstrijden

Zweefvlieg-
post

Hij deed het weer, Gerrit 
de Boer van de Twentsche 
ZC, een van de weinigen die zich nog met 
de eens zo populaire zweefvliegpost bezighoudt. Hij organiseerde een 
 postzending die dit jaar met clubgenoot Steven Huiskes tijdens een 
NK wedsstrijdvlucht mee ging. Datum 24 mei 2011, gevlogen afstand 407 km. 
Op de postzegel zie je Steven. (FS)

e zich nog met 
vliegpost bezighoudt Hij organiseerde een

Open Militair Kampioenschap 2011
6 t/m 10 juni, 3 dagen, Malden

Clubklasse, 9 deelnemers

 # CN Piloot Club Vliegtuig Totaal
 1 74 Frank Hiemstra FAC Std. Cirrus 1.515

 2 PI Stephan Grunder TZC DG-300 1.451

 3 Z3 Jasper Dekkers ZES Glasfl ugel 304C 1.334
15m klasse, 8 deelnemers

 1 LD Ton Staassen ZES Mosquito 1.554

 2 SEI Bas Seijff ert KNVvL ASW 28 1.549

 3 SX Siem Troost ZCNOP LS 8 1.249
18m klasse, 15 deelnemers

 1 JS Maarten Baltussen GeZC JS-1b 1.563

 2 VP Hans Biesters ACvZ Ventus 2cT/18m 1.528

 3 EE Dennis Schouten KZC ASH 26E 1.506
Tweezittersklasse, 10 deelnemers

 1 49 Ronald Kaay EACzc Duo Discus 1.710

 2 QV Nico Koster Haamstede Duo Discus 1.617

 3 G3 Mike Van Gurp LSK-ZC G.R. Duo Discus 1.566

6e WK Zweefvliegen Vrouwen 2011
11 -25 juni, Arboga, Zweden

Kampioenen

Clubklasse (5 dagen, 18 deelnemers): 

 Agnete Olesen, Denemarken, St. Libelle
Standaardklasse (5 dagen, 16 deelnemers): 

 Sue Kussbach, Duitsland, LS-8a
15m klasse (6 dagen, 13 deelnemers): 

 Susanne Schödel, Duitsland, Ventus 2ax
Deelnemende landen: 

Denemarken, Duitsland, Italië, Polen, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, 

Zweden.

i    Meer info: wwgc2011.se/site/

wwgc2011.se/site/


Sikko Vermeer in 
Deutsche Meisterschaften

In de Open Deutsche Meisterschaften van 1 tm 14 juli viel 
Sikko Vermeer (ACvZ) als buitenlandse deelnemer op. In 

het totaalklassement van de 18m klasse eindigde hij na 8 
dagen op de 9e plaats. Het wedstrijdveld telde 42 deelne-
mers, waaronder bekende Duitse toppers. Dag 4 scoorde 
Sikko een dagoverwinning (RT 368,6km, gemiddelde snel-
heid: 108,64 km/h). Op dag 7 (RT 395,6km, gemiddeld 120,25 
km/h) en op dag 8 (RT 538,7km, gemiddeld 123,77 km/h) 
werd hij 3e. Dag 5 was een off -day met de 36e plaats. Sikko 
vloog met JS1 ‘GPS’ van Maurits Dortu.

Sallandse 2-Daagse 2011
25 en 26 juni, Lemelerveld, 1 dag

Mixed, 6 deelnemers

 1 SO Lars Berendes ACS Discus b-WL 368

 2 2X Roderik Lalkens VCH Ventus bT 319

 3 DZ Maarten Timmer ACS Janus C 305
Clubklasse, 9 deelnemers

 1 MZ Jan Roose WBAC LS 4a 413

 2 JU Pieter van Vliet FAC LS 1f 314

 3 FK Derek Aldridge FAC DG 300 306
Tweezittersklasse, 8 deelnemers

 1 SI Harald Lanting ACS Duo Discus T 9

 2 HD Olfert Cleveringa VCH Duo Discus XL 7

 3 T7 Stephan Grunder TZC Duo Discus XLT 6
Open klasse, 9 deelnemers

 1 4T Peter Batenburg TZC Nimbus 4T 467

 2 S9 Hadriaan van Nes ACS DG 800s 463

 3 T10 Halmar Lakeman VCT LS6 18w 350

Grand Prix Tukker 2-Daagse
11 en 12 juni, Twente, 12 deelnemers, 2 dagen

 1 2T Francis van Haaff  GeZC Duo Discus xT 17

 2 4T Peter Batenburg TZC Nimbus 15

 3 T9 Ard Tielenburg TZC Discus 14

Sikko Vermeer 

met dochter  Marijne 

(ACvZ) op iFly! 

introdag 2011 bij 

EPST. Marijne is in 

de familie de derde 

generatie die gaat 

zweefvliegen.

Advertentie

0031-615005039 / 0031-346576081
de Sav. Lohmanstraat 16

3601 BZ MAARSSEN
www.aviationservices.eu

aviationservices@planet.nl

Vraag vrijblijvend prijslijst/offerte:
BEST PRICE BEST SERVICE

Benelux Dealer voor
MOUNTAIN HIGH EDS OXYGEN

tevens:
GARRECHT/FUNKWERK

VLIEGTUIGHOEZEN vanaf €950
ALUMINIUM VLEUGELSTEUNEN

AVIATION HEADSETS
“FLIGHT TWO” (ANR+PNR)

KEES
AERO
NAUTICAL

SERVICES

EK 2011 • 
Wereld-, Club-, Standaard-, 20m 2-zitterklasse

18-29 juli, Nitra, Slowakije

Wereld/PW5-klasse, 11 deelnemers, 3 wedstrijddagen

geen geldige EK
Clubklasse, 33 deelnemers, 4 wedstrijddagen

 # CN Piloot Land Vliegtuig Totaal
 1 IF Roman Mracek CZ Std. Cirrus 1.495

 2 MF Jozef Kožár SK LS 1F 1.446

 3 BI Tomasz Krok PL Jantar Std.3 Brawo 1.400

 6 2B Tim Kuijpers NL Std. Cirrus 1.253

 14 HS René de Dreu NL LS 1F 1.160

 17 74 Frank Hiemstra NL Std. Cirrus B/15m 1.122
Standaardklasse, 31 deelnemers, 4 wedstrijddagen

 1 V Sebastian Kawa PL Discus 2A 1.466

 2 BP Poch Franz DE Discus 2B 1.386

 3 AK Mario Kiessling DE Discus 2A 1.382

 18 IEB Alfred Paul Alfers NL LS 8/15m 993

 20 d9 Sjaak Selen NL LS 8/15m 964
20m 2-zitterklasse, 16 deelnemers, 4 wedstrijddagen

 1 KA Harri Hirvola, Visa Matti Leinikki FI Arcus 1.440

 2 OM Dmitriy Timoshenko, Ilya Ershov RU Duo Discus 1.391

 3 T Viktoras Kukcikaitis,  LT LAK 12 1.350

   Marius Pluscauskas

 6 SP Bart Berendsen,  NL Arcus 1.274

   Patrick van Breemen-Schneider
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Amstelglide Grand Prix
2 juli, Soesterberg.

Uitslagen volgens Grand Prix puntentelling. Deelnemers die de 
opdracht niet hebben rondgevlogen, krijgen nul punten, maar zijn 
wel op volgorde geplaatst van verst gevlogen afstand.

18m klasse, opdracht 272,9 km, 12 deelnemers

 1 JS Ronald Termaat GeZC JS-1 1

 2 XH Harry Huiskes TZC ventus 2cxt 0

 3 FW Jeroen verkuijl ZCR Ventus 2ct 0
Clubklasse, 178,5 km, 8 deelnemers

 1 MSF Theo Janssen ACvZ LS4 3

 2 HV Stefan Telkamp GoZC Janus 18,2m 2

 3 68 Stefan Zuiderwijk GeZC ASW 15 1
Standaard/15m klasse, opdracht 267,1 km, 10 deelnemers

 1 CT Harry Wondergem ACvZ Ventus 2 1

 2 M7 Thijs Pare ACvZ LS 8 0

 3 28 Jeppe de Boer FAC ASW 28 0
Tweezitters, 244,1 km, 7 deelnemers

 1 M3 Sander ’t Hart ACvZ Duo Discus 1

 2 INO Stephen Kollaart Terlet DG 500M 0

 3 DIX Max Bloch GeZC Duo Discus T 0

Zomerwedstrijden
17 t/m 23 juli, Malden

Clubklasse, 3 dagen, 9 deelnemers

 1 CEO Boris Broere EZAC Std. Cirrus 390

 2 MSF Theo Janssen ACVZ LS 4a WL 350

 3 B6 Arjan Scheff ers ZES Mosquito B 309
Combiklasse, 3 dagen, 16 deelnemers

 1 Y1 Michiel Schwarte & Rinus v.d Steen NijAC DG 505 20m 497

 2 Y1 Peter Millenaar VCH Discus 2a  493

 3 M3 Jean Paul Beeke ACvZ Duo Discus T 401
Openklasse, 3 dagen, 10 deelnemers

 1 WM Bart Groen GEZC Ventus cT 17.6m 545

 2 JS Maarten Baltussen  WBAC/GEZC JS-1b 486

 3 D6 Patrick Hoeve ZC Deelen LS 6/18m 485

Nationale Juniorenwedstrijd 2011
30 juli t/m 6 augustus, Venlo, 19 deelnemers, 4 dagen

 1. T10 Tim Peter VCT LS 6 1.479

 2. T11 Sander Luimes VCT LS 3 1.445

 3. KE Boris Böing KZC LS 4 1.414

Karel Termaat en Gert Buitink 
werden resp. 2e en 3e in de 

‘Grand Vols’ (22 deelnemers, 7 dagen) 
op het Concours International et  Amical 
de Bailleau, 2-13 augustus op Bailleau-
Armenonville. Ton Warmerdam, Max 
van Bree en Jac van Stratum eindigden 
bij de eerste 10. In totaal vlogen in 
deze klasse 11 Nederlandse kisten  
(met 19 man). In de klasse ‘Vitesse’  
(37 deelnemers, 5 dagen) was het 
beste resultaat voor Robbie Seton (5e). 
Hier vlogen bij elkaar 8 Nederlandse 
kisten (met 11 man). Tenslotte was er 
de ‘Amicale’ (11 deelnemers, 5 dagen) 
waarin Bas Borm 3e werd. In deze klasse 
vlogen 3 Nederlandse kisten (met 2 
man en jawel, 1 vrouw, Paula Majaars). 
Naast de Fransen vormden de Neder-
landers (aangevoerd door de EACzc) 
een groot contingent deelnemers, dat 
ook nog eens de teamcup won. Verder 
Belgen, Duitsers en Italianen.

Vriendschappelijk
In veel ander sporten zijn de amicales, 
friendlies, oftewel vriendschappelijke 

wedstrijden enorm populair. Ze vormen 
een internationaal circuit naast de 
 ‘offi  ciële’ competities. Hun aantrekke-
lijkheid steunt op een aangepast en 
soms totaal afwijkend wedstrijdformat. 
Het Concours in Bailleau, met zijn in 
2010 gewijzigde opzet, is zo’n initiatief 
op zweefvlieggebied. Maar onze al 
bijna klassieke Euroglide past daar ook 
bij. Het zou wel eens kunnen dat we 
hier de komend jaren meer van gaan 
zien. In het Concours kan je in elke 
klasse met elk type vliegtuig deel-
nemen conform de DAeC handicap. 
Deelnemers aan de ‘Grand Vols’ staan 
elke dag vooraan opgesteld. Zij krijgen 
de grootste opdrachten. De dagcon-
dities worden compleet uitgenut, wat 
dat betreft een conventionele wedstrijd 
eigenlijk. Hier vliegen de meeste ‘big 
ships’. De ‘Vitesse’ staat daar direct 
achter en krijgt kleinere, geoptimali-
seerde opdrachten. Voor wie niet te 
lang wil vliegen, maar wél met een 
hoog gemiddelde en soms een dag 
met een regattastart. De ‘Amicale’ staat 
achteraan, is om ervaring op te bou-

wen met bescheiden opdrachten en 
veel aandacht voor gezamenlijke  voor- 
en nabespreking. • 

i   
http://2011.planeur-bailleau.org

Succes Karel Termaat, Gert Buitink 
en Bas Borm in Bailleau

Karel Termaat (2) 

en Gert Buitink (3) 

in ‘Grand Vols’, 

Bailleau. 

Foto: Joke Termaat

http://2011.planeur-bailleau.org


Kijk voor alle Nederlandse 
wedstrijden op:
http://gnl.zweefportaal.nl
Kijk voor de sites van Nederlandse 
teams op de Europese Kampioen-
schappen en de Wereldkampioen-
schappen Junioren op:
www.zweefportaal.nl

EK 2011 • 15m, 18m, Open klasse

31 juli - 13 augustus, Pociunai, Litouwen

15m klasse, 25 deelnemers, 10 dagen

 # CN Piloot Land Vliegtuig Totaal
 1. EY Christophe Ruch FR Ventus 2ax 7.323

 2. 5A Henrik Breidahl DK Ventus-2a 7.175

 3. SP Denis Guerin FR Ventus 2a 7.175
18m klasse, 28 deelnemers, 10 dagen

 1. PL Karol Staryszak PL ASG-29 8.172

 2. HD Zbigniew Nieradka PL ASG-29 7.984

 3. E1 Russell Cheetham UK JS-1b 7.946

 6. JS Ronald Termaat NL JS-1b 7.706

 8. GPS Maurits Dortu NL JS-1b 7.461
Open class, 21 deelnemers, 9 dagen

 1. EB Markus Frank DE EB-29 7.088

 2. EC Killian Walbrou FR Nimbus 4T 6.932

 3. RX Petr Krejcirik CZ ASW-22ble 6.897

 7. 4T Peter Batenburg NL Nimbus 4T 6.178

 10. V1 Mark Wering NL Nimbus 4t 6.124

Succes Mark Leeuwen-
burgh en Steven Raimond 
in Heidepokal

Mark Leeuwenburgh en Steven Raimond eindigden 
resp. als 1e en 2e in de Standaardklasse (14 deelne-

mers, 3 dagen) van de Heidepokal 2011, 5-8 juli, Leipzig-
Roitzschjora (DE). Deze lokale wedstrijd trekt elk jaar wel 
Nederlandse deelnemers. Zes dit keer. In de zelfde klasse 
vlogen nog Peter Kaasjager (8e) en Martin Bierhuizen (14e). 
In de 18m klasse (19 deelnemers, 3 dagen) Ronald Rooij (5e) 
en Irene van der Zwan (6e). In de Clubklasse (14 deelnemers, 
3 dagen) waren geen Nederlanders.

i    www.vss-leipzig.de/

FAI Sailplane Grand Prix 2011
23 t/m 30 juli, Wasserkuppe, 18 deelnemers, 5 dagen

 # CN Piloot Land Vliegtuig Totaal

 1 CT Giorgio Galetto IT Ventus 2ax 31

 2 77 Sebastian Nägel DE ASW 27 25

 3 PC Peter Hartmann AU Ventus 2cxa 22

Meer info: http://sailplane-grandprix-2011.aero/

Kampioen Sailplane 

Grand Prix 2011, 

de Italiaan 

Giorgio Galetto. 

ikwilpilootworden.nl

Advertentie

WK Junioren 2011
7 t/m 19 augustus, Musbach (DE)

Clubklasse, 44 deelnemers, 7 dagen

 # CN Piloot Land Vliegtuig Totaal

 1 2B Tim Kuijpers NL Std. Cirrus 4536

 2 57 Alexander Späth DE Std. Cirrus 4508

 3 WL Tobias Welsch DE Std. Cirrus 4504

 6 YX Steven Huiskes NL ASW 19 4152

 6 T2 Rik Van Den Brink NL LS 4 4152

Standaardklasse, 37 deelnemers, 6 dagen

 1 FL Felipe Levin DE Discus 2a 3832

 2 LOT Lukasz Grabowski PL LS 8 3352

 3 CG Jon Erik Lygren NO LS 8 3341

 23 SEI Stefan Telkamp NL ASW 28 2402

 28 EF Stefan Knoop NL Discus 2308

 31 7 Ard Tielenburg NL LS 7 2132

Tim Kuijpers 
Wereld-
kampioen!

