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Nederlandse Zweefvliegdag 2011 | AC Salland 40 jaar 

| Gooise ZC 75 jaar | Trillingsgetal van vleugel | LAPL 

en keuringseisen | Zweefvliegen en Olympische Spelen | 

Grenslaag bij moderne profi elen met fl aps

issuu.com/knvvl
Lees webpublicatie Thermiek met extra artikelen!

NZD
2011 

Bezoek de 

Nederlandse 

Zweefvliegdag 2011

Kijk voor info en 

inschrijving op nzd2011.nl

Meer info ook in deze 

Thermiek, pag. 5

www.nzd2011.nl
www.issuu.com/knvvl
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de  Afdeling Zweefvliegen van de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). 
KvK 40409050 ’s-Gravenhage. NE ISSM 0040/6023 
Adres: KNVvL Afdeling Zweefvliegen, Postbus 
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repro duced in any form or by any means 
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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 €65.

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

 

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

of direct https://www.

notams.jcs.mil

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 Ma-

nagement 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

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
Service Center Terlet BV
Onderhoud en reparaties 

zweefvliegtuigen

Apeldoornseweg 203

6816 SM Arnhem

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

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, Inspec-

tie 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: 

mailto:secretariaat.zweefvliegen@knvvl.nl
mailto:robert.jungblut@panalpina.com
mailto:hjw.van.leeuwen@kpnmail.nl
mailto:robert.jungblut@panalpina.com
https://www.notams.jcs.mil
mailto:janssengroesbeek@versatel.nl
mailto:thermiek.zweefvliegen@knvvl.nl
www.zvcvolkel.nl


NZD 2011

Nederlandse
Zweefvliegdag 

2011
Zwolle, zaterdag 26 november
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Inschrijvingen, 
laatste info op

http://nzd2011.nl
Locatie

Christelijke Hogeschool Windesheim
Campus 2-6

8017 CA Zwolle

Sponsoren 
NZD 2011

Van den Berg Surf
www.vandenbergsurf.nl

GoPro
gopro.com

Qontent
http://qontent.nl

KNVvL
www.knvvl.nl/afdelingen/

zweefvliegen

Vliegbril.nl
www.vliegbril.nl

Glider Pilot Shop
www.gliderpilotshop.nl

EPST
www.epst.nl

Glider Equipment
www.glider-equipment.nl

Service Center Terlet
www.sct-terlet.nl

Schleicher Benelux
www.alexander-schleicher.nl

Jonkers Sailplanes
www.glider-import.nl

Kees Aeronautical Services
www.aviationservices.eu

XCapBatteries
web.me.com/xcapglider

Programma
10:00 Ontvangst met koffi  e en koek
10:30 Opening, discussie over actualiteit
11:30 Eerste ronde workshops
12:30 Lunch, aangeboden door sponsoren NZD
13:30 Tweede ronde workshops
14:30 Reiner Rose, OLC Competition Director
 Prijsuitreiking OLC NL 2011
15:30 Prijsuitreikingen Fotowedstrijd en Filmfestival
16:00 Perlan Project, zweefvliegen naar stratosfeer
17:00 Borrel
17:30 Diner

Aeroclub Salland. Foto: Oedske Osinga

www.gopro.com
web.me.com/xcapglider
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Perlan Project, met 
een zweefvliegtuig 
naar de stratosfeer
www.perlanproject.org
Glenn Fisher
Duizend meter hoogtewinst? Wat dacht je van 
30 kilometer hoogtewinst! Het Perlan Project 
stelt zich ten doel om met een zweefvliegtuig 
naar 100.000 ft te stijgen, gebruik makend van 
golf die tot in de stratosfeer reikt boven de 
Argentijnse Andes en van de Polar Vortex. 
Dit is een voortzetting van het Perlan Project 
dat begon met het wereldrecord dat Steve 
Fossett en Einar Enevoldson vestigden door 
met een speciaal geprepareerde DG-500 naar 
15.447 m te klimmen. Glenn Fisher van het 
Perlan Project komt speciaal voor de NZD 
2011 naar Nederland om te vertellen over de 

Advertenties

laatste stand van zaken van het project en het 
speciaal hiervoor ontworpen zweefvliegtuig 
dat in aanbouw is.

