
Vergaderverslag vliegersvergadering 26 Februari 2022 Woerden 

Aanwezig: Richard van Eeden, Rob Eikeboom, Matthew de Wilde, Remco de Wilde, Rob 
Metkemeijer (tot pauze), Ronald van Lent, Gerard Zuidema, Iskander Verberne, Willy Swart (tot 
pauze)


Afwezig met bericht: Albert Fischer, Wim van Petersen, Peter Keim, Harrie de Vries, Steven 
Vermeij 


Notulen vliegersvergadering 

De notulen van de vorige vliegersvergadering zijn doorgenomen en er zijn geen opmerkingen, de 
notulen zijn goedgekeurd.


Evaluatie vliegseizoen 2021 

Het vliegseizoen was kort t.g.v. Corona maatregelen en de wedstrijden zouden een snellere 
doorloop moeten krijgen. De workload zou beter onder de aanwezigen verdeeld moeten worden 
en er is gesproken over of we eerder zouden moeten beginnen aan de wedstrijddag.


Afgesproken is dat we echt op de afgesproken tijden willen starten en dat we de workload beter 
verdelen zodat de doorloop van de dag ook met mogelijke tegenslagen sneller verloopt.


De eindstanden van het EK nederland


F3C


1 Ronald van Lend

2 Gerard Zuidema

3 Wim van Petersen

4 Rob Eikeboom

5 Steven Vermeij


F3N


1 Wessel Haast

2 Matthew de Wilde

3 Richard van Eeden

4 Rick Brakels


Gerard en Ronald hebben zich gemeld voor uitzending naar het EK in Italie. Van de F3N club 
hebben zich geen piloten gemeld.


Financiën 

De kosten van de wedstrijden overstijgen de inkomsten. De KNVvL legt normaliter jaarlijks een 
bedrag bij zodat de kosten gedekt worden.

Deze betalingen zijn voor 2021 tot nog toe uitgebleven. Willy heeft uit eigen middelen een bijdrage 
geleverd. Deze moet natuurlijk zeer snel aan hem worden terugbetaald. Rob M is druk aan het 
uitoefenen op de KNVvL om uitbetaling. Het inschrijfgeld voor de piloten, de vergoedingen voor 
de clubs en jury leden blijven ongewijzigd.


Aftreden voorzitter 

Willy heeft meerdere malen aangegeven de energie die het hem kost om voorzitter taken te 
vervullen teveel te vinden en zijn voorzitterschap te willen neerleggen.

Willy heeft veel betekend voor de wedstrijden in het afgelopen jaar en als jurylid voor de 
afgelopen jaren. Er is gesproken over een voorzitterschap met lichtere belasting maar later in de 
vergadering heeft hij toch besloten om te stoppen als voorzitter.

Er is voor nu nog geen opvolging vastgesteld.




Organisatie wedstrijden 2022 

Rob Eikeboom heeft zich gemeld als versterking voor organisatie van de wedstrijden. De 
vergadering is het hier unaniem mee eens. De taken worden voor nu zoveel mogelijk verdeeld 
over Gerard, Rob en Richard.


Het aantal Juryleden blijft een uitdaging en er blijft gelden dat als iemand een geschikt Jurylid 
kent : gaarne aanmelden!


Voor de wedstrijddagen geldt :

Ronald zet het veld uit met hulp van de aanwezigen

9.30 de laatste testvlucht

9.45 briefing

10.00 begint de wedstrijd


De prijzen blijven zoals vorig seizoen. (Geen bekers en medailles per wedstrijd, wel een attentie)


Er zijn nieuwe documenten uitgegeven vanuit het CIAM met de reglementen voor het nieuwe jaar. 
Aan een ieder de oproep zich op de hoogte te stellen van de wijzigingen.


Er is een discussie geweest over het bepalen van de eindstanden NL kampioenschap. Het had 
ermee te maken of de finale vluchten (waar alle F3C piloten aan deelnemen over het algemeen) 
meetellen voor de eindstand en hoe zwaar.

Er waren verschillende inzichten maar geen concrete overeenstemming. Er is besloten de telling 
te behouden zoals voorgaande jaren.

Er worden per wedstrijd 3 F3C rondes gevlogen volgens het P programma en 1 ronde met het F 
programma. Voor de daguitslag tellen alle 4 die dag gevlogen rondes en valt de P ronde met de 
laagste score af.


Voor het NK tellen alleen de P rondes mee. Het aantal schraprondes is daarbij gelijk aan het 
aantal wedstrijden. Dus bij 3 wedstrijden met totaal 9 P rondes worden de beste 9-3 = 6 rondes 
geteld.  Bij 2 wedstrijden, 6 rondes worden de beste 6-2=4 rondes geteld. etc.


De voorgestelde data:

26-03-2022 - Jurycursus Almere

24-04-2022 - 1e NK lokatie nog niet bevestigd

04-06-2022 - 2e NK Almere

10-07-2022 - 3e NK Vlissingen

10-09-2022 - 4e NK Odoorn


Rondvraag 

Geen punten




Aktielijst  

Taak Wie Wanneer Status

AFGEROND
Stoelen en parasols 
juryleden organiseren Subcommissie Zelf meenemen

Geluidsinstallatie 
proberen te repareren Richard Gerard Voor aanvang jurydag Voltooid

Frits van Laar 
aanschrijven om middels 
nieuwsbrief KNVvL 
juryleden op te roepen

Willy Is gebeld

Beamer meenemen Steven Vermeij Jurydag Done
Gast-clubs benaderen 
om te vragen of niet- 
KNVvL leden mogen 
vliegen op betreffende 
veld

Willy Voorafgaand aan 
wedstrijd N v t (allemaal KNVvL)

Ieder Gedaan

Info op sub commissie 
pagina KNVvL kloppend 
laten maken

Willy+ Peter Keim Klopt nu

Mailen document F3C 
sportklasse Willy Gedaan

Aanleveren document 
F3N sportklasse Remco Rob -> Willy gebeurd

Stoel meenemen Elk Jurylid Done

TODO

Westrijden promoten Ieder

Juryleden zoeken Ieder
Facebook pagina sub 
commissie link naar 
f3heli.nl 

Wie beheer deze?

Verzorgen lunch jurydag Rob Eikeboom

Beamer meenemen Steven Vermeij Jurydag

Abonneren op nieuwsbrief 
middels site f3heli.nl 

http://f3heli.nl