Tim Kuijpers, 

Junioren wereld-

kampioen 2011. 

Foto’s: Frits Snijder
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Rubriek | AuteurZweefvlieghistorie | Femke Boersen, Frits Snijder

Hetty Amade (geboren 1934 in Nederlands-Indië)  
is van oktober 1955 tot mei 1962 lid van de LSK 
Zweefvliegclub Gilze-Rijen. Ze werkt op de vlieg-

basis bij de Luva (Luchtmacht Vrouwenafdeling) en wordt   
in 1958 beëdigd als eerste vrouwelíjke offi  cier-verkeersleider 
van de Konìnklìjke Luchtmacht. In 1953 maakte ze als scho-
liere al kennis met het zweefvliegen op Valkenburg. Met het 
HBS diploma op zak ging ze naar de Luva en volgde de 
zweefvliegopleiding op Terlet (instructeurs Willy Hofman, 
Jan Reitsma e.a.). In één seizoen behaalde ze haar B- en 
C-brevet (nog apart toegekend). Hetty is een fanatieke tante, 
die hierna verschillende records zet, meegaat op een van de 
eerste golfexpedities naar Issoire en in 1961 met  succes aan 
de NK Zweefvliegen deelneemt.

Prestaties
17 maart 1955: Vanwege haar snelle vorderingen kent de 
KNVvL aan Luva korporaal Hetty Amada de jaarlijkse prijs  
toe in de categorie ‘beste militaire prestaties’.
10 mei 1955: Terlet, Hetty verbetert met 99 km naar Nieuw-
Schoonebeek het afstandrecord voor vrouwen. Ans De Boer-
Stufkens overtreft dit nog de zelfde dag met 110 km naar 

Lingen, Duitsland. Het afstandsrecord (mannen) staat dan 
op 356 km. ‘Hetty zou dolgraag pilote worden’, meldt de 
Nieuwe Haagse Courant, ‘maar dat is voor meisjes moeilijk  
te verwezenlijken in Nederland. Daarom droomt ze wel eens 
van Amerika...’
24 april1956: Hetty behaalt met haar overland naar Nieuw-
Schoonebeek, 1.850 m hoogtewinst plus nu een duurvlucht 
van 6:27 uur (‘daarmee benader ik de jongens tenminste een 
beetje’) als eerste Nederlandse zweefvliegster het Zilveren-C 
brevet. ‘Groot is onze bewondering voor uw geweldige 
 prestatie’, schrijft de Delftsche Studenten Aeroclub haar. 

Podiumplaats Hetty 
Amade op NK 1961
Nu vijftig jaar geleden veroverde Hetty Amade de 

tweede plaats in het Nationale Kampioenschap 

 Zweefvliegen. Ze is daarmee de eerste en tot op heden 

ook de laatste vrouw die bij een NK-prijsuitreiking  

op het erepodium stond.

1

Hetty bij montage 

van Gilzer Slingsby 

T-30 Prefect PH-198. 

Op de aanhanger 

o.a. een cartoon van 

de Fokker Olympia 

PH-172.

2

Hetty in 2005 met 

dochters (vlnr) Melle, 

Diane en Karin op 

bezoek in Nederland. 

Karin werd in de VS 

ook zweefvliegster. 

Foto: Monique 

van Tilborg, 

KLu Open Dagen 

2005, bij Gilzer LC 

‘Illustrious’.

1

2

‘Groot is onze bewondering 
voor uw geweldige prestatie’
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Is ondertekend ‘met de meeste bevlieging’ door praeses 
Sypko Andreae en de overige senaats- en clubleden. Er zijn 
op dat moment nog maar weinig vrouwen met een zweef-
vliegbewijs: Hetty, Ans de Boer, Tine Massink, Elly  Seiff ert, 
Annemieke Koch en Ida Veldhuyzen van Zanten.  Zij ‘jagen‘ 
ook op een Zilveren C. In 1957 slaagt Ida daar als tweede in. 
Er zijn dan zo’n 95 mannen met een Zilveren C. De 21-jarige 
student Wim Toutenhoofd is met Gouden-C en twee dia-
manten de hoogst ‘gedecoreerde’.
19 april 1957: Gilze-Rijen, eerste vrouwelijke recorddoel-
vlucht, met een Skylark II in 3:30 uur de 100 km naar 
 Wìldenrath RAF, Duitsland.

1958 Instructiebevoegdheid.
28 mei 1958: Terlet, met Skylark II PH-230 record hoogte-
winst voor vrouwen, 3.080 m.
mei 1960: Terlet, Hetty verwerft als eerste Nederlandse 
zweefvliegster het Gouden C-brevet met als laatste proef 
310 km naar Jesteburg bij Hamburg.
28 september 1960: Gilze-Rijen, overland naar Haamstede in 
Rhönlerche met Chris Buter.
9 januari 1961: ‘Juist een dag of vijf voor haar 27e verjaar-
dag heeft Hetty Amade ‘t hem weer geleverd. Met twee van 
haar Klu zweefvliegclubgenoten uit Gilze-Rijen (Chris Buter 
en Wim Strijland / Red) op zweefvakantie in het beroemde 
Franse centrum Val d’lssoire, was de lenticularis haar op 
maandag 9 januari goedgunstig en voerde een staande golf 
Hetty’s SkyLark Il naar 4.100 meter ‒ 650 meter hoger dan 
 tìjdens haar vorige, op 28 mei 1958 gemaakte recordvlucht.’ 
(‘Avia’, 1961). Weer terug interviewt Nederlands bekendste 
sportverslaggever Jan Cottaar haar in een uitzending op het 
nieuwe medium, de televisie!
mei 1961: Terlet; Hetty vliegt op het NK verschillende 
records en eindigt als enige vrouwelijke deelnemer op de 
tweede plaats. Lees ook de kaders over de NK 1961.
1962: Hetty Amade verhuist naar de VS. In 1973 neemt ze 
met 21 vrouwen deel aan de Eerste Internationale Wedstrijd 
voor Zweefvliegende Vrouwen op het vliegveld van Leszno 
in Polen en wordt 13e.

 # Piloot Club Vliegtuig Score
 1 A. Breunissen Gelderse ZC Ka-6 5.183

 2 H. Amade KLu ZC Gilze Rijen Ka-6 4.427

 3 E. F. van Bree KLu ZC Woensdrecht Sky 4.350

 4 S. W. Andreae Delftsche Stud. AC Ka-7 4.168

 5 J. Krols Zweefvliegcentrum Skylark III 4.115

 6 G. j. Ordelman VC Teuge Sagitta 4.029

 7 R. Breunissen Gelderse ZC Ka-6 4.115

 8 H v. d. Salm KLu ZC Twenthe Skylark ll 3.560

 9 J. Minoli Zweefvlegcentrum Skylark ll 3.066

 10 L. Lueks KLu ZC Twenthe Skylark III 2.987

 11 E. Réparon VC Teuge Skylark ll 2.883

 12 J. van Melzen Nijmeegse AC Sky 2.655

 13 J. Beek Amsterdamse CvZ Ka-6 2.350

 14 J. Bernsen VC Teuge Skylark Il 2.292

 15 H. Smet Antwerp Aviation Club Mucha-Standart 2.279

 16 J. Michielsen Gilzer LC  lllustrious Skylark ll 2.125

 17 J. Th. van Eck AKU ZC Skylark ll 1.903

 18 A. Korenhof Zuidhollandse VC Skylark ll 1.348

 19 R. Korenhof KLu ZC Deelen Olympia 1.336

 20 J. Huberts Venlose ZC Skylark ll 1.331

 21 H. Fernhout VC Teuge Olympia 1.308

 22 C. L. M. Reisch Gooische ZC Skylark II 1.222

 23 J. Brouwer Delftsche Stud. AC Skylark II 1.065

Open NK 1961 Eindklassement
21 mei t/m 2 juni, Terlet

23 deelnemers - 6 wedstrijddagen - 1 wedstrijdklasse

3

Hetty test radio 

in haar Ka-6 

PH-259 ‘47’ 

tijdens NK 1961. 

Rechts ‘crew’ 

Chris Buter.

Foto’s: ‘Avia’ en 

archief ‘Thermiek’.

Successen

Arie Breunissen won deze NK met overmacht. Hetty had op 28 mei alle 
andere deelnemers achter zich gelaten toen ze na 280 km wegens onweer 
moest landen. Op 30 mei vloog ze 466 km en 8:24 uur tot in Noord-Frankrijk, 
tevens een nieuw afstands- en duurrecord voor vrouwen (Breunissen en Van 
Bree vlogen die dag beiden 509 km, ook naar Noord‒Frankrijk, en Ordelman 
440 km in het prototype van de Sagitta). Met daarbij nog eens haar goede 
score op 1 juni passeerde Hetty zowel Van Bree als Ordelman in het algemeen 
klassement en belandde op de tweede plaats. Lovende commentaren waren 
haar deel in ‘ Avia’ en de landelijke pers. Ook de KLu deed publicitair haar 
voordeel met de ‘zweefvliegende luitenant’.

‘Juist een dag of vijf voor haar 
27e verjaardag heeft Hetty 
Amade ‘t hem weer geleverd’

3
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 21 mei: slecht weer

 22 mei: retourvlucht over 150 km.

 23 mei: slecht weer.

 24 mei: koersvlucht, volgende dag gereserveerd   

  voor terugtransport.

 25 mei: terugtransport

 26 mei: slecht weer.

 27 mei: race over 128 km.

 28 mei: 300 km driehoek.

 29 mei: 200 km driehoek, werd geen wedstrijddag

 30 mei: vrije afstand

 31 mei: terugstransport

 1 juni: 100 km driehoek

 2 juni: slecht weer

Wedstrijdverloop NK 1961

NK eigenaardigheden

Op deze NK was wolkenvliegen voor het eerst niet toe gestaan. De vliegers 
moesten ter controle een barogram overleggen. Radio’s aan boord waren 
een zeldzaamheid, niet verplicht en zelfs omstreden (wegens vermeend 
wedstrijdvoordeel, vergelijkbaar met de recente discussie over FLARM). 
De radio’s die er waren, waren meestal ‘geregeld’ bij de KLu (net zoals de 
 zuurstofi nstallaties op de eerste golfexpedities naar Frankrijk). Voor de race 
werd voor het eerst een startlijn gehanteerd. Omdat de wedstrijdleiding niet 
eindeloos omhoog wilde turen, moesten de crews tijdig melden wanneer hun 
man (of vrouw) de lijn naderde. Daarvoor was die radio natuurlijk wel weer 
 handig. De regel dat je met vier wedstrijd dagen een geldige NK hebt, dateert 
ook van deze tijd. Opvallend is tenslotte dat er soms hele dagen heen  gingen 
met ophalen. Met afstandsvluchten onder superthermische condities werden 
ze zelfs vooraf ingepland. Aan de andere kant zien we hoe dat een NK toen 
ook al 500+ vluchten kon opleveren. Met Sky, Skylark of Ka-6!

In Amerika
Hetty zelf: ‘Ik heb nooit mijn afstandsdìamand gehaald, wel 
die andere twee, hier in Amerika. De hoogtewinst in San 
Francisco Bay Area over Fremont (Sky Sailing Airport) in golf-
wind. Ik had toen nog het Nederlands burgerschap. Winst 
5.120 m op 5 februari 1967. Ik vloog een Australische Arrow, 
was vijf maanden zwanger met mijn tweede dochter, de 
rubberband van mijn zuurstof masker brak, dus hield ik die 
met één hand. Omdat mijn barograaf een inktpen had en 
die aan het bevriezen was, moest ik die met mijn andere 
hand in de zon houden. De knuppel zat tussen mijn knieën 
(en buik). De maximale hoogte was 19.900 ft. In dat gebied 
zijn maar vier of vijf diamanten hoogtewinsten gemaakt.  
Nu niet meer mogelijk vanwege het drukke verkeer. Het zicht 
was geweldig, oneindig, ik zag een besneeuwde vulkaan 
meer dan 300 km van mij vandaan, Mount Shasta. De tweede 
diamant heb ik op 4 juli 1969 gehaald. Ik was toen Ameri-
kaanse. Ik werkte als crew voor een Amerikaanse vlieger tij-
dens de USA kampioenschappen in Marfa, Texas. De vlieger 
was een oud-leerling van mij en bezat een 16,5 m Dìamant. 
Als dank liet hij mij zijn kist vliegen op een overland (out and 
return) doelvlucht, 309 km. Mijn eerste vlucht in een Dia-
mant. Eerst was het makkelijk, maar op de terugweg vormde 
zich een lijn van onweersbuien van noord naar zuid, en ik 
moest van west naar oost. Tussen de buien en bliksemstraten 
gevlogen, daarna een gebied van cirrus ontmoet. Nulletjes 
gevonden en met de zwakke wind in de rug voorzichtig naar 
het oosten gedreven tot ik in glijbereik van Marfa was. Toen 
naar huis gegaan waar ze niet dachten dat ik nog thuis zou 
komen. Snel de kist in de aanhangwagen gedaan... en 
onmiddellijk naar het kampioensdiner gegaan, net op tijd. 
Het dichtste dat ik ooit bij de afstandsdiamant ben geweest 
was tijdens de Nationale kampioenschappen in 1961 in 
Nederland toen ik in een Ka-6 van Tertet ten NNO van Dau-
ville-Le Havre ben gevlogen. Mijn afstand 465,8 km, toch 
35+ km te kort van mijn doel, Deauville (509 km).’ 

Hetty leidt nog altijd een heel actief bestaan. Ze houdt 
 schapen op haar boerderij in Californië en in haar vrije tijd 
schildert ze graag. Ze heeft nooit in de schijnwerpers willen 
staan. Wel spreekt uit de interviews van vroeger enorm 
enthousiasme voor het zweefvliegen en haar werk op de 
 Gilzer ‘tower’. •

Bronnen: Artikel Femke Boersen in ‘Zestig jaar Gilzer Luchtvaartclub 

1945-2005’, aangevuld met informatie uit artikelen in ‘Avia Vliegwereld’ 

en diverse dagbladen en tijdschriften, verkregen via o.a. Hetty zelf, met 

wie we in contact kwamen via Rien Schaleven.

‘Het zicht was geweldig, 
oneindig.’

4

Wedstrijdleider 

Menno Manting spot 

een kist die over de 

startlijn gaat.

4
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Vrouwen

Nederlandse 
Vrouwen-
vliegdag 2011
3 juli, NijAC, Malden

Zo’n 75 deelnemers trok de Nederlandse Vrouwenvliegdag (NVVD) 2011!   

Het weer werkte goed mee. Het vliegprogramma omvatte ook een  

wedstrijd, de ‘Cup Female Flyers’, voor kenners: een vereenvoudigde AAT. 

Verder natuurlijk veel gezelligheid en de mogelijkheid om je in een roze Kirby 

Cadet mk II Tutor te laten portretteren (zie cover). Hier een foto-impressie.