Reiner Rose 
over Online Contest 
in 2011
www.onlinecontest.org
Reiner Rose, Competition Director OLC
In 2011 heeft de Online Contest (OLC) de spel-
regels veranderd. Reiner Rose, competition 
director, vertelt over de OLC-organisatie, 
waarom de regels zijn veranderd en hoe dat is 
uitgepakt. Aansluitend prijsuitreiking OLC NL 
2011. De FAI kende Rose in oktober van dit 
jaar de Lilienthal Gliding Medal toe voor ‘emi-
nente dienstverlening aan de zweefvliegerij’.

Plenaire programma -
onderdelen

In aanbouw, 

zweefvliegtuig Perlan 

Project. Foto: Perlan 

Project

http://www.jonkersailplanes.com/
mailto:info@glider-import.nl


Workshops

Glider Tracking
www.glidertracking.com/
Jip van Akker, Jens Bouma en Frank Hiemstra 
Deze workshop wordt twee maal gegeven.
Jip, Jens en Frank van GliderTracking geven twee workshops 
over de nieuwste techniek om zweefvliegtuigen te volgen 
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vanachter je pc of op je smartphone. Zweefvliegen is een 
prachtige sport, maar leg het maar eens uit aan familie en 
kennissen. Je ziet zweefvliegtuigen bij wedstrijden alleen 
opstijgen en na zo’n vijf uur weer terugkomen op het vlieg-
veld. Waar hangen ze in de tussentijd uit? Hebben ze nog 
voldoende hoogte? Wat zijn de gemiddelde snelheden? 
Hoe ver moeten ze nog? Met de laatste technologische 
 ontwikkelingen is het mogelijk om alle zweefvliegtuigen 
(uitgerust met een Mode-S transponder) tijdens een wed-
strijd te volgen. We willen onze sport zichtbaar maken voor 
het grote publiek. Live tracking is daarvoor geschikt. Je kan 
er thuis en op locatie de wedstrijd mee volgen alsof je er 
middenin zit.
Glider Tracking is een geavanceerd systeem dat gebruik 
maakt van ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-
Broadcast). Dit is informatie die meegezonden wordt met het 
transpondersignaal. Ze bevat GPS vlieggegevens (positie, 
hoogte en snelheid), vliegtuigidentifi catie en transponder-
identifi catie. Tegenwoordig hebben alle wedstrijdvliegers 
een Mode-S transponder aan boord en is ADS-B tracking 
goed mogelijk. Op GliderTracking.com is een beta online 
tracking systeem gelanceerd tijdens de Nederlandse 
 Kampioenschappen 2011op Terlet.

Advertenties

>>

Artist impression: 

Perlan Project

www.gliderpilotshop.nl
mailto:info@gliderpilotshop.nl
mailto:info@alexander-schleicher.nl
www.alexander-schleicher.nl
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Commissie Medische Zaken
www.zweefportaal.nl → Commissies Zweefvliegen
De Commissie medische Zaken (CMZ) verzorgt twee 
 workshops en een ‘spreekuur’ op De Markt.
Workshop 1: ‘Komt een piloot 
bij de dokter…’
Klachten, ziek, operatie, medicijnengebruik, mag je dan 
 vliegen? Hoe lang moet je aan de grond blijven? Wie bepaalt 
of ik mag vliegen: de specialist, de huisarts, de keuringsarts, 
de Commissie Medische Zaken, IVW? Wie is verantwoorde-
lijk? Moet je het aan iemand vertellen? Workshop in inter-
actieve setting.
Workshop 2: Alcohol en drugs 
op de zweefvliegclub
Alcohol is sociaal aanvaard, ook op de club. Maar hoeveel, 
wat is eff ect op vliegveiligheid, hoever moet sociale controle 

gaan? Drugs, hoe zit dat bij zweefvliegen, kan het kwaad, 
hoeveel tijd moet er zitten tussen het laatste gebruik en 
 vliegen? En sterkere middelen? Hoe moet een clubbestuur 
of instructeur hiermee omgaan?

Service Center Terlet
www.sct-terlet.nl
Peter Jansen en/of Sikko Vermeer 
Peter Jansen en/of Sikko Vermeer van het Service Center 
 Terlet zullen twee workshops verzorgen over kunstofrepa-
raties bij zweefvliegtuigen. Peter Jansen: ‘Onze specialiteit is 
het repareren van kunststof, tegenwoordig het meest 
gebruikte materiaal in de luchtvaart. Bij het repareren van 
kunststof komt meer kijken dan vaak gedacht wordt. Kleine 
afwijkingen in de reparatie kunnen de vliegeigenschappen 
en de kwaliteit al snel beïnvloeden. Service Center Terlet is 
dé specialist op het gebied van kunststofreparaties, in 
Nederland en daarbuiten.’