Foto’s: Frans Guise en Oedske Osinga
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Eerdere 
vrouwenvliegdagen

2002 NijAC, Malden 
2003 ACS, Salland 9 mei 2003
2005 GeZC, Terlet 29 april 2005
2006 EACzc, Eindhoven 26 mei 2006
2007 ZC NOP, Marknesse 16 juni 2007
2008 ELZC te Schinveld 31 mei 2008
2009 GoZC, Hilversum 9 mei 2009
2010 VZC, Venlo 15 mei 2010

Alle foto’s van Frans Guise: 
https://picasaweb.google.com/fransguise

Alle foto’s van Oedske Osinga:
https://picasaweb.google.com/oedske/NVVD2011Malden#
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Doe mee aan 
fotowedstrijd 2011!

Klik! 
Stuur op naar thermiekfotowedstrijd@gmail.com

Directe presentatie ingezonden foto’sSluiting 1 november 2011

Odin van Oord. 
Op ACvZ herfst-
kamp, Haamstede. 
Canon EOS 550D 
met EF 70-200 
f/2.8 USM lens.

Thermiek Fotowedstrijd

Neander Stalpers. 
Vanuit Castricum, 
Ka-6CR boven 
windmolenpark in 
Noorzee. Sony 
Alpha 300, 
70-200mm.

Natuur, groen, zee, water, wind, het zijn geen ‘linkse hobby’s’ meer. Maak foto’s 

waaruit blijkt dat zweefvliegen een schone, milieuvriendelijke sport is. En dat 

onze zweefvliegvelden oases zijn voor fl ora en fauna. Het mag!

www.thermiekfotowedstrijd.nl
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www.thermiekfotowedstrijd.nl

Thies Bruins. DG-1000 boven 
typisch Nederlands landschap. 
Sony DSC-N1.

Andy van Ommeren. Edelherten 
op Terlet. Nikon D700.

Zo doe je mee:.

• Stuur je foto’s naar thermiekfoto-
wedstrijd@gmail.com

• Gebruik bij heel grote bestanden 
www.yousendit.com 

• Per inzender maximaal 5 foto’s.
• Foto’s over de tijd verspreid 

 inzenden mag ook.
• Sluitingsdatum 1 november 2011.
• Vermeld onderwerp, camera, lens, 

je naam, tel., e-mail en postadres.

Alle foto’s komen na inzending op 
de website. Winnaars ontvangen 
in november persoonlijk bericht. 
Prijsuitreiking 26 november op de 
Nederlandse Zweefvliegdag 2011. 
Winnende foto’s komen in de eerst-
volgende ‘Thermiek’.

Door inzending stem je in met publicatie 

vrij van copyright in de ‘Thermiek’ en het 

KNVvL ledenblad ‘Air Sports Mail’, op offi ciële 

websites en in publiciteitsmateriaal van de 

‘Thermiek’, de Afdeling Zweefvliegen en de 

KNVvL. Overige publicatie alleen met instem-

ming van de inzender. De wedstrijdorganisa-

tie behoudt zich het recht voor inzendingen 

te weigeren die elders al digitaal of in druk 

gepubliceerd zijn, of waarvan een voldoende 

groot bronbestand niet beschikbaar is (< 750 

kB). Uitgesloten van deelname zijn KNVvL 

bestuurs- en personeelsleden, medewerkers 

van ‘Thermiek’ en de fotowedstrijd.

Willem den Baars. Regenboog en 
DG-1000T, Haamstede. Canon 
EOS 450D met EFS 18-55 IS objectief.

Stuur foto’s van 
voldoende resolutie, 
bestandsgrootte 
1 MB of meer

thermiek zomer 2011   23   

www.thermiekfotowedstrijd.nl


Korte berichten

Fox op 
Vliegshow 
Oostwold

De enige Nederlandse MDM-1 
Fox, de PH-1091, kreeg afge-

lopen winter een overhaul en nieuwe 
striping bij Service Center Terlet. Erik 
Houtman vloog een aerobatic demo 
op Vliegshow Oostwold 2011, met 
ruim 15.000 toeschouwers. De start 
vond plaats in een high speed aero 
tow achter de Extra 300L van Frank 
Versteegh. 

i   Filmpje van Frank: 
YouTube - Oostwold 2011.m4v

1

Fox en DC-2 Uiver 

op Oostwold. 

Foto: Henk Tito

In januari plaatste de USAF bij DG een order voor vijf 
DG-1001 fully aerobatic trainers. In maart volgde nog eens 

een order voor 14 basistrainers. De eerste is half juli afge-
leverd. Volgens de Amerikanen is met deze transactie 2,4 
miljoen dollar gemoeid. De DG’s vervangen de Blaniks in  
de vloot van het 94th Flying Training Squadron (94FTS) op 
de USAF Academy in Colorado. Voor de Blaniks viel het doek 
na het fatale ongeval met dat type in juni 2010 in Oostenrijk. 
Dat leidde tot een vrijwel wereldwijd vliegverbod en het 
vooruitzicht op peperdure inspecties en noodzakelijke struc-
turele aanpassingen wegens kans op metaalmoeheid in de 
hoofdligger. Squadroncommandant Lt. Col Richard Roller 
verwacht van de spiksplinternieuwe DG’s natuurlijk ook een 

veel hoger prestatieniveau. De vloot telt al moderne vlieg-
tuigen als Discus 2b en Duo Discus, maar die zijn niet primair 
voor de trainingsrol. 94FTS is sinds 1983 actief in zweef-
vliegen en parachutespringen. Hoewel het een aantal staf-
offi  cieren heeft, wordt het voornamelijk gerund door de 
luchtmachtcadetten zelf. Nevendoel is persoonlijkheids-
vorming in een sportieve omgeving. Geregeld nemen zweef-
vliegers van het 94FTS deel aan door de Soaring Society of 
America (SSA) georganiseerde wedstrijden en ze verzorgen 
aerobatic demo’s op vliegshows. De vloot bestaat uit:  
TG-10B Merlin (L323 Super Blanik), TG-10C Kestrel (Blanik 
L-13AC), TG-15A (Duo Discus), TG-15B (Discus 2b) en  
TG-16A (DG-1001).

i   
www.usafa.af.mil/news/story.asp?id=123264112
www.aetc.af.mil/shared/media/document/AFD-090824-064.pdf

2

Eerste DG-1001 

van USAF.

Foto: USAF

US Air Force 
koopt DG-1001

1

2
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Marganski & Mysłowski in Polen heeft zijn 
MDM-1 Fox weer in beperkte productie 

genomen. Van dit vliegtuig, dat na zijn introduc-
tie op de WK Kunstzweefvliegen 1993 in Venlo 
tot state of the art werd verheven, werden 36 
stuks gebouwd tot de productie in 2005 afl iep. 
Net als de eveneens door Edward Marganski ont-
worpen S-1 Swift (30 stuks gebouwd, de enige 
serieuze concurrent van de Fox in de Unlimited 
Class) bezit de Fox hierdoor in aerobatic kringen 
al zeldzaamheidswaarde. De eerste nieuwe Fox 
stond op de Aero Friedrichshafen.

i   Meer info: 
www.marganski.pl/index.php?ch_lang=en

Fox nieuw 
 gebouwd

3

Nieuwe Fox 

op Aero. 

Foto: Frits Snijder

3

4

Slingsby T45 

Swallow. 

Foto: Henk Tito

kracht. Aantal toeschouwers: 70.000. 
Deze historical fl ight wordt in stand 
gehouden door het 612 Volunteer 
 Glider Squadron op Hullavington. Maar 
de grootste klapper was eigenlijk dat 
een groep stafl eden van het 612VGS 
winnaar werd van de RIAT Crew Chal-
lenge 2011. Ze versloegen maar liefst 
zeventien teams van ’s werelds beste 
luchtstrijdkrachten in disciplines als 
schieten, stormbaan, een vlot bouwen, 
eerste hulp en vliegtuigherkenning. 
Wellicht ook iets voor het activiteiten-
programma op rally’s van de Vintage 
Glider Club en onze eigen Vereniging 
Historische Zweefvliegtuigen! (FS)

i   Veel meer over 612VGS:
www.621vgs.co.uk
www.fl ickr.com/groups/621vgs

De Air Cadets in de UK vierden 
hun 70-jarige bestaan met o.a. 

een fl ypast tijdens de Royal Internatio-
nal Air Tattoo 2011 op RAF Fairford. 
Daaraan namen een Slingsby T21 
 Sedbergh TX1, een T31B Cadet Mk.III, 
een T30B Prefect, een T45 Swallow en 
een T1 Viking deel. De T1 Viking kennen 
wij gewoon als Grob G103. De oudjes 
verschenen in dubbelsleep achter een 

T1 Vigilant (Grob 109B motorzwever), 
een Piper Cub en een Chipmunk. Een 
T61F Venture (door Slingsby in licentie 
gebouwde Falke) paradeerde op eigen 

Historical Flight
van Air Cadets
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De 40-jarige Aero Club Salland 
organiseert de Nederlandse 

Zweefvliegdag 2011. De voorberei-
dingen zijn in volle gang. De pro-
gramma-opzet wordt: welkom, 
 plenair, parallel, lunch, parallel, 
 plenair, borrel, eten. In de plenaire 
gedeelten zitten in elk geval een 
forumdiscussie en de gebruikelijke 

prijsuitreikingen van OLC, foto- en 
videowedstrijd, plus een interessante 
‘uitsmijter’. In de parallelsessies kun je 
de meer specifi eke dingen verwachten, 
zoals lezingen en workshops over 
moderne techniek, ADSB/Glider 
 Tracking, restauratie van oldtimers, 
medische zaken, human factors, de 
Grand Prix als nieuwste vorm van 

 wedstrijdvliegen, etc. Beginnende 
wedstrijdvliegers zullen ook aan hun 
trekken komen. (Oedske Osinga)

Let op info in de volgende Thermiek, 
op Zweefportaal en natuurlijk onze 
eigen website http://nzd2011.nl •

Ka-6 Rally 2011
25-28 augustus, Schinveld

Een vliegseizoen is natuurlijk niet compleet zonder een gezellige Ka-6 rally, dus 
komt er ook dit jaar weer een. Locatie: Eerste Limburgse Zweefvliegclub (ELZC) 

op Schinveld. De rally duurt vier dagen, van donderdag 25 augustus t/m zondag 28 
augustus. Vanaf woensdagmiddag 24 augustus ben je al welkom op de camping. 
Een transponder is niet noodzakelijk om te vliegen. Wel is op Schinveld een radio 
verplicht voor ieder vliegtuig. We hopen dat veel Ka-6 vliegers, maar ook eigenaren 
van vergelijkbare toestellen, zich zullen aanmelden om samen een onvergetelijke 
rally te houden! Voor de niet-vliegende aanhang is er in de omgeving meer dan 
genoeg te doen. In Maastricht en Aken kan je gezellig winkelen of interessante 
musea bezoeken. En de bosrijke omgeving van Schinveld leent zich voor mooie 
wandelingen. Inschrijfkosten € 10 per vlieger. Voor meer informatie en aanmelden: 
Jet Lancee (jet.lancee@ziggo.nl). •

Korte berichten

Technici 
Conferentie 
2011
Zaterdag 24 september, 
Service Center Terlet

De Commissie Technische Zaken 
van de Afdeling Zweefvliegen 

van de KNVvL organiseert deze Technici 
Conferentie in nauwe samenwerking 
met het Service Center Terlet (SCT) en 
de GeZC (waarvan we de werkplaats 
gebruiken). Een uitstekende gelegen-
heid om weer helemaal op de hoogte 
te geraken van de technische stand 
van zaken en gerelateerde onderwer-
pen, zoals de CAMO, het Inspectie 
Instituut, IVW en veranderingen op het 
gebied van voorschriften/erkenningen. 
Daarnaast zullen een aantal bedrijven/
leveranciers zich presenteren. Details 
van het programma en de deelne-
mende bedrijven volgen nog. De con-
ferentie begint om 10:00 uur en wordt 
in de namiddag afgesloten met een 
gezellige BBQ. Nadere informatie bij 
Hugo Ording: hwording@gmail.com •

Ka-6. 

Foto: Philippe 

Hendriks

Nederlandse 
Zweefvliegdag 2011
Zaterdag 26 november, Zwolle
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Beurzen en Evenementen
16 en 17 september: KLu Open Dagen, Leeuwarden
26 november: Nederlandse Zweefvliegdag, Zwolle

Examens & Vergaderingen
24 september: Technici Conferentie, SCT Arnhem
5 oktober: Algemene Ledenvergadering Afd. Zweefvliegen, 
Schaarsbergen

11 oktober: Ledenraadsvergadering KNVvL
15 oktober: 2e Schriftelijke examen VO. Inschrijven voor 17 sept.
12 november: Landelijke Coaches Opleidingen, Maarsbergen
19 november: Locale Examencoördinatoren Zweefvliegbewijs, 
Maarsbergen

26 november: 2e Mondelinge examen VO

Wedstrijden, Rally’s, Taboe
5 t/m 20 augustus: 7e WK Junioren, Club-, Standaardklasse, 
Musbach (DE)

6 en 7 augustus: Keiheuvel Cup, Keiheuvel, Balen (BE)
25 t/m 28 augustus: KA-6 rally, Schinveld
27 en 28 augustus: Vergulde Venturi, Malden
27 en 28 augustus: Seabreeze, Deelen
27 augustus t/m 4 september: Belgian Masters 2011, Saint Hubert (BE)
2 t/m 4 september: Hahnweide Oldtimer Fliegertreff en, 
Kirchheim u. T. (DE)

3 en 4 september: Jac Jansen Memorial Cup, Woensdrecht

2012
5 t/m 20 augustus: 32e WK 15m, 18m, Open klasse, Uvalde (US)
30 juli t/m 9 augustus: 40e 39e Vintage Glider Club Int.Rally, 
Pociunai (LT)

9 t/m 21 december: 32e WK Club, Standaard, Wereld klasse, 
Cháves (AR)

2013
29 juni t/m 13 juli: 7e WK Vrouwen. 15m, Club-, Standaardklasse, 
Issoudun (FR)

28 juli t/m10 augustus: 8e WK Junioren, Club-, Standaardklasse, 
Lezno (PL)

Data onder voorbehoud. 
Regelmatig geactualiseerde agenda en wedstrijdinfo op: 
www.zweefportaal.nl 

Gezamenlijke Wedstrijden Nederland: 
http://gnl.zweefportaal.nl

Voor België: 
www.zweefvliegen.be

FAI wedstrijdagenda: 
http://events.fai.org/calendar?id=30
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K N V v L  W E B S H O P
A R T I K E L E N  V O O R  Z W E E F V L I E G E R S

Art. Omschrijving Prijs in euro
8313 Handboek voor technicus op CD-Rom 10,00
8354 Instructie Zweefvliegen (instructeurslesboek) 40,00
8351 Logboekje met hoesje 4,00
8311 Syllabus opleiding kunstzweefvliegen 8,80
8312 Syllabus opleiding motorzweefvliegen 8,80
8304 Vliegen met... motorzwever en ultralight 25,00
8352 Vliegtuiglogboek techn.adm. journaal 7,00
8300 Zweefvliegen, elementaire vliegopleiding 6,00 1)

8305 Zweefvliegen, voortgezette opleiding 6,90 2)

8051 Veilig Zweefvliegen  5,00 3)

Kortingen
1) Per doos (50 exemplaren) € 250,-
2) Per doos (38 exemplaren) € 190,-
3) Per doos (18 exemplaren) € 40,-

Alle overige artikelen 10% korting bij aankoop van 10x het aantal 
dat in de prijslijst staat vermeld.
Genoemde prijzen zijn excl. verzendkosten.

B E S T E L L E N  E N  B E T A L E N  V I A

W W W. K N V V L . N L /
W E B S H O P

Advertentie

www.dwarf.nl
www.knvvl.nl/webshop
www.zweefportaal.nl
http://gnl.zweefportaal.nl
www.zweefvliegen.be
http://events.fai.org/calendar?id=30


Gedenkwaardig

Koninklijke Onderscheidingen

Wilfried Oude Vrielink (GLC Illustrious) is benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving oorkonde en 
 ver sierselen uit handen van de burgemeester van de gemeente Gilze & 
Rijen, de heer Dr. J. Boelhouwer. Als redenen noemde hij dat Wilfried 
sinds 2005 kwaliteitsinspecteur is bij een aantal Nederlandse zweef-
vliegclubs, dat hij 17 jaar lid was van de Commissie Technische Zaken 
van de KNVvL, actief was in het Afdelingsbestuur Zweefvliegen van de 
KNVvL en als bestuurslid van de Dehlerclub Nederland (voor eigenaren 
Dehler zeilschepen). Daarnaast zet Wilfried zich binnen GLC Illustrious 
al vele jaren in als zweefvlieginstructeur, examinator en is hij één van 
de drijvende krachten binnen het ‘onderhoud vliegend materieel’. 
Foto: Jeanne de Hoon.

Op 29 april ging het overgrote deel van de ruim 3.000 benoemingen 

in de Orde van Oranje Nassau weer naar vrijwilligers die zich op bij-

zondere wijze hebben ingezet. Daaronder ook enkele zweefvliegers.

Hans Hekking (ZC Deelen) is benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Hans is met 85 jaar het oudste actief vliegende lid 
van ZC Deelen. Hij zette zich gedurende meer dan een halve eeuw 
 belangeloos in voor zijn club (voorheen de AKU Zweefvliegclub) en 
een kwart eeuw ook voor het Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet. 
De getallen spreken voor zich: 17.000 vluchten, 74 jaar lid KNVvL, 
57 jaar een zweefvliegbewijs, 57 jaar bevoegd zweefvliegtechnicus, 
56 jaar instructiebevoegdheid, drager van het KNVvL ere-insigne in
zilver en dat in goud met lauwerkrans en briljant. Hans maakte zijn 
 eerste start 8 september 1952 met een Gövier en maakt nu nog vele 
uren op de Ka13, ASK21, ASK23, Junior, Duo Discus, Discus 2B, LS4 en 
LS6. Foto: Uitreiking Koninklijke Onderscheiding in stadhuis Arnhem.

Adri van Iperen (ZC Texel) is een geval apart. Op een uitge-
breide receptie in het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel benoemde 
ZCT voorzitter Sjaak Hofstra hem eerst tot erelid van de club. Daarna 
reikte hij hem KNVvL ere-insigne in goud uit wegens zijn 40-jarige 
zweefvlieginstructeurschap, gedurende welke tijd hij zich ook enthou-
siast inzette voor de opbouw van de club. Dat resulteerde o.a. in de 
 organisatie van zomerkampen en de aanschaf van een eigen clubvloot. 
In 1980 schakelde de ZCT over op alleen motorzwevers en biedt ze een 
betaalbare opleiding voor het motorzweefbrevet. Toen Adri dacht dat 
hem alle lof wel ten deel was gevallen, stapte burgemeester Hoornstra 
van zijn woongemeente Gaasterlân-Sleat uit de coulissen om hem 
 namens de Koningin ook nog eens te benoemen tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. De aanvraag daartoe werd mede ondersteund door 
de Friese AC, AC Salland, Paracentrum Eelde-Hoogeveen en de KLu 
 Historische Vlucht, waarvoor Adri zich in de loop der jaren ook heeft 
 ingezet.
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Overleden: 
Frans Stelder

Op 17 juni overleed Frans Stelder, voorzitter van 
de Venlose Zweefvliegclub. Verslagen, maar ook 
geïnspireerd door zijn inzet voor onze vereniging 

en moedig gedragen ziekte, hebben we veel te vroeg afscheid 
van Frans moeten nemen. Hij werd 39 jaar oud. Hij was 
zweefvlieger in hart en nieren sinds 1987. Overlandvliegen 
en fl y-ins bezoeken was zijn grote passie. Hij vond ook zijn 
grootste liefde door het zweefvliegen. Daarnaast was Frans 
al heel erg lang bestuurslid en sinds een jaar voorzitter van 
de VZC. Een vereniging die voor Frans veel betekende, maar 
ook omgekeerd, hij betekende zelf veel voor de vereniging. 
Hij was altijd optimistisch, ook als hij het over zijn ziekte had. 
Opmerkelijk is dat hij tot het laatste moment betrokken is 
geweest en zijn voorzitterschap heeft gedragen. Zo was 
Frans! We zijn blij dat we hem enkele dagen voor zijn over-
lijden nog hebben kunnen onderscheiden met het VZC 
 ere-insigne in zilver. Zijn humor en niet weg te denken aan-
wezigheid, zullen we node missen. We zijn dankbaar voor 
alle fi jne momenten die we samen hebben mogen beleven. 
De crematie werd druk bezocht. Overeenkomstig de wens 
van Frans konden aanwezigen in plaats van bloemen ook 
een donatie aan KWF Kankerbestrijding geven. Maja en de 
families Stelder en Koster wensen we alle kracht toe om dit  
o zo oneerlijke verlies te dragen. (Bestuur en leden Venlose 
Zweefvlieg Club)

Advertentie

KNVvL 
Onderscheiding

Wim ten Apel (VC Hoogeveen) is onderscheiden 
met een KNVvL ere-insigne in goud. In 1964 
begon Wim met zweefvliegen bij de Noord-

Nederlandse ZC op Witten. Later werd hij lid van VC Hooge-
veen. Daar richtte hij de Commissie Vliegveiligheid op,en 
werd chef instructeur, examinator en bestuurslid. Velen in 
zweefvliegend Nederland hebben Wim ontmoet gedurende 
de 25 jaar dat hij LCO was. Als militair deed hij 25 jaar mee 
aan de defensie zweefvliegwedstrijden (nu Open Militaire 
Kampioenschappen). Vorig jaar moest hij door een plotse-
ling verlies van zijn gezichtsvermogen stoppen met vliegen. 
Na meer dan 14.000 starts, een Gouden brevet met twee 
 diamanten en vele activiteiten voor de zweefvliegerij in 
Nederland, heeft de Afdeling Zweefvliegen Wim het gouden 
KNVvL insigne toegekend. Op de foto speldt voorzitter Bert 
Takens van VC Hoogeveen het insigne bij Wim op de revers. 
(Henk van Regteren)

www.kwfkankerbestrijding.nl/collecte


Techniek | Karel Termaat

Grenslaag bij moderne 
profi elen met fl aps
Deel 1: Praktijk en theorie van vroeger naar nu

Al vóór het begin van onze jaartelling verdiepten 
Aristoteles en Archimedes zich in krachten op in 
water drijvende en ondergedompelde voor-

werpen. Vanaf de middeleeuwen deden da Vinci, Gallileo, 
Newton en Bernoulli dat ook, maar dan vooral bij stromend 
water. Hoewel ze met primitieve middelen experimenteerden, 
constateerden ze al in de 17e eeuw dat stroming op een 
ondergedompeld voorwerp een totale kracht uitoefent die je 
kunt ontbinden in een component loodrecht op de stromings-
richting (de lift) en een component in de stromingsrichting 
zelf (de weerstand). Een voor die tijd opmerkelijke en correcte 
waarneming. Niet veel later werden ook eerste mathema-
tische relaties voor de grootte van die krachten opgesteld. 
De moderne liftformule L = ½ ρ V2 . S . CL en de weerstands-
formule D = ½ ρ V2 . S . CD zijn nu alom bekend. De beide 
 formules, die in feite alle aspecten bevatten die de stabiele 
hydrodynamische of aerodynamische krachten van lift en 
weerstand bepalen, zijn verbluff end eenvoudig. Moeilijkheid 
is echter de vaststelling van de in deze formules voorkomende 
liftcoëffi  ciënt CL en weerstandscoëffi  ciënt CD. Daarvan wordt 
de grootte bepaald door de vorm van het voorwerp en de 
hoek waaronder het water of de lucht deze vorm aanstroomt. 
De coëffi  ciënten kunnen alleen direct berekend worden als 
je over zeer gedetailleerde kennis van de lokale verdelingen 
van statische druk en wrijving kunt beschikken. In de 17e 
eeuw was dat natuurlijk niet mogelijk en vergt ook nu nog 
veel rekenwerk met geavanceerde programmatuur. Maar als 

je in een testopstelling de grootte van de lift L en ook de 
weerstand D bij meerdere invalshoeken nauwkeurig meet, 
dan kun je met de beide formules bij gegeven V, ρ en S wel 
CL en CD expliciet uitrekenen en in grafi eken weergeven als 
functie van de aanstroomhoek Alfa. Zo ging het vroeger bij 
eenvoudige experimenten met bijvoorbeeld dunne plankjes 
in stromend water. En zo gaat het ook in deze tijd bij 
ge detailleerde metingen aan 2D vleugelsecties in moderne 
windtunnels, zoals die bij de TU Delft. Een vroeg voorbeeld 
van een aantal op deze wijze bepaalde liftcurven van vleugel-
profi elen toont fi guur 1, terwijl fi guur 2b een modern voor-
beeld laat zien. Weerstandscurven worden gewoonlijk niet 
als functie van Alfa gepresenteerd. In plaats daarvan worden 
voor elke fl apstand, paren van CL - CD waarden met de bij-
behorende liftcurven in één grafi sch blad uitgezet. Hiermee 
verkrijg je per fl apstand, waarmee als het ware steeds een 
nieuwe profi elvorm wordt gekozen, direct een goed beeld 
van het lage weerstandsgebied van het profi el in combinatie 
met de bijbehorende lifteigenschappen. Figuur 2a en 2b 
geven die combinaties voor één van de vleugelprofi elen van 
de moderne Antares.

Theoretische vooruitgang
Principia Mathematica
In 1687 defi nieerde de beroemde wis- en natuurkundige 
Isaac Newton in zijn publicatie ‘Principia Mathematica’ drie 
belangrijke wetmatigheden:
1. Een voorwerp in beweging blijft in die beweging tenzij er 

een kracht op werkt: V2 = V1.
2. Een voorwerp met massa m wordt door een kracht F 

 versneld evenredig met de grootte van die kracht: 
 a = F / m, beter bekend als F = m . a.
3. Als een voorwerp A op voorwerp B een kracht uitoefent, 

dan gebeurt dat andersom ook: FB = -FA. 
Uitgaande van deze ‘principia’ en de basiskennis van de later 
geformuleerde behoudswetten voor massa, impuls en 
 energie (de continuïteitsvergelijkingen) zou het gedrag 
van stromende pakketjes water of lucht mathematisch 
beschreven moeten kunnen worden. Maar Newton lukte 
dit nog niet goed en remde in feite door zijn autoriteit 
on bedoeld verdere ontplooiing van de stromingsleer af.

Wrijvingsloze stroming
Pas na het begin van de ontwikkeling van de moderne wis-
kunde kwam Euler in 1755, uitgaande van de tweede wet 
van Newton voor wrijvingloze stroming, met kloppende 

De grenslaag bij vleugelprofi elen. Heb je er als zweefvlieger wat aan om  

daar meer over te weten? Volgens Karel Termaat wel. Het is niet alleen 

 aerodynamisch interessant, maar ook van belang om het beste uit je kist   

te halen, zowel tijdens klimmen als tijdens glijden.

Meer lezen

Over grenslagen bij profi elen voor zweefvliegtuigen valt veel te vertellen. 
Een goede mathematische onderbouwing is daarbij in feite wel gewenst. 
Voor de liefhebber geeft Karel Termaat een deel van die onderbouwing in: 
http://home.planet.nl/~kpt9/toelichting.htm
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 diff erentiaalvergelijkingen voor de berekening van snel-
heids- en drukvelden. Kort daarna bewees d’Alembert echter 
dat met deze vergelijkingen voorwerpen uiteraard geen 
wrijvingsweerstand hebben, maar ook geen drukweerstand 
van de stroming kunnen ondervinden (de ‘paradox van 
d’Alembert’). Kennelijk mag de viskositeit van de stroming 
niet buiten beeld blijven. Uitgaande van het werk van Euler 
legde Bernoulli al snel daarna voor wrijvingloze stroming 
een eenvoudig verband tussen snelheid en druk vast.

Viskeuze stroming
Rond 1830 bedachten Navier en Stokes (N&S) ongeveer 
gelijktijdig een extra term in de Euler vergelijkingen die de 
viskositeit en daarmee de wrijvings- en drukkrachten in 
 rekening brengt. Hiermee werd het stelsel partiële diff eren-
tiaalvergelijkingen van Euler echter nog uitgebreider. 
 Tegenwoordig kunnen we met snelle computers en veel 
rekentijd de vergelijkingen van N&S in een iteratief proces 
wel oplossen, gebruik makend van kleine gekoppelde volu-
mina die het gehele stromingsdomein beschrijven. Hiervoor 
geschikte software, zoals FLUENT is momenteel nog erg 
duur in aanschaf en vraagt veel rekentijd. Dankzij steeds 
krachtigere computers passen grotere instituten deze soft-
ware wel steeds meer toe. Tot voor kort was een dilemma bij 
N&S berekeningen dat in het beschouwde domein de stro-
ming niet deels laminair en deels turbulent mag zijn, terwijl 
dat nu juist typisch het geval is bij stromingen dichtbij het 
oppervlak van profi elen. Maar de ontwikkelingen gaan snel 
en N&S wordt beslist ook het gereedschap van de toekomst 
in de aerodynamica van zweefvliegtuigen.

Grandioos idee
In 1904 kwam Prandtl op het grandioze idee om bij vleugel-
profi elen het stromingsdomein op te delen in een buiten-
gebied met wrijvingloze stroming en een dun grenslaag-
gebied waarbinnen de stroming viskeus is. Deze grenslaag 
kleeft door adhesie aan het omstroomde oppervlak, maar 
even boven het oppervlak gaat de snelheid in de grenslaag 
al spoedig over naar die van de lokale buitenstroming. In het 
wrijvingloze buitengebied kunnen nu snelheids- en druk-
verdelingen op basis van de wat minder omvangrijke verge-
lijkingen van Euler berekend worden. Daarnaast kunnen in 
het zeer dunne grenslaaggebied met viskeuze stroming die 
snelheidsverdelingen en de daarbij optredende schuifspan-
ningen berekend worden met vereenvoudigde vormen van 
de N&S vergelijkingen. Op basis van dit idee kwamen Prandtl 
en zijn studenten, o.a. Blasius, von Kármán en Schlichting, al 
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snel met interessante resultaten. In feite hard nodig voor de 
verdere ontwikkeling van de vliegtuigbouw na het eerste 
pionierswerk van o.a. Otto Lilienthal en de Wright brothers. 
Nog steeds is deze tweeledige aanpak bij lage snelheden dé 
manier om eigenschappen en eff ecten van stromingen rond 
vleugelprofi elen in detail te bestuderen. Bij veel hogere snel-
heden treden schokgolven in de stroming op en kan deze 
vereenvoudigde aanpak niet worden toegepast.