Vereniging Historische 
Zweefvliegtuigen
www.zweefhist.nl
Dit zijn twee aparte workshops, die elk één maal worden 
gegeven! Jan Förster, voorzitter van de VHZ, verzorgt een 
workshop over historisch erfgoed. Eric Munk (EZT) en 
Erwin Janssen (bestuurslid technische zaken) verzorgen 
samen een workshop over de restauratie van een historisch 
zweefvliegtuig.
Workshop 1: Historisch Erfgoed: Dit 
moment is historie voor de toekomst!
Jan Förster
Aan de orde komen het ontstaan, de huidige staat van de 
vereniging en waarom is er een Vereniging Historische 
Zweefvliegtuigen? Een inzicht in aantallen en variëteit van 
de historische zweefvliegtuigen. Annex II, in de clubs zijn 
steeds minder technici, hout is voor velen een onbekend ter-

De markt
Natuurlijk zijn op deze NZD 
ook weer de bekende pilot 
shops present en staan er 
vliegtuigen on display.

1

2

1

ASH-31Mi op Aero 

Friedrichshafen.

2

V-20 uit 1938, 

ontwerp Roeland 

Snellen. 

Foto’s: 

Frits Snijder
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Meedoen? Meld je snel aan met een 

mailtje naar info@nzd2011.nl. Vermeld 

wie met je meewerken en van welke 

club je bent.

Regels Filmfestival
• Uitsluitend eigen beeldmateriaal.
• Duidelijk aan zweefvliegen gerelateerd.
• Beeldmateriaal max.1,5 jaar oud.
• Tijdsduur max. 10 minuten.
• Max. 3 inzendingen per deelnemer/

team.
• Deelnemer is zelf zweefvlieger. In een 

team is er tenminste één zweefvlieger.
• Jury is uitgesloten van deelname.

Technische eigenschappen
• Beeldformaat 16:9.
• Resolutie minimaal 640x360, maximaal 

1280x720.
• Compressie WMV, AVI (DivX) of Quick-

time MOV. Non-interlaced.

Juryleden
• Peter Schellenberg ‒ zweefvlieger/fi lm-

maker
• Hinse Osinga ‒ zweefvlieger/fotograaf
• Hans Boxem ‒ zweefvlieger/kunstenaar

Beoordelingscriteria
• Creativiteit en innovativiteit.
• Gebruik camera, licht en camerastandpun-

ten.
• Gebruik geluid/muziek in combinatie met 

beeld.
• Mate van promotie voor de sport.
• In beeld brengen diversiteit van de sport.

Opmerkingen
• Op in gevaar brengen vliegveiligheid staat 

puntenaftrek!
• Superapparatuur is geen voorwaarde. Hou 

vooral rekening met de beoordelingscriteria 
en je maakt een kans.

• Gebruik van auteursrechtelijk beschermde 
muziek in een besloten omgeving als de 
NZD is toegestaan. Wat je daarbuiten doet 
is voor eigen risico.

Inleveren
Film fysiek insturen (CD, DVD, USB-stick, 
geheugenkaart) naar: NZD Filmfestival 2011,
Til Brugmansplantsoen 9, 2525 ZZ Den Haag.
Uploaden naar niet publiek toegankelijke 
host, server of FTP mag ook.

Prijs voor de winnaar: waardebon € 50, 
beschikbaar gesteld door Van den Berg Surf 
en te besteden aan GoPro accessoires.

Zweefvlieg 
Filmfestival 2011

rein, kunnen wij u helpen? Waar kunt u bij ons 
voor terecht. Historisch erfgoedversus ‘wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst.’ Uitdaging: 
vlieg uw zilveren C eens op een Baby!
Workshop 2: Klassiekers 
in de praktijk
Eric Munk, Erwin Janssen
De workshop ‘Klassiekers in de praktijk’ geeft 
mensen die niet elke dag met klassiekers te 
maken hebben een kijkje in de keuken van 
houten vliegtuigen. En praktijkgerichte infor-
matie om veilig met oudere zweefvliegtuigen 
te vliegen. Een must voor iedereen die niet 
dagelijks met houten vliegtuigen te maken 
heeft of heeft gehad. Maar die er wel ooit op 
hoopt te vliegen, of dat al doet. Doel is om 
vliegers te voorzien van praktische tips over 
het veilig vliegen met een houten vliegtuig. 
En over het doen van een adequate A-inspec-
tie. Bijvoorbeeld als je op een zomerkamp een 
vliegtuig huurt dat je niet of nauwelijks kent. 
En of je op je club jubileum mag vliegen op 
een vliegtuig dat te gast is. Want er zijn de 
nodige punten die afwijken bij oudere vlieg-
tuigen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van 
een te droge aanhanger voor je veiligheid in 
de lucht? En hoe leer je vliegen op een kist 
zonder instrumenten, kap, trim en kleppen? 
Waarop controleer je niet-gangbare start-
middelen zoals een  bungeekabel? En wat is 
de invloed van je  winterstalling op de lijm-
verbindingen in je vliegtuig? Eric Munk (AC 
Salland) geeft de workshop aan de hand van 
veel foto’s en voor- beelden. Hij is instructeur 
en technicus, en heeft naast enkele afgeronde 
restauraties de nodige houten vliegtuigen in 
regulier onderhoud. En wellicht nog belang-
rijker, hij begeleidt ‘plastic’ vliegers die instap-
pen op hout.

Training voor 
solisten door 
Baer Selen
www.taboe.zweefportaal.nl
Baer Selen
Baer Selen, tweevoudig wereldkampioen 
zweefvliegen en succesvol zweefvliegcoach, 
verzorgt een workshop over thermiekvliegen, 
thermiek zoeken, wind en wolken en landen. 
Deze workshop is speciaal bedoeld voor solis-
ten. Baer deelt met behulp van video-
materiaal, oefeningen en discussie de ervaring 
die hij o.a. opdeed tijdens het vliegen op het 
allerhoogste niveau. Een aanrader!
In overleg met Baer zal de organisatie van de 
NZD ervoor zorgen dat deze workshop alleen 
bijgewoond wordt door solisten.

Filmwedstrijd. 
Foto: Frans Guise

Stuur 
je beste 
fi lm in!



Club | Jasper Grannetia
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De oprichters van de Aero Club Salland (ACS) 
 hadden grote plannen toen zij in 1971 een nieuw 
zweefvliegveld openden in Lemelerveld. Met een 

club enthousiaste leden, een handjevol ervaren vliegers en 
twee instructeurs begonnen ze met vliegen. Veertig jaar 
later is de ACS een bloeiende club met 200 actieve leden,  
die zeven dagen per week vliegt met een moderne vloot, 
vanaf een eigen zweefvliegveld. Per jaar maken ook zo’n  
40 à 50 mensen via het aspirantlidmaatschap kennis met  
het zweefvliegen. De eerste jaren stonden in het teken van 
opbouw. Al snel beschikte de ACS over een mooie vloot, 
maar gevlogen werd er niet altijd, want eerst moest het veld 

vliegklaar gemaakt worden en er moesten nog een clubhuis 
en een hangaar komen. Hard nodig, want tijdens het eerste 
kamp, in het voorjaar van 1971, werd het materiaal van de 
club nog in tenten bewaard! Toch kreeg de zweefvliegclub 
door veel inzet van de leden langzaamaan vaste vormen. 

Zweefvliegcursussen
Een grote impuls kreeg de club toen zij onder het motto 
‘Vakantieplannen? Leer zweefvliegen!’ zweefvliegcursussen 
aan ging bieden. In twee of meer weken leerden de cursisten 
de basisbeginselen van het zweefvliegen en een enkeling 
kwam in die tijd zelfs solo. Deze cursussen werden gegeven 
op doordeweekse dagen. Hiermee werd het mogelijk om 
zeven dagen per week te vliegen op Salland. In vrijwel 
dezelfde vorm laat de ACS ook nu nog zo’n 40 á 50 geïnte-
resseerden per jaar kennis maken met het zweef vliegen, 
hoewel dit tegenwoordig gebeurt in de vorm van het aspi-
rantlidmaatschap. Veel aspirantleden besluiten om door te 
gaan en meer dan de helft van de huidige leden is op deze 
manier begonnen.