Stromingspatroon bij vleugelprofi el
Voor de berekening van het stromingspatroon rond een 
 profi el beschrijf je het stromingsdomein met een groot aan-
tal gekoppelde tweedimensionale gebiedjes van variabele 
grootte en zeer geringe dikte. In de dwarsrichting loodrecht 
op deze gebiedjes, vindt geen stroming plaats. Dichtbij het 

profi el en vooral daar waar de contouren van het profi el 
sterk wijzigen, zoals aan de voorzijde en aan de achterzijde, 
is een fi jnmazig rooster noodzakelijk om tot een nauwkeurig 
rekenresultaat te komen. Figuur 3 geeft een eenvoudig 
voorbeeld van zo’n 2D-rooster. Een grenslaag blijft nog even 
buiten beeld. Als je nu in het gehele domein wrijvingsloze 
stroming veronderstelt, kan je daarmee op elk van de 
gekoppelde gebiedjes de vergelijking van Euler toepassen. 
Deze vergelijking wordt per iteratiestap in alle gebiedjes 
 diff erentieel opgelost samen met de continuïteitsverge-
lijkingen voor massa en impuls die de koppeling tussen 
de gebiedjes beschrijft. Na meerdere iteraties convergeert 
het berekende snelheids- en drukveld naar een gesloten 
eindoplossing en wordt het eff ect van de vorm van het 
omstroomde profi el op het snelheidspatroon goed zicht-
baar. Bij elkaar passende waarden van snelheid en druk 
 kunnen bij stroomlijnen worden aangegeven. In fi guur 4 is 
dat voor één positie (x,y) symbolisch gedaan en kan je ook 
verschillende andere aspecten van zo’n berekend stromings-
patroon zien.

Potentiaaltheorie
Nog voordat de hierboven beschreven theorieën van Euler 
en N&S in de praktijk konden worden toegepast, werd voor 
wrijvingloze, rotatievrije stroming de potentiaaltheorie 
 ontwikkeld naar analogie met die uit de elektrotechniek. Een 
oppervlak van bijvoorbeeld een vleugelprofi el, wordt daarbij 
belegd met een dicht raster aan vlakke of gebogen paneel-
tjes waarop in controlepunten kleine stromingsbronnen en 
werveltjes worden verondersteld. Die bronnen en werveltjes 
beïnvloeden het stromingspatroon in iedere positie van het 
domein, met name ook in de controlepunten van alle toe-
gepaste paneeltjes. In een iteratief proces van matrix-
berekeningen met randvoorwaarden convergeert het snel-
heidspatroon dat op deze wijze in die controlepunten op 
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het oppervlak wordt verkregen, naar een exact bij het profi el 
passend beeld. Gebleken is dat de resultaten van dit type 
berekeningen voor de lage stroomsnelheden, zoals die in de 
zweefvliegerij gelden, verbluff end goed met de praktijk 
overeenstemmen. De potentiaaltheorie wordt bij profi el-
berekeningen, waar alleen snelheden en drukken op het 
oppervlak van het profi el van belang zijn, dan ook veelvuldig 
toegepast in plaats van de hiervoor beschreven theorie van 
Euler. Maar in bijzondere stromingssituaties is de potentiaal-
theorie niet toereikend en moet de theorie van Euler wél 
worden gebruikt. Kutta en Joukowski merkten al eerder in 
een globale beschouwing op, dat bij een profi el alle in de 
potentiaaltheorie veronderstelde werveltjes samen een 
rondgaande stroming veroorzaken, de zogenaamde circu-
latie, die toegevoegd aan de hoofdstroming via de wet van 
Bernoulli de draagkracht van het profi el bepaalt.

Ontwerpen van profi elen
Tegenwoordig staan snelle rekenmethoden ter beschikking 
voor het ontwerpen van vleugelprofi elen. De bekendste 2D 
computercodes die daarbij worden gebruikt zijn XFOIL (van 
Mark Drela, MIT) en PROFIL (van Richard Eppler, Stuttgart). 
Met beide codes en uitbreidingen daarvan in het 3D domein, 
zoals de VSAERO code, kan je bestaande profi elen analyseren 
op basis van de potentiaaltheorie. Of door voorzichtige geo-
metrische aanpassingen aan een gekozen referentieprofi el 
een nieuw profi el met beoogde aerodynamische eigen-
schappen ontwerpen. Het snelheidsveld dat je net buiten 
de grenslaag met deze codes berekent, heb je nodig om 
via de wet van Bernoulli de drukverdeling over het profi el-
oppervlak te leren kennen. Dat snelheidsveld is ook nodig 
om de vergelijkingen op te lossen die gelden voor de dunne 
viskeuze laag tussen het profi eloppervlak en de hoofd-
stroming, zoals door Prandtl in 1904 geïntroduceerd. Deze 
grenslaagoplossingen beïnvloeden door hun zogeheten ver-
dringingsdikte het berekende snelheidsveld in de wrijving-
loze stroming net buiten de grenslaag, zodat hier een 
gekoppeld iteratief rekenproces ontstaat. Veelal wordt de 
berekende drukverdeling in de vorm van de drukcoëffi  ciënt 
Cp als functie van de profi eldiepte x/L grafi sch weergegeven. 
Figuur 5 toont daarvan een voorbeeld voor één van de 
 profi elen van de Concordiavleugel. Enige kenmerkende 
 stromingsdata zijn vermeld. Opvallend is dat de stroomsnel-
heid op het profi el al snel ca. 50% hoger is dan die van de 
ongestoorde stroming vóór de vleugel, terwijl de lokale druk 
daarbij slechts ca. 1% lager is. Voor de aerodynamicus zijn 
deze grafi sche voorstellingen zeer informatief bij het zoeken 
naar een profi el dat aan gestelde aerodynamische verwach-
tingen voldoet. Je komt deze voorstellingen dan ook tegen 
bij alle studies aan vleugelprofi elen. Ook fi guur 8 en 9 (in 
deel 2 van dit artikel) zijn daar voorbeelden van.

Windtunnelmetingen
Door de computerberekeningen voor meerdere invals-
hoeken en fl apstanden te herhalen kan je het eff ect ervan 
op de drukcurve goed zien. Zoals gezegd berekenen de 
 programma’s de lokale drukken op het profi el via de relatie 

van Bernoulli uit de lokale snelheden. Deze lokale drukken 
wekken krachtvectoren op die loodrecht op het profi el-
oppervlak staan. Ze laten zich ontbinden in componenten 
die loodrecht op de inkomende stroming staan en in langs-
componenten evenwijdig aan die stroming. Door integratie 
van de loodrechte componenten over de gehele omtrek van 
het profi el verkrijg je de draagkracht, terwijl de weerstand 
die het profi el ondervindt volgt uit integratie van de langs-
componenten. Tevens verkrijg je met deze draagkracht- en 
weerstandsberekeningen de theoretische liftcoëffi  ciënt CL 
en weerstandscoëffi  ciënt CD als functie van de invalshoek α 
bij meerdere fl apstanden. Veelal worden voor geselecteerde 
profi elen ook windtunnelmetingen uitgevoerd om de bere-
kende lift- en weerstandscurven en drukcurven experimen-
teel te toetsen. Figuur 2a en 2b en de dots in fi guur 5 zijn 
daar voorbeelden van. Typische additionele problemen bij 
de praktische toepassing van profi elen zijn het ingewikkelde 
stromingspatroon bij de vleugelwortel en die bij het vrije 
einde van de vleugel. Daarom is er tegenwoordig veel aan-
dacht voor de toepassing van aerodynamisch goed ontwor-
pen fairings en winglets. •

In Thermiek 2011 nr. 3 verschijnt deel 2 van dit artikel, 
in 2011 nr. 4 deel 3.
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Figuur 5 Berekende en gemeten drukcurve aan de bovenzijde 
van een Concordiaprofi el bij fl aps = 0 (ref. LB, TUDelft)
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Overzicht van 10.03.2011 t/m 20.06.2011 

Voor brevetaanvragen, insignes en oor-
konden zie de ‘Wegwijzer’ op pag. 2 onder 
de subkopjes ‘Brevet kosten’ en ‘Sport-
licentie’ en kijk op www.csz.zweefportaal.nl

Zilveren, gouden en diamanten brevetten 
of onderdelen daarvan zijn FAI-brevetten. 
De registratie hiervan is gedelegeerd aan 
de nationale aeroclub i.c. de KNVvL. 
 Wanneer je een aanvraag indient voor een 
brevet, dien je in het bezit te zijn van een 
sportlicentie. Een sportlicentie kost € 8 en 
is verkrijgbaar bij de ledenadministratie 
van de KNVvL. Zie voor het adres de ‘Weg-
wijzer’ op pagina 2 onder het subkopje 
‘Leden- en abonnementen administratie’.

Vanaf 2010 zijn alleen data-loggers nog 
toegestaan voor afstand-vluchtverifi catie. 
Brevetvluchten dienen onder toezicht van 
een erkende sportcommissaris uit gevoerd 
te worden. Voor een overzicht van het 
actuele bestand aan sport commissarissen, 
informatie over de FAI sportcode en het 
online aanmelden van brevetvluchten kijk 
op: www.csz.zweefportaal.nl

B-brevet

Nr. Naam Club
13587 R.O.E.L. v.d. Bos VC Teuge
13580 D.IJ. Hoeben ACvZ
13585 T. Hoekstra ACvZ
13584 N. van Hoof ZES
13590 L. van Houten VC H’stede
13588 E.P. van Kempen
13586 J.W.W.L. Lemmens ZC D’Helder
13579 E.S.C. Moormann GLC Ill
13582 A.A.E. Naorniakowski GoZC
13589 R.A. v. Oostenbrugge TZC

13583 Q.M. Pels VC H’stede
13581 E. Vorenhout ZC Deelen

C-brevet

Nr. Naam Club
8672 I Bos NNZC
8671 R.O.E.L. v.d. Bos VC Teuge
8668 B. Christ NijAC
8669 J.G.H. Donkersloot VC H’stede
8663 B.G.T. Geys EZAC
8660 D.IJ. Hoeben ACvZ
8665 T. Hoekstra ACvZ
8664 N. van Hoof ZES
8670 J.W.W.L. Lemmens ZC D’Helder
8666 J. Minnema ZC NOP
8662 A.A.E. Naorniakowski GoZC
8673 R.A. v. Oostenbrugge TZC
8661 E. Vorenhout ZC Deelen
8667 M.B. Zielman ZC NOP

Zilveren afstand

Km Naam Club
52.3 R. van den Bos VC Teuge
123.4 J.P. van der Maesen VC H’veen
107.4 J.W. Weijdeman AC Salland

Zilveren duur

Uren Naam Club
5.16 R. Boerma VC H’veen
5.27 M. Dorland ACvZ
5.23 P. Groeneveld AC Salland
7.04 F. Hofman NNZC
5.13 M.J.W. IJsseldijk ACvZ
5.20 S.E. Keddeman AC Salland
5.19 J.N. Maasdam EZZC
5.19 J. Meesters AC Salland
5.07 Y. Niens AC Salland
5.30 N. Rombouts WBAC
5.05 W.S. Schmitz AC Salland
6.00 D. Schuitmaker WBAC
6.32 S.J.J. Swart ZC D’Helder
5.55 C.S. Vaartjes DZC

Zilveren brevet

Nr. Naam Club
3311 R. van den Bos VC Teuge
3309 A. Diepeveen GoZC
3304 W.B. van Doorn GeZC
3306 M. Drijgers ZES
3310 G.J.H. Kaal VC Teuge
3308 J.J.A. Kaasjage ACvZ
3202 M.M.T. Kouwenberg ACN
3303 M. Loodema GoZC
3302 S.J.J. Swart ZC D’Helder
3305 C.S. Vaartjes DZC
3312 H.J.P. Willemse GeZC
3307 J.W. de Wit ZC NOP

Gouden afstand

Km Naam Club
300 W.P. van Oudgaarden KNVvL

Gouden brevet

Nr. Naam Club
471 K.A.A. Bruggeman GLC Ill

Diamanten afstand

Km Naam Club
510.3 N. Hanenburg ZC Deelen
511.6 W.J. Recourt VC H’stede
507 R.P.A.M. Teunissen VHZ

Diamanten doelvlucht

Km Naam Club
300 W.P. van Oudgaarden KNVvL

Diamanten hoogte

Meter Naam Club
5.299 R.P.A.M. Teunissen VHZ

750 km vlucht

Km Naam Club
764.1 A.M. ’t Hart ACvZ

Zilveren hoogte

Meter Naam Club
1.402 P. Boerma VC H’veen
1.253 R. van den Bos VC Teuge
1.015 H.C. Breed VC H’veen
1.507 M. Bruins ZC NOP
1.325 M.P. Buisman VC H’veen
1.176 W.B. van Doorn GeZC
1.230 M. Dorland ACvZ
1.375 M.P.E. Goulmy GeZC
1.367 P. Groeneveld AC Salland
1.383 F. Hofman NNZC
1.463 G.J.H. Kaal VC Teuge
1.259 J.N. Maasdam EZZC
1.344 J.P. van der Maesen VC H’veen
1.293 J. Minnema ZC NOP
1.304 Y. Niens AC Salland
1.064 S. Ruiterkamp AC Salland
1.745 W.S. Schmitz AC Salland
1.800 H.J.P. Willemse GeZC

Brevetten

Handels- en Ingenieursbureau Bakker & Co B.V., Industrieterrein "de Geer", Gildenweg 3, Postbus 1235, 3330 CE Zwijndrecht, 
Tel. 078-610 16 66, Fax 078-610 04 62, e-mail info@bakker-co.nl, www.bakker-co.nl

ZWEEFVLIEGKABEL
D A N  M O E T  J E  Z I J N  B I J . . .

Constructie 3 x 17 seale, KR, 
diameter 5 mm, breukbelasting 15,34 KN.
Dit topproduct van DRAKO 
kunnen wij als volgt uit voorraad 
leveren: 1200 tot 1500 mtr. op haspel.

Steel products

Advertenties

Brevetten
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Techniek | Loek Boermans, TU Delft

Om de laagste 
weerstand
Studenten ontwierpen de afgelopen maanden in het Lage Snelheidslaboratorium van de TU Delft een drietal voertuigen 

die met zweefvliegtuigen gemeen hebben dat ze een lage weerstand moeten hebben. Loek Boermans hielp ze daarbij.

Nuna 6, ontworpen 

voor World Solar 

Challenge.
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De Nuna 6 werd ontworpen voor de prestigieuze 
World Solar Challenge, een race voor zon-aan-
gedreven auto’s over 3.000 km van Darwin naar 

Adelaide in Australië. De VeloX is een snelle fi ets, die het 
wereld snelheidsrecord van 133 km/u moet breken. En de 
Eco-Runner 3 is een voertuig op waterstof, ontworpen voor 
de Shell Eco-marathon, dat zo min mogelijk energie moet 
verbruiken. Het record ligt omgerekend naar één liter 
 benzine bij 5.136 km. 