Hangaarbrand
De groei en bloei die de ACS tijdens de jaren zeventig door-
maakte kwam in 1979 op dramatische wijze tot stilstand. In 
januari van dat jaar brandde de hangaar van de club af. Hier-
bij ging vrijwel de gehele vloot, inclusief een aantal zweef-

Aero Club Salland 
40 jaar

Vakantieplannen? 
Leer zweefvliegen!

Twee keer bouwden de leden van AC Salland hun club op. Bij de oprichting in 

1971 en in 1979, na een hangaarbrand. Doorzetters dus, die ook in staat zijn 

om een dagelijks vliegbedrijf te runnen en nog veel meer.
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vliegtuigen van leden, verloren. Deze 
ramp betekende het begin van een 
zeer zware periode voor de club. Een 
aantal leden spande zich buitenge-
woon in en bedacht oplossingen die 
uit eindelijk de redding van de club 
 betekenden. Zo kochten ze o.a. de 
Twin Astir van de club over met de afspraak dat 
deze door de club gebuikt kon blijven worden. 
Verder werd het winteronderhoud aan de vliegtui-
gen enkele jaren lang uitgevoerd in hartje 
Amsterdam, in het souterrain van een van de 
zweefvliegtechnici. Het plafond in het souterrain 
was zo laag dat lange personen alleen voorover-
gebogen konden werken! De vliegtuigen in en 
uit de werkplaats krijgen was een grote operatie. 
Ze moesten in onderdelen via een ander 
sou terrain en een binnenplaats van en 
naar de aanhanger worden getild.

Wederopbouw
Het begin van de jaren tachtig stond 
in het teken van de wederopbouw, 
maar toen de club eenmaal weer op 
gang kwam ging het snel de goede 
kant op. De cursussen werden hervat, 
een nieuwe hangaar werd gebouwd 
en het ledental nam gestaag toe. Tijdens 
de jaren tachtig werden ook de eerste 
 plastic kisten aangeschaft en de houten 
vliegtuigen langzamerhand verkocht 
aan liefhebbers. 

Eigen zweefvliegveld
Sinds de oprichting van de club werd het zweef-
vliegveld gepacht van een grondbezitter die 
meer grond bezat in de omgeving van Dalfsen. 
Toen deze echter het zweefvliegveld doorver-
kocht aan een investeringsbank werd duidelijk dat 
de verlenging van de pachtovereenkomst, die 
toen nog meer dan tien jaar in de toekomst lag, 
een kostbare zaak zou worden. Naar verwachting 
zou de pachtsom veel hoger uitvallen dan tot dan 
toe het geval was geweest. Daarop zette de ACS een opmer-
kelijke stap. Zij besloot te proberen de grond aan te kopen. 
Voor een club met toen ca. 120 leden een heel avontuur. De 
nieuwe eigenaar van de grond bleek wel in verkoop geïnte-
resseerd en onder leiding van de toenmalige penningmees-
ter werd de aankoop in 1994  voorbereid en uitgevoerd. De 
ACS is sindsdien eigenaar van haar eigen zweefvliegveld. Om 
ervoor te zorgen dat het voor het zweefvliegen behouden 
blijft als de club in zwaar weer mocht komen, werd de grond 
ondergebracht in de Stichting Beheer Salland Grond (SBSG). 
In een tijd waarin het voor sommige zweefvliegclubs helaas 
steeds moeilijker wordt om te blijven op de velden waar zij 
al tientallen jaren vliegen, is dit een groot goed.

Hydrostart
Een van de meest in het oog springende 
initiatieven die de ACS de laatste jaren 
heeft ondernomen, is de bouw van een 
eigen lier, de Hydrostart. Een groep 
enthousiaste leden ontwierp en constru-
eerde een zestrommellier die een aantal 
vernieuwingen introduceerde. Zo was 
deze lier een van de eerste die werd uit-

gevoerd met Dyneema-kabels en 
PLC computers die de besturing 
ondersteunen. De aandrijving 
wordt verzorgd door een hydro-
motor die op haar beurt wordt 
aangedreven door een vracht-
wagenmotor. Ondertussen ver-
zorgt de Hydrostart ieder jaar 
zo’n 9.000 lierstarts en is hij 
niet meer weg te denken van 
het vliegveld.

Sim, SION, SOA, Slepen
De ACS zit vol plannen voor de 

toekomst. Zo is onlangs een eigen zweefvliegsimulator 
afgerond, die naast een aantal andere sims te zien zal zijn op 
de Nederlandse Zweefvliegdag. En in 2012 hoopt de club 
voor de eerste maal te kunnen slepen vanaf het eigen veld. 
Verder is er veel aandacht voor overlandvliegen. Solisten 
maken op de jaarlijkse overlanddag alvast kennis met over-
landvliegen als de gehele vloot, inclusief clubtweezitters en 
privévliegtuigen, overland gaat. Verder kunnen prille over-
landvliegers onder begeleiding van instructeurs de eerste 
overlandjes maken op zogenaamde SOA-dagen (Sallandse 
Overland Activiteiten) en tijdens de SOA-weken, die worden 
georganiseerd met de SION-orga nisatie. Tenslotte is ieder-
een natuurlijk weer welkom op de Sallandse Tweedaagse 
Zweefvliegwedstrijd of gewoon met een clubkampje. •

1

Krantenkop, 

juli 1970.

2

René Karrer.

3

Geslaagde 5-uurs 

voor Jan Vos.

4

Vloot uit jaren 

zeventig.

Foto’s: 

Aero Club Salland

Kom naar de 
NZD 2011!

De Aero Club Salland bestaat 40 jaar 
en wij nodigen alle Nederlandse 
zweefvliegers uit om dit op zaterdag 

26 november in Zwolle met ons te vieren 
op de Nederlandse Zweefvliegdag 2011. 
Wij bieden een programma waarin voor 
iedere zweefvlieger iets interessants te 
 vinden is en hopen jullie in groten getale 
te verwelkomen. Informatie over het 
programma, de locatie en meer vind je op 
de pagina’s hiervoor en op http://nzd2011.nl

1

2

3

4



Afdelingsbestuur | Robert Jungblut, voorzitter
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Aha-
Erlebnis

Meestel schrijf ik hier over bestuurszaken. Maar 
een tijdje terug maakte ik een uitzondering 
toen ik voor mijn werk in Zuid-Afrika moest zijn 

en tussendoor een dagje kon vliegen met een Jonkers JS-1. 
Dat leverde leuke reacties op! Eigenlijk wil ik dat iedereen 
meegeven die veel, misschien heel veel tijd besteedt aan 
vrijwilligerswerk voor zijn of haar club, in de werkplaats, in 
een commissie, of aan de bestuurstafel. Hou tegelijkertijd 
goed in de gaten wat je eigenlijk bij je club kwam doen: dat 
is zweefvliegen! Zo’n aha-erlebnis had ik laatst zelf door het 
overlijden van mijn vader, Joop Jungblut. Door hem kreeg ik 
het virus overgedragen. Ik vind het leuk om iets over hem te 
vertellen.

Vliegen bij Gooise op Hilversum
Joop Jungblut werd in 1929 geboren. Hij overleed op  
20 oktober dit jaar, op een rustige manier, het was mooi 
geweest. Heel lang was zweefvliegen een passie voor hem. 
Hij ontmoette er ook zijn tweede vrouw, Elly Seijff ert. En mij 
nam hij al vanaf mijn derde jaar mee naar vliegveld Hilver-

sum, waar hij bij de Gooise ZC vloog. 
Je kunt wel zeggen dat ik daar ben 
opgegroeid. Het was dan ook logisch 
dat ik op mijn veertiende zelf begon 

met zweefvliegen. Mijn vader is er dus ‘verantwoordelijk’ 
voor dat ik nu met het zweefvliegvirus rondloop en er waar-
schijnlijk wel nooit vanaf zal komen. Hoe is hij er zelf inder-
tijd eigenlijk toe gekomen? 
Ik heb het hem wel eens gevraagd en hij zei dat zijn broer 
Rob, die bij de KLu vloog, hem op het spoor had gezet. In 
1953 begon hij. Volgens mij vloog hij in 1957 een Nederlands 
afstandsrecord vanaf Hilversum met een Skylark, 570 km 
naar Frankrijk. Ik denk dat het in 1960 was, dat hij nog een 
ongeluk met een Tiger Moth heeft gehad. Joop sleepte een 
Gövier, met Frits Seyff ert aan de knuppel, voor tv-opnames. 