Onderzoek in windtunnel
De voertuigen werden ontworpen met de Computational 
Fluid Dynamics (CFD) computer programma’s die ook bij het 
ontwerpen van zweefvliegtuigen worden gebruikt en waar-
mee de stroming kan worden uitgerekend. Gezien de beper-
kingen van deze programma’s werden modellen gemaakt,  
in de windtunnel onderzocht en zonodig gewijzigd. Naast 
het meten van de krachten, ook bij zijwind, werd stromings-
onderzoek gedaan. Daarbij werd met een stethoscoop naar 
de stroming op het oppervlak geluisterd. Bij een laminaire 
stroming is niets te horen, een turbulente stroming maakt 
lawaai. Ook werd olie op het model gesmeerd die geel op -
licht in UV straling (als bij een discolamp). Op plaatsen waar 
de wrijving van de lucht op het oppervlak hoog is (bij een 
turbulente stroming) wordt meer olie naar achteren gedre-
ven dan op plaatsen waar de wrijving laag is (bij een lami-
naire stroming). Daarom is omslag, de overgang van lami-
naire naar turbulente stroming, goed te zien. Op plaatsen 
waar de stroming is losgelaten is bijna geen wrijving en blijft 
de olie liggen. Naast wrijving speelt de zwaartekracht een 
rol; naarmate de wrijving lager is stroomt de olie meer naar 
beneden. 

1

2

3

2

Eco-Runner 3, ont-

worpen voor Shell 

Eco-marathon.

3

Oliepatroon op wind-

tunnelmodel Nuna 6 

toont dat stroming 

nergens loslaat.

1

VeloX, snelle fi ets 

die wereldsnelheids-

record van 133 km/u 

moet breken.

Het record ligt omgerekend 
naar één liter benzine 
bij 5.136 km
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Gemeenschappelijke kenmerken
Aerodynamisch hebben deze voertuigen met zweefvlieg-
tuigen gemeen dat het frontaal oppervlak zo klein mogelijk 
moet zijn, dat zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt 
van laminaire stroming (vanwege de lage wrijvingsweer-
stand) en dat gebieden met loslating van de stroming zo 
klein mogelijk, liefst afwezig moeten zijn (vanwege de lage 
drukweerstand). De grootte van het frontaal oppervlak is 
vooral afhankelijk van niet-aerodynamische gegevens zoals 
de afmetingen en houding van de (fi etsende) bestuurder, 
van de wielophanging en van de wielen die moeten kunnen 
draaien om te sturen enz. De body en wielkappen van de 
Nuna 6 zijn profi elen die een zodanige vorm hebben, dat de 
stroming zoveel mogelijk laminair is. Dat stelt speciale eisen 
aan de gladheid van de zonnecellen. Bij zijwind gaan de 
wielkappen in rijrichting zuigen, zoals het zeil van een zeil-
boot hoog aan de wind, waardoor de weerstand in rijrichting 
afneemt. Loslating van de stroming, die bij vleugelprofi elen 
een drukweerstand veroorzaakt, kon op de Nuna-6 worden 
voorkomen, zoals de stroming op foto 3 laat zien. De body 
van de VeloX sluit nauw om de trappende bestuurder. Foto 
5 laat een stromingsfoto van de nog niet gekleurde VeloX in 
de windtunnel zien. Door de zwaartekracht en de lage wrij-
ving van de laminaire stroming op de zijkant stroomt de olie 
schuin naar beneden. De stroming achter de kap is turbulent, 
wat laat zien dat de kaprand beter afgewerkt moet worden. 
Bij de Eco-Runner is het grote oppervlak voor zonnecellen 
van de Nuna 6 niet nodig en is de ‘vleugel’ veranderd in een 
‘romp’. In de windtunnel en bij de berekening (zie foto 6), 
waren de boven- en zijkanten van de romp bijna helemaal 
laminair en was er een klein gebied met losgelaten stroming 
aan de achterkant. In dat gebied heerst echter een kleine 
overdruk, dat geeft dus nog een duwtje in de rug.

Succes hangt van meer af
Bij alle drie de voertuigen werd een zeer lage weerstand 
gerealiseerd. Dat succes niet enkel van de aerodynamica 
afhangt is al gebleken. Bij de Eco-marathon eind mei werd 
het team achtervolgd door technische problemen met de 
elektronica en een lekkende compressor. Ze hebben nu weer 
een jaar de tijd om de Eco-Runner 3 te tunen. Bij de Nuna 5, 
twee jaar geleden, bleek de concurrent te beschikken over 
hetzelfde concept auto maar met betere zonnecellen en 
veel betere accu’s, zodat Delft op de tweede plaats eindigde. 
De concurrentie is heftig, alle snelle auto’s lijken nu op de 
Nuna’s. De Nuna 6 heeft 10% minder weerstand dan de 
Nuna 5, wat onlangs nog eens werd bevestigd in Europa’s 
grootste windtunnel, de Duits-Nederlandse windtunnel in 
Marknesse (op foto 1 test met audio tube). Dat zit dus wel 
goed, en hopelijk geldt dat ook voor de zonnecellen en 
 batterijen. De race gaat 16 oktober van start. Met de VeloX 
werd op 1 augustus een Nederlands uurrecord van 88,3 km/u 
gereden, slechts 3,3 km/u onder het werelduurrecord dat 
een Zwitsers team een dag later vestigde onder gunstiger 
weerscondities. Op 12 september is in Nevada de race om 
het sprintrecord. •

Meer informatie:

www.nuonsolarteam.nl
www.worldsolarchallenge.org/
www.fl ickr.com/photos/nuonsolarteam/
http://ecorunner.wesp.oli.nl
www.shell.com/home/content/ecomarathon/europe/
http://hptdelft.nl/
www.delta.tudelft.nl/22815

4

Body van VeloX 

sluit nauw om 

trappende

bestuurder.

5

Olie die door 

 zwaartekracht en 

lage wrijving schuin 

naar beneden 

stroomt, toont 

laminaire stroming 

op zijkant VeloX. 

Stroming is turbulent 

achter de kaprand, 

die beter afgewerkt 

moet worden.

6

Berekende stroming 

op Eco-Runner 3. 

Rood is lage wrijving 

(laminair, of losge-

laten op de achter-

kant), groen is hoge 

wrijving (turbulent).

Foto’s via 

Loek Boermans

4

5

6

Gebieden met loslating van 
de stroming moeten zo klein 
mogelijk, liefst afwezig zijn

thermiek zomer 2011   37   

www.nuonsolarteam.nl
www.worldsolarchallenge.org/
www.flickr.com/photos/nuonsolarteam/
http://ecorunner.wesp.oli.nl
www.shell.com/home/content/ecomarathon/europe/
http://hptdelft.nl/
www.delta.tudelft.nl/22815


BBR = B-brevet
CBR = C-brevet
DBR = D-brevet
DAF = D-afstand

DDR = D-duur
DHT = D-hoogte
EBR = E-brevet
EAF = E-afstand

EHT = E-hoogte
FBR = FAI-brevet
FAF = F-afstand
FDL = F-doel

FHT = F-hoogte
KKM = 1.000km

Voorvallen 2010

In 2010 zijn in totaal 16 voorvallen 
met zweefvliegtuigen (inclusief TMG’s) 
gemeld bij de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid (OVV). Een iets lager aantal 
dan in voorgaande jaren. Belangrijker 
is dat er geen ongeval plaats had met 
een fatale afl oop of ernstig letsel. Eén 
melding betrof een voorval in 2007. 
Tussen haakjes staan de cijfers van 
2009. 

Onderverdeeld naar fase 
van de vlucht
• Start 3 (5)
• Vlucht 1 (3)
• Landing lokaal 7 (13)
• Idem na overland 5 (2)

Persoonlijk letsel
• Fataal: 0 (1)
• Ernstig 0 (2)
• Geen of licht 16 (20)

Materiële schade
• Aanzienlijk 3 (13)
• Geen of gering 13 (10)

Statistiek

Club Starts Uren
AC Salland 7.846 3.401
AC Nistelrode 2.387 924
AC Valkenburg 3.876 1.391
Amsterdamsche CvZ 5.549 3.258
Delftsche Studenten A 2.774 891 
Drienerlose ZC 1.176 393
Eindhovense ACZC 2.143 1.086
Eerste Limburgse ZC 2.920 1.005
Eerste Zws-Vlaamse AC 3.128 1.297
Eerste Zaanse ZC 1.695 213
Friese Aero Club 1.777 654

Gelderse ZC 2.911 2.400
Gilzer LC ‘Illustrious 3.236 1.098
Gliding Adventures Europe 2.582 740
Gooise ZC 5.023 1.630
Groninger Studenten AC 21 6
Kennemer ZC  3.402 804
Leidsche Studenten AC 31 10
Nijmeegse AC 2.691 1.386 
Nijmeegse Stud AC Stabilo 824 268
Noord Nederlandse ZC 2.997 1.058 
SZ Terlet 10.000 2.000
Twentsche ZC 2.616 945

Utrechtse Studenten AC* 0 0
VC Haamstede 5.089 878
VC Hoogeveen 2.352 2.122
VC Teuge 2.525 1.250
VC Midden-Zeeland 215 233
Venlose ZC 3.485 1.919
West-Brabantse AC 3.751 1.995
ZC Ameland 627 72
ZC Den Helder 3.411 752
ZC Deelen 2.306 1.815
ZC Flevo 4.666 1.116
ZC Noordoostpolder 1.712 594

ZC Rotterdam 860 532
ZC Volkel  2.442 1.233
ZC Eindhovense Studn/
Klu De Peel 3.331 1.392
Zuidhollandse VC 2.504 592
ZC Texel 1.477 489
ZC Oost-Nederland** ? ?
Totaal 104.512 40.441

* club is niet actief
** geen opgave ontvangen

Starts en Uren 2010

Brevetten 2010

 BBR CBR DBR DAF DDR DHT EBR EAF EHT FBR FAF FDL FHT 750 
Totaal
AC Salland 7 8 3 5 4 4  1       32
AC Valkenb               
ACN 1 1  1 1  1  1  2    8
ACvZ 4 3 3 4 5 6     1   3 29
DSA   1  4 2         7
DZC    1    1       2
EACzc   1  1  2 2 1   2   9
ELZC 1 1 1 2 3 1  3       12
EZAC 2 1  1    1       5
EZZC 1 3    1 1 1 1   1  1 10
FAC   1  2 3  1   1    8
GAE               
GLC 2 1  2 1 1 1 1 2   1   12
GeZC 2 2 2 3 1 3 1 4 1  2 2   23
GoZC 2 1 1 2 3 2 1 4 1   4 1  22
Klu Ssb       1        1
KeZC       1 1 1      3
NNZC 7 2  1  4         14
NijAC  1 2 4 2 3  4    4  1 21
SZT 1  2 2 1 1         7
TZC   1     2    2   5
VC H’stede 9 5 2 4 3 4 1 3 1  1 2  1 36
VC H’veen 3 3 1 1 3 2         13
VC Teuge   2 3 7 3  4   1 2   22
VMZ          1   1  2
VZC   1 1 2 1  2       7
WBAC 3 3  2 5   4 1 1 2 3   24
ZC Deelen 4 4   1  1 2    2   14
ZC DenHelder 2 2  1 1 1        1 8
ZC Flevo 1 1      1       3
ZC NOP   1 4 2 1 1 4 1  1 2   18
ZCR        1    1  1 3
ZES      2         2
ZHVC 1  1   1         3
ZVC Volkel 1 1             2
Totaal 54 43 26 44 54 44 12 48 11 2 11 30 2 8 389
Ter vergelijking
2009                128
2008               331
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PRINSENGRACHT 255-259

POSTBUS 19604 1000 GP AMSTERDAM

info@ajdriessen.nl

Tel. +31 (0) 20 531 23 45 Fax +31 (0) 20 531 23 46

www.ajdriessen.nl

Driessen & Rappange Verzekeringen

REGISTERMAKELAARDI J   IN   ASSURANTIËN

SPECIALIST IN LUCHTVAARTVERZEKERINGEN

Niet iedereen vliegt... wij wel!

Advertenties

Motorzweven in Super Dimona
€ 60 per uur, inclusief brandstof?

Bij Diamond Flyers kan dat!

Maak kennis met onze Super Dimona PH-1263, puntgaaf 
en volledig uitgerust voor mooie overlandvluchten. 
Gestationeerd in onze eigen hangar op Vliegveld Lelystad.

Dimona Flyers is een stichting zonder winstoogmerk. Dus bij 
ons vliegt u echt voordelig. Aandelen in de stichting zijn zeer 
waardevast, dus weinig verlies als u zou stoppen met vliegen.

MEER WETEN? WWW.DIAMONDFLYERS.NL
OF BEL FRED TEGELAAR 06 241 914 58

Aantal zweef-
vliegers daalt 
 wereldwijd

Nieuw-Zeelander John Roake zocht voor FAI Gliding Commission 

(IGC) aantal zweefvliegers wereldwijd uit. Hier samenvatting van 

vijf grootste zweefvlieglanden over laatste tien jaar. Nederland 

hoort hier ook bij.

Lang niet alle 41 betrokken landen leveren betrouwbare cijfers. 
Sommige helemaal niet. Maar die van deze ‘top-5’, goed voor 

ruim 70% van alle zweefvliegers, zijn redelijk solide. Ze geven de 
trend aan met een gecombineerd daling van 12,4% over de afge-
lopen tien jaar. Toch zie je onderling fl inke verschillen. Duitsland  
15,7%, USA 7,4 %, Frankrijk 20,3%, UK 9%, Nederland 5,3%. In die  
tijd was er, o.a. in Nederland, zelfs nog wel eens een kleine stijging. 
(Bron:  ‘Gliding International’, maart 2011, onder redactie van John Roake). •

Statistiek

Duitsland 35.852  30.216 10.948

USA 31.148 28.830 6.624

Frankrijk 12.020 9.579 1.850

UK 8.848 8.050 2.295

Nederland 4.088 3.869 698

Totaal 91.956 80.544 22.415

Wereldwijd 129.016 112.932 30.214

Land Aantal zweefvliegers Vliegtuigen
 2001 2010 2010

Afdeling Zweef-
vliegen in 1961

Hoe stond de Afdeling Zweefvliegen er vijftig jaar geleden voor?

Tijdens NK 16.943

Buiten NK 6.011

Totaal 22.954 km

Aantal leden 2.321

Met zweefvliegbewijs 421

Instructeurs 140

Technicus 2e klasse 43

Technicus 1e klasse 7

 Starts* Uren

Clubs 67.528 8.329

NK op Terlet 390 566

School op Terlet 10.390 1.862

Totaal 78.380 10.757

* Bij de starts zijn niet die met privékisten en 

buitenlands geregistreerde kisten meegeteld 

(nu nog steeds niet het geval / red). 

Afdeling zweefvliegen 1961 Starts en uren 1961

Overlandkilometers

www.diamondflyers.nl
www.ajdriessen.nl


Deze keer niet het gebruikelijke artikel in de rubriek 

‘Breukstukje’. Vooruitlopend op de offi  ciële verslagen 

wel een waarschuwing naar aanleiding van een drietal 

gelijksoortige voorvallen.

Onlangs deed zich een tweetal voorvallen voor 
waarbij het hoogteroer niet correct bleek te zijn 
aangesloten. In het ene geval ging het om een 

Junior, waarvan het hoogteroer - na een probleemloze 
sleepstart - tijdens de hierop volgende lierstart losraakte. In 
het andere om een ASW 19B. Daarna vond er nog een ern-
stig incident plaats met een Astir CS, waarbij de remkleppen 
niet goed waren aangesloten. Tijdens de vlucht schoten 
deze open, waarna ze niet meer waren te sluiten. Alle vlie-
gers brachten het er zonder kleerscheuren vanaf, maar de 19 

Breukstukje | CIV/Commissie Breukstukje

Waarschuwing: 
Let op niet-automatische 
aansluitingen!

Hoogteroeraansluiting Junior

A

B

A

B

A

Stap 1
• Borgpal (A) ingedrukt.
• Huls naar beneden.
• Opening (B) vrij voor monteren 

hoogteroer.

Stap 2
• Huls omhoog geschoven.
• Opening (B) gesloten.
• Borgpal (A) nog ingedrukt.

Stap 3
• Huls helemaal omhoog geschoven.
• Borgpal (A) naar buiten gesprongen, 

de pal steekt hierbij buiten de buis.

In deze stand is het niet meer mogelijk 
om de huls naar beneden te schuiven. 
Voor demontage moet eerst borgpal 
(A) worden ingedrukt.

Bij een dagelijkse inspectie moet de 
situatie zijn zoals in stap 3.

Opmerking: Foto’s zijn zonder stabilo/hoogteroer 
om borgmechanisme duidelijk in beeld te krijgen.

raakte zwaar beschadigd en de Junior licht. In verband met 
het voorgaande adviseren wij bij vliegtuigtypen die geen 
automatische aansluiting hebben, om extra te letten op een 
juiste aansluiting van het hoogteroer, de rolroeren, de rem-
kleppen en eventueel de fl aps.

Wat de hoogteroeraansluiting van de Junior betreft nog het 
volgende: om het bolletje van het hoogteroer moet een soort 
busje worden geschoven. Mits het helemaal wordt aange-
schoven komt een palletje (A) dat dit busje borgt, met een klik 
op zijn plaats. Als dit niet goed gedaan wordt, kan het busje 
weer omlaag zakken (door gehobbel, trillingen e.d.), waar-
door op enig moment de borging wegvalt en de verbinding 
met het hoogteroer kan worden verbroken. In het handboek 
van de Junior staat op blz. 40 een desbetreff ende waarschu-
wing. Hierbij lichten we (met dank aan Vliegclub Teuge) in 
een aantal afbeeldingen een en ander nog eens toe. •
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Techniek | Frits Snijder

Duurzaam 
en  innovatief

De keuze van de FAI Environmental Commission 
voor die samenwerking is niet zo vreemd. De 
auto-industrie heeft door omvang en investerings-

vermogen een veel grotere innovatiekracht dan de industrie 
die zich op de General Aviation richt. Er heeft altijd al een 
zekere afhankelijkheidsrelatie bestaan in de ontwikkeling 
van verbrandingsmotoren. Die zal ook wel blijven in de 
speurtocht naar schonere, zuinige krachtbronnen, al is de 
auto-industrie zeker niet de enige sector die telt.

In de voorhoede
Duurzaamheid is momenteel hot. Dat bleek wel op de Aero 
Friedrichshafen 2011, waar het een speciaal thema was. 
Schone, alternatieve aandrijving komt als eerste binnen het 
bereik van de lichtste categorieën: zweefvliegtuigen met 

turbo of zelfstarter, TMG’s en MLA’s. We bevinden ons in de 
voorhoede! De elektromotor staat met stip bovenaan. We 
hebben lithium-ion en -polymeer accu’s en borstelloze 
motoren, die redelijke prestaties leveren. Soms zelfs beter. 
Ze zijn bedrijfszeker, onderhoudsarm en kunnen in de start 
direct vol vermogen leveren. En dat CO2-vrij! De vraag is wel 
hoe schoon en wenselijk de bronnen zijn waaruit we de 
accu’s opladen: het stopcontact (steenkool, gas, kernenergie), 
windmolens, zonnepanelen, brandstofcellen? Wat praktisch 
is, is niet altijd schoon. En wat schoon is niet altijd praktisch. 
Brandstofcellen bijvoorbeeld zijn in theorie ideaal, maar 
voorlopig heb je niet overal de benodigde waterstof bij de 
hand en is ook de opslag aan boord niet simpel. In dit artikel 
een paar vliegtuigen die om verschillende redenen opvallen.

Duurzaam en inzetbaar
Op zoek naar trendsettende ontwikkelingen kende de jury 
van het Berblinger Wettbewerb (een innovatieprijs van 
€ 100.000) dit jaar een gedeelde 1e plaats toe aan twee heel 
verschillende zweefvliegtuigen: Axel Lange’s Antares 20E en 
Eric Raymond’s Sunseeker II. Elk bewijst op zijn manier hoe 
een duurzaam systeem praktisch inzetbaar is. De Antares, 
een open klasse kist, vloog voor het eerst in 2003. De motor 
werd al vanaf 1999 in een ander vliegtuig beproefd. De 
samenvoeging leidde tot de eerste in serie gebouwde elek-
trische zelfstarter. Lange zette daarmee een trend die eigen-

FAI en de internationale sportfederaties voor autosport (FIA), motorsport 

(FIM) en powerboating (UIM) hebben op een bijeenkomst in juni in Lissabon 

een gezamenlijke commissie ingesteld ter bevordering van duurzame 

 sportbeoefening. Ze gaan kennis en ervaring delen op het gebied van 

 milieueff ecten en schonere, zuinige krachtbronnen. Bij zweefvliegen en 

MLA’s is de vernieuwing al ingezet. 

1

1

Antares 20E (l) 

en Sunseeker II (r) 

na vliegopdracht 

Berblinger 

Wettbewerb terug 

op Friedrichshafen 

FDH.

2

Sunseeker II, 

motor en inge-

vouwen prop 

van 2,6 m diameter 

in de staart, vleugel 

en stabilo ingedekt 

met 12m2 zonne-

panelen.

2

Foto’s: Frits Snijder
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lijk nu pas brede navolging vindt. De 
Sunseeker behoort tot de zeer kleine 
groep van solarvliegtuigen, die zijn 
geoptimaliseerd voor gecombineerd 
zweef- en motorvliegen. Doel is de 
‘self-sustainable solar fl ight’, wel het 
summum van duurzaamheid! Raymond 
werkt al vanaf begin jaren negentig 
aan dit concept. Typische kenmerken 
zijn het lichte gewicht (in dit geval 
45 kg!) en de lage reissnelheid. Op een 
ideale dag start hij met de 5.5 kW elek-
tromotor op de accu, stijgt in thermiek 
tot de wolkenbasis en werkt zich met 
de motor nog verder omhoog. De rest 
van de tijd vliegt hij onbelemmerd op 
stroom uit de zonnepanelen. De motor 
vraagt dan 1,5 kW en de accu wordt 
snel weer opgeladen. Raymond trok 
kriskras door Europa en over de Alpen. 
Het werkt! Alleen de reusachtige Solar 
Impulse (geen zweefvliegtuig) van 
 Bertrand Piccard zal de Sunseeker 
overtreff en, doordat die voldoende 
energie kan opslaan om de hele nacht 
door te vliegen, met een volledig CO2-
vrije reis om de wereld als geplande, 
ultieme prestatie. Een verwant vliegtuig 
is de Icaré II, waarmee Klaus Ohlmann 
onlangs nog het wereldrecord voor 
solarvliegtuigen verbeterde.

i
www.lange-aviation.com
http://solar-fl ight.com
www.solarimpulse.com
www.berblinger.ulm.de
www.ifb.uni-stuttgart.de onder 
 Forschung →Flugzeugentwurf→ ICARÉ

Hybride als 
next-best solution

In mei dit jaar maakte de experimentele Diamond DA 36 
E-Star zijn maidenfl ight, een aangepaste Super Dimona 

met seriële hybride aandrijving. Een 70 kW elektromotor 
drijft de prop aan en een zo economisch mogelijk 
draaiende 30 kW wankelmotor de generator, die 
de accu’s bijlaadt. Die leveren het extra vermogen 
voor o.a. starten en stijgen. Diamond rekent 25% 
reductie in brandstofgebruik en emissie op de 
wankelmotor. Nog verre van volmaakt. Maar 
 misschien wel de ‘next-best solution’, waarmee je 
een verschil kunt maken, zoals je ook in de auto-
industrie ziet. Marktvolume weegt dan ook mee 
in het milieuresultaat. Het systeem is volgens 
 Diamond opschaalbaar naar grotere vliegtuigen. 
In dit project werken Diamond, Austro Engine, 
Siemens en EADS samen.

i www.diamond-air.at onder Press Release 2011

1

Diamond E-Star. 

Foto: Diamond

2

Diamond E-Star, 

elektromotor 

voorin, daarachter 

in vliegrichting 

wankelmotor (l) 

en generator (r). 

Foto: Siemens

Windmolen op hangaar

Windenergie en zweefvliegen passen goed 
bij elkaar. Allebei duurzaam. Dat vind in 

elk geval Willy Balz, baas van Windreich AG, een 
energieleverancier met grote windmolenparken. 
Balz is zelf zweefvlieger. Bij zijn club op de Hahn-
weide monteerde hij een windmolen op de 

 hangaar om de accu’s van zijn funkelnagelneue Schempp-
Hirth Arcus E te laden. Die heeft dezelfde motor als de 
 Antares 20E. Op 28 oktober 2010 nam hij zo ‘volledig CO2-
vrij’ een bijzondere passagier mee, de Zwitser Bertrand 
 Piccard van het Solar Impulse Project. De heren landden op 
Stuttgart STR. Onder het motto ‘E-Mobilität zu Lande und in 
der Luft’ is Balz publicitair ook in de weer met elektrische 
auto’s. In juli ontving hij een door bondpresident Christian 
Wulff  ondertekende oorkonde vanwege zijn initiatieven.  
Met de Arcus had Balz ondertussen vijftig starts, twee wed-
strijden en rond de 10.000 km CO2-vrij en zonder ook maar 
één buitenlanding achter de kiezen. Großartig!

i    www.windreich.de

3

Windreich 

Mitsubishi iMiEV 

met zweefvliegtuig.

4

Windreich Arcus E. 3

4

1

2
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Ga voor een totaalpakket

De Lindbergh Electric Aircraft Prize 2011 (LEAP $ 60.000) 
voor het beste elektrische vliegtuig ging dit jaar naar 

de Sloveense Pipistrel Taurus Electro G2. Eric Lindbergh, 
kleinzoon van de Amerikaanse luchtvaartpionier Charles 
Lindbergh, reikte de prijs uit op de Aero Friedrichshafen. De 
Taurus Electro is de eerste 2-zits zelfstarter met elektromotor 
(40 kW, vrijwel identiek aan die in de DG 1001TE). Nauwelijks 
duurder in aanschaf dan met verbrandingsmotor, maar met 
betere prestaties en meer comfort. Sterke verkooppunt 
 volgens de jury. In combinatie met de Solar Trailer, een 
 aanhanger voorzien van zonnepanelen om de batterijen te 
laden, levert Pipistrel qua duurzaamheid een CO2-vrij ‘totaal-
pakket’. Maar ja, het is een MLA. Elders populair, maar bij ons 
door regelgeving gehandicapt. Pipistrel is een jonge fi rma 
die zich wil bewijzen. Ze won twee keer een NASA General 
Aviation Challenge en doet dit jaar een gooi naar de NASA/
CAFE Green Flight Challenge ($ 1.5 miljoen!). Daarvoor 
plakte ze twee Taurussen aan elkaar en monteerde een 
krachtige elektromotor in het midden. Resultaat: de G4, de 
eerste 4-zits motorzwever als technology demonstrator en 
NASA Racer. Motorvermogen en prestaties voorlopig 
fabrieksgeheim!

i
http://lindberghprize.org 
www.pipistrel.si
http://cafefoundation.org

1

Taurus Electro G2.

2

Motor van Taurus 

Electro G2.

3

G4 NASA Racer 

voor Green Flight 

Challenge 2011.

Foto: Pipistrel

5

Ongewone locatie 

voor motor en 

propeller.

4

Hydrogenius 

van Universität 

Stuttgart, tijdelijk 

als e-Genius.

Brandstofcel of accupacks

Eerst heette hij Hydrogenius, nu ook e-Genius. We heb-
ben het over de ongewone motorzwever waaraan het 

instituut voor vliegtuigbouw van de Universiteit van Stutt-
gart werkt. De twee namen verwijzen naar de verschillende 
stroomvoorzieningen voor de 60kW elektromotor. Het 
begon met een plan om de alledaagse bruikbaarheid van 
een GA vliegtuig met brandstofcel aan te tonen. Dat zou de 
allerschoonste en allerzuinigste oplossing zijn. Het instituut 
won hiermee het Berblinger Wettbewerb 2006. Maar de 
bouw van het airframe is pas in 2010-2011 gerealiseerd, 
nadat de fi nanciering hiervoor rond was. Hoofdsponsor is 
Airbus. Pipistrel hielp met de side-by-side cockpit en de bui-
tenvleugels, die van de Taurus zijn afgeleid. Onder de vele 
andere sponsors o.a. DG, Grob, Schempp-Hirth en Winter. 
Ondertussen was tot deelname aan de NASA/CAFE Green 
Flight Challenge 2011 besloten, met Klaus Ohlmann als 
piloot. Het vliegtuig is hiervoor tijdelijk met accupacks uitge-
rust en tot e-Genius omgedoopt. Het Hydrogenius project 
loopt daarna gewoon door. Een van de eisen in de Challenge 
is een verbruik (in energie-equivalent) van max. 1 liter ben-
zine op 100 km per passagier op een traject van 320 km, dat 
met een snelheid van tenminste 160 km/h moet worden 
afgelegd. De e-Genius heeft op een proefvlucht al bewezen 
dat hij daar ruim onder kan blijven.

i
http://cafefoundation.org
www.ifb.uni-stuttgart.de 
onder Forschung →
Flugzeugentwurf→e-Genius

1

32

4

5
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Brandstofcel heeft 
de toekomst, mits...

Tot slot de Antares DLR H2, een Antares 20E die Lange 
in samenwerking met het Deutsches Zentrum für  Luft- 

und Raumfahrt (DLR) verbouwde tot het eerste bemande 
vliegtuig met een brandstofcelsysteem, dat in principe CO2

neutraal kan vliegen. Brandstofcel en waterstof zijn in twee 
pods onder de vleugels aangebracht. Brengen verbrandings-
motoren maximaal zo’n 25% van de uit benzine of kerosine 
gewonnen energie eff ectief op de aandrijving over, het 
systeem in de DLR H2 (gekoppeld aan de elektromotor van 
de 20E) komt tot 44%. En dan is het als eerste experiment 
met een GA vliegtuig nog niet eens volledig geoptimali-
seerd. DLR heeft besloten om dat alsnog te doen met een 
volgend vliegtuig dat Lange speciaal hiervoor bouwt, de H3. 
Berekende actieradius 6.000 km (H2: 750 km), maximale 
vliegduur 50 uur (H2: 5). Voorgenomen prestatie: een vlucht 
over de Atlantische Oceaan!

Het brandstofcelsysteem in combinatie met een elektro-
motor lijkt nu de grootste belofte voor de toekomst van de 
General Aviation, maar zelfs als het werkt (en dat doet het!) 
moeten er nog veel technische en infrastructurele problemen 
worden opgelost voor het in alledaags gebruik inzetbaar is. 
Eigenlijk de zelfde hobbel die de auto-industrie eerst nog 
moeten nemen. Dus als we de ‘waterstofauto’ bij de dealer 
in de showroom zien staan en we gewoon ‘aan de pomp 
kunnen tanken’, is het moment nabij.

i
www.lange-aviation.com
www.dlr.de onder Abteilungen → Elektrochemische 
 Energietechnik → Elektrochemische Systeme → Antares

1

LZ Design FES 

in een Silent 2.

Motortje voor iedereen

De LEAP 2011 prijs voor de meest innovatieve aan-
drijving ging naar de vrijwel productierijpe Sloveense 

LZ Design FES (Front Electric Sustainer). Op de Aero 
 Friedrichshafen werd deze al getoond in een LAK17A (die   
er zelfs mee startte) en een (MLA) Silent 2. Het concept van 
een lichte elektromotor voorin de neus, met een propeller 
die zich in rust tegen de romp vlijt (al bekend in de model-
bouw), zou aerodynamisch gunstig zijn en betrekkelijk 
 weinig constructieve aanpassingen vergen. Retrofi t is 
 waarschijnlijk voor heel wat typen mogelijk, ook die eerder 
geen motor hadden.

i
http://lindberghprize.org 
www.front-electric-sustainer.com

1

2 3

2

Antares DLR H2.