Aan het eind van het veld viel de 
motor uit en moest hij landen in het 
veld erna. Dat eindigde in een sloot. 
Een maand voor zijn overlijden kreeg 
hij door toeval het ongevallen rapport 
opgestuurd, waaruit bleek dat de tech-
nische dienst van de NLS had gefaald. 
Dat heeft hij nooit geweten. Groot was 
zijn verbazing. In 1960 kocht hij zijn 
eerste privékist, de Sagitta PH-302. 
Daarmee heeft hij nog proeven gedaan 
met wollen draadjes op de vleugel. Ik 
weet niet meer wat hij wilde aantonen, 

maar wel dat hij er met een Tiger Moth naast hing om foto’s 
te maken, terwijl zijn toenmalige vrouw Elly vloog. Later ver-
kocht hij deze kist aan de Gooise. In de jaren negentig is een 
jonge vlieger hiermee op Hilversum verongelukt, nadat hij 
was afgegleden in het laatste deel van het circuit.

Deelname aan NK 1967 en WK 1968
Zijn volgende vliegtuig was de Ka-6CR PH-338 (het schijnt 
dat deze kist nog steeds ergens vliegt in Nederland). Die 
voorzag hij in een winter, met de vleugels in de huiskamer, 
van een Wortmann profi el, waardoor hij sneller klom en 
beter stak. Piet Vleesch Dubois van de werkplaats op Terlet 

Stukkie van 
de voorzitter

Team WK 1968 Polen, staand voor 
Ka-6 v.l.n.r. Aart Dekkers, Joop Jung-
blut, Ed van Bree, Dick Réparon en 
team captain Menno Manting.

Breguet Fauvet, een mooi vliegtuig, 
speciaal ontworpen voor de in 1958 
geïntroduceerde Standaardklasse, 
dat uiteindelijk weinig succes had. 
Aantekening van Joop: ‘Op 3 juli 
1958 op Terlet een proefvlucht 
gemaakt, tot 800m gestegen. Na 
mijn vlucht vloog De Waard het 
wieltje er onderuit.’
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Wedstrijduitslagen

Nationale Kampioenschappen 1967, Terlet

 # Vlieger Club Type Punten
 1 Ed van Bree KLu Eindhoven Ka-6E 6395

 2 Joop Jungblut GoZC Ka-6CR 5951

 3 Aart Dekkers GoZC Ka-6CR 5587

 4 Dick Réparon ZC Rotterdam Ka-6E 5256

 5 Frits Seyff ert DSA Ka-6CR 506

11e Wereld Kampioenschappen 1968, Leszno, Polen 

 # Vlieger Land Klasse Type
 1 A.J. Smith US Standaard Elfe S3

 14 Dick Réparon NL  Ka-6E

 29 Ed van Bree NL  Foka-4

 1 Harro Wödl AT  Open Cirrus

 17 Aart Dekkers NL  Diamant-18

 38 Joop Jungblut NL  Phoebus C1

EPST sponsort 
iFly! 2012

Op 4 oktober bezochten ABZ-lid Hans den Besten en 
Bart Pelt (Hoofd Bureau Afd. Zweef) EPST voor een 

gesprek met Managing Director Eric Duijkers. Altijd weer 
spannend om te horen of EPST de sponsoring van de iFly! 
regeling voortzet. Ja dus! Van de 80 beschikbare iFly! plaat-
sen in 2012 neemt EPST er net zoals dit jaar 65 voor haar 
rekening

Aanmelden voor 15 januari!
Je zit in de leeftijdsgroep van 14 t/m 19 jaar. Je wilt bij de  
80 jongeren horen die voor de helft van de normale prijs 
 volgend jaar leren zweefvliegen. Je volgt een HAVO- of 
VWO-opleiding met ten minste Nederlands, Engels, 
Wiskunde en Natuurkunde in het vakkenpakket en je vol-
doet aan de de medische eisen voor de burgerluchtvaart. 
En je hebt niet eerder zweefvliegervaring opgedaan? 
Ga dan snel voor meer info en inschrijving naar: 

www.ifl y.zweefportaal.nl

EPST en de KNVvL Afdeling Zweefvliegen ondersteunen 
de iFly! regeling fi nancieel in de verwachting dat uit de 
 kandidaten enthousiaste zweefvliegers en toekomstige 
 burgerluchtvaartpiloten voortkomen. Kijk voor meer info 
over European Pilot Selection & Training op:

www.epst.nl

heeft er nog voor gezorgd dat de kist een nieuw BVL kreeg. 
Hij werd er tweede mee in de Nationale kampioenschappen