3

Pod met 

 waterstoftank.

Duurzaam en innovatief, meer foto’s:
https://picasaweb.google.com/108780445753549449112
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Vliegclub Teuge 
Vliegveld Teuge

T: (055) 323 85 86 (HV)

of (055) 323 14 48 (C)

J.P van Duijn

Reurhout 2

3829 EC Hooglanderveen

M: 06 232 198 68

E: secretaris@zweven.nl 

Zweefvliegclub Deelen 
Vliegbasis Deelen

P. Hoeve

Croesinckplein 149

2722 EH Zoetermeer

T: (079) 340879

M: 06 10402496

E: patrick.hoeve@ziggo.nl

Ledenadministratie:

T: (023) 571 45 00

E: ledenadministratie@

zcdeelen.nl

Zweefvliegclub 

Oost-Nederland 
G.B. Nijman

Blauwgras 20

3902 AA Veenendaal

T: (0318) 51 56 79

E: g.b.nijman@versatel.nl

Groningen

Groninger Studenten 
Aeroclub 
Vliegveld Surwold (D)

T: 0049 (0)496 51 079

H.J. van Balen

Voorzitter a.i.

Postbus 1068

9701 BB Groningen

T: (050) 314 28 00

E: info@

zweefvliegvakantie.nl

Noord Nederlandse 
Zweefvliegclub 
Zweefvliegterr. Veendam

T: (0598) 62 32 59

E.J. Klijnstra

Beverhof 195

9675 NN Winschoten

T: (0597) 42 41 02

M: 06 188 481 24

E: e.j.klijnstra@wxs.nl

Limburg

Eerste Limburgse 
Zweefvliegclub 
Vliegveld Schinveld

T: (045) 564 16 51

R. Kaufholz

Leiff enderhofweg 3

6451 PR Schinveld

E: bestuur@elzc.nl

T: 06 170 141 20

 

Venlose Zweefvliegclub 
Vliegveld Venlo

T: (077) 351 40 50

b.g.g. (077) 354 82 77

R. Werts

Postbus 393

5900 AJ Venlo

T: (077) 465 12 67

E: rwerts@planet.nl

Noord-Holland 

Amsterdamsche Club 
voor Zweefvliegen 
Vliegbasis Soesterberg

T: (0346) 33 69 11

V. Dolfi n

Amstelveenseweg 332-3

1076 CT Amsterdam

M: 06 421 128 35

E: vincentdolfi n@gmail.com

Eerste Zaanse 
Zweefvlieg Club 
Terrein de Brabantse Land-

bouw, Oude  Schulpweg, 

Castricum

T: (0251) 65 16 26

(za/zo/feestdagen)

D.P. Kok

Kokerstraat 59

1531 DX Wormer

T: (075) 888 04 26

M: 06 154 099 91

E: secretaris@ezzc.nl

 

Gooise Zweefvliegclub
T: (035) 577 13 53

Vliegveld Hilversum

T: (035) 577 12 09

P. Vincent

Noodweg 49

1213 PW Hilversum

E: secretaris@gozc.nl

T: (033) 253 40 15 

Zweefvliegclub 
Den Helder 
Vliegveld Wieringermeer

T: (0227) 57 73 00 

J. Hollenberg 

Zweefvliegclub 

Den Helder

Postbus 38

1740 AA Schagen

T: (0227) 57 73 00

E: zcdenhelder@hetnet.nl

Zweefvliegclub Texel 
T: (0222) 31 14 67 (H)

J.A. Frederici

Sluyscoog 56

1791 WT Den Burg

T: (0222) 31 35 12

E: frederici@texel.com

Overijssel

Aeroclub Salland
Vliegveld Salland, 

T: (0572) 37 15 43

P. Schellenberg

Perenstraat 1

9408 AZ Assen

M: 06 270 044 55

E: secretaris@

aeroclubsalland.nl

Flevoland

Zweefvliegclub Flevo 
Vliegveld Biddinghuizen 

T: (0321) 33 24 24 (H)

J. Tonkens

De Deel 37

8256 EM Biddinghuizen

T: (0321) 33 18 71

E: secretaris@zcfl evo.nl

Zweefvliegclub 
Noordoostpolder
Vliegveld de Voorst

T: (0527) 20 13 64

R. van Pel

Archipel 44-25

8224 HV Lelystad

T: (0320) 24 26 10

E: secretariaat@zcnop.nl

Friesland 

Friese Aero Club 
Vliegbasis Leeuwarden

T: (058) 234 62 95

F. Hiemstra

Postbus 582

8901 BJ Leeuwarden

M: 06 466 113 99 

E: secretaris@

frieseaeroclub.nl

Zweefvliegclub Ameland
Vliegveld Ballum

T: (0519) 55 40 30

S. Huizer

Teakhout 30

2719 KE Zoetermeer

T: (079) 361 04 11

E: info@zweefvliegen

opameland.nl

Gelderland

Gelderse Zweefvliegclub 
Nationaal Zweefvlieg- 

centrum Terlet

C.R. de Jong

Vossenstaart 33

1273 TP Huizen

T: 06 572 857 30

E: chris-willemijn.

de.jong@wxs.nl

Nijmeegse Aeroclub 
Zweefvliegveld 

Maldens Vlak

T: (024) 358 02 05

Mw. G. Eijkelboom

Postbus 18

6850 AA Malden

T: (024) 88 00 499

E: secretaris@nijac.nl 

Nijmeegse Studenten 
Aeroclub ‘Stabilo’
Zweefvliegveld 

Maldens Vlak

R. Logemann

Van Nispenstraat 8

6521 KL Nijmegen

T: 06 195 291 58

E: bestuur@nsastabilo.nl

Zweefvliegclub Rotterdam 

Vliegbasis Deelen

Richard Leenheer

Recht Boomsloot 40b

1011 EC Amsterdam

M: 06 144 705 71

E: secretariaat@

zcrotterdam.nl

Drienerlose 
Zweefvliegclub 
Sportcentrum 

Universiteit Twente

Postbus 217

7500 AE Enschede

T: 06 453 844 80

E: secretaris@

vleugellam.nl

Twentsche  Zweefvliegclub 
Vliegbasis Twenthe

T: (053) 480 69 11

E.W. Janssen

Tarwe 4

7623 HL Borne

T: (074) 266 49 02

M: 06 819 332 83

E: secretaris@tzc.aero

 

Zeeland

Eerste Zeeuws-Vlaamse
Aeroclub 
Vliegveld Smitschorre, Axel

T: (0115) 56 20 66

A. Lindenbergh

Akkerwindeveld 41

3448 EJ  Woerden

T: (0348) 78 68 11

E: secretaris@ezac.nl 

SSZ Midden-Zeeland
Vliegveld Midden-Zeeland

J. Schrier

Postbus 47

4328 ZG Burgh-Haamstede

T: 06 513 160 86

E: schrier@zeelandnet.nl

Vliegclub Haamstede 
Vliegveld Haamstede

T: (0111) 65 35 57

A.P. Opdam

Diepenbrockstraat 6

2983 XE Ridderkerk

T: (0180) 48 01 59

M: 06 511 199 36 

E: secretariaat@vch.nl

Vliegclub M-Zeeland 
Vliegveld M-Zeeland

T: (0113) 61 25 28 (HD)

T: (0113) 61 36 47 (C)

P.G. Strayer

Vlasakkers 1a

4328 CH B-Haamstede

T: (0111) 65 25 77

E: secretaris_vmz@

zeelandnet.nl 

Zuid-Holland

Aeroclub Valkenburg 
Vliegbasis Valkenburg

T: (071) 401 65 55

D. Willems

Vronkenlaan 29

2352 EK Leiderdorp

T: (071) 589 61 24

E: secretaris@

ac-valkenburg.nl

Stichting Luchtsport 
Centrum Valkenburg
P.S.J. Kaatee

Klaverweide 25

2272 VV Voorburg

T: (070) 317 87 59

E: peter.kaatee@wxs.nl

Delftsche Studenten 
Aeroclub 
Nationaal Zweefvlieg-

centrum Terlet

M.O. Roorda

DSA

Postbus 2915

2601 CX Delft

T: (015) 215 00 36

i.g.v.n. 06 156 355 94

E: dsa@oli.tudelft.nl

Kennemer Zweefvliegclub 
Vliegveld Langeveld

T: (0252) 37 34 03

G. Hollinger

Vogelaardreef 21

2204 AA Noordwijk

T: (0252) 68 95 83

E: secretaris@kzc.nl

Leidsche Studenten 
Aeroclub 
Vliegbasis Valkenburg

H.M. van Putten

Da Costastraat 9

2321 AJ Leiden

T: (071) 576 53 20

E: hmvanputten@

planet.nl

Zuidhollandse Vliegclub 
Marine Vliegkamp 

 Valkenburg

T: (071) 407 46 90 (C)

J.H. Visser

Heemraadlaan 24

2352 RH Leiderdorp

T: (071) 5234901

M: 06 52054645

E: secretaris@zhvc.nl

Militaire Clubs

KLu ZC Deelen
Vliegbasis Deelen

T: (026) 371 89 11

E.L. Kwant

Alexander Numankade 67

3572 KV Amsterdam

T: 06 242 821 12

E: e.l.kwant@gmail.com

Klu ZC Eindhoven
zie Eindhovense 

Aero Club zc

KLu Zc de Peel

Vliegbasis de Peel
P.L.J. Suykerbuyk

Postbus 5034

5800 GA Venray

M: 06 281 401 14

E: secretaris@

kluzcdepeel.nl

KLu Zweefvliegclub 
Soesterberg ‘Sicut Larus’
Vliegbasis Soesterberg

T: (0346) 33 69 11

R. Berg

Billitonkade 19

3531 TG Utrecht

T: (030) 230 05 65

E: ronaldberg@

hotmail.com

KLu Zweefvliegclub 
Woensdrecht
Vliegbasis Woensdrecht

T: (0164) 69 23 18

M. Boom

Geutspolder 8

4617 MN Bergen op Zoom

T: (0164) 23 94 83

E: m.boom@home.nl

LSK Zweefvliegclub  
Gilze-Rijen
Vliegbasis Gilze-Rijen

T: (0161) 45 18 51

J.P.F.H. Hermans (vz)

Correspondentieadres:

Raakheuvel 3

5685 BP Best

T: (0499) 39 79 24

E: lsk_zc@onsbrabantnet.nl

Overige clubs

Gliding Adventures Europe
A. de Boer

Willem Lodewijklaan 19

3136 BS Vlaardingen

T: (020) 691 31 76

E: secretaris@zweven.eu

I: www.zweven.eu

Vereniging Historische 
Zweefvliegtuigen 
Mw. C. van Beugen

De Kievit 11

5864 BX Meerlo

T: (0478) 53 26 26

E: cvanbeugen@hetnet.nl

Buitenlandse 
 Aeroclubs

British Gliding  Association
Kimberley House

Vaughan Way, Leicester

Leics LE1 4SE

T: 0044 (0)1162 531 051

F: 0044 (0)1162 515 939

E: bga@gliding.co.uk

I: www.gliding.co.uk

Deutscher Aero Club eV
Hermann-Blenk-Straße 28

38108 Braunschweig

Duitsland

T: 0049 (0)53 1235 400

F: 0049 (0)53 1235 4011

E: segelfl ug@daec.de

I: www.daec.de

Féderation Française 
de Vol à Voile
29, Rue de Sèvres

75006 Parijs

T: 0033 (0)145 440 478

F: 0033 (0)145 447 093

Liga van Vlaamse 
Zweefvliegclubs
Termikkelaan 9

2530 Boechout

T: 0032 (0)34 543 334

F: 0032 (0)34 543 388

E: lvzc@online.be

I: www. zweefvliegen.be

Belgische luchtruiminfo: 

www.lvzc.be/luchtruim/

index.asp

Mutaties z.s.m. door  -geven 

aan het Secre tariaat Zweef-

vliegen.

(C) = clubhuis

(H) = hangar

(HD) = havendienst

s
e
c
re

ta
ri
a
te

n Clubsecretariaten 

welke zijn aangesloten bij 

de KNVvL, 

Afdeling Zweefvliegen:

Brabant

Aeroclub Nistelrode
T: (0412) 61 18 97 (HC)

(uitsluitend za/zo) 

G.G. Korstanje

Leeghwaterlaan 66

5223 BA Den Bosch

T: (073) 621 54 69

E: secretariaat@

acnistelrode.nl

Eindhovense Aeroclub ZC 
Vliegbasis Eindhoven

T: (040) 292 05 74 (C)

M. Robben

Postbus 789

5600 AT Eindhoven

T: (040) 283 82 48

F: (040) 292 05 75 

E: info@eaczc.nl

Gilzer Luchtvaartclub
‘Illustrious’ 
Vliegbasis Gilze-Rijen

T: (0161) 22 60 30 (C)

A. Pijnenburg

Postbus 141

5126 ZJ Gilze

T: (013) 528 82 61

E: info@illustrious.nl

West-Brabantse Aeroclub 
Vliegbasis Woensdrecht, 

T: (0164) 61 52 01 (C)

R. van Loon

Postbus 79

4630 AB Hoogerheide

E: secretaris@wbac.nl

Zweefvliegclub 
Eindhovense Studenten 
Vliegbasis De Peel

T: (0493) 59 96 11 (H)

J. van Dun

Nieuwstraat 38

5611 DB Eindhoven

M: 06 191 697 94

E: secretaris@

zweefvliegen.nu

Zweefvliegclub Volkel
Vliegbasis Volkel 

T: (0413) 27 61 31

J. van Gerwen

Udenseweg 23

5411 SB Zeeland

T: (0486) 47 61 95

E: secretaris@zvcvolkel.nl

Zweefvliegvereniging 
‘Henri Bakker’ 
H. de Joode

J.F. Kennedylaan 31

5263 AJ Vught

T/F: (073) 656 18 34 

Drenthe

Vliegclub Hoogeveen 
Vliegveld Hoogeveen, 

T: (0528) 26 46 00 (HC)

P.A. Kroon

Jacob Schorerstraat 6

9745 DA Groningen

T: (050) 577 98 66

E: secretaris@

vliegclubhoogeveen.nl
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Websites 
clubs

Alle websites 

zijn aanklikbaar 

via het menu van 

www.

zweefportaal.nl

mailto:secretariaat@acnistelrode.nl
mailto:secretaris@zweefvliegen.nu
mailto:secretaris@vliegclubhoogeveen.nl
mailto:secretariaat@zcrotterdam.nl
mailto:chris-willemijn.de.jong@wxs.nl
mailto:info@zweefvliegenopameland.nl
mailto:secretaris@frieseaeroclub.nl
mailto:ledenadministratie@zcdeelen.nl
mailto:info@zweefvliegvakantie.nl
mailto:secretaris@aeroclubsalland.nl
mailto:secretaris@vleugellam.nl
mailto:secretaris_vmz@zeelandnet.nl
mailto:secretaris@ac-valkenburg.nl
mailto:ronaldberg@hotmail.com
mailto:secretaris@kluzcdepeel.nl
mailto:hmvanputten@planet.nl
www.lvzc.be/luchtruim/index.asp
mailto:secretariaat.zweefvliegen@knvvl.nl
http://www.zweefvliegen.be
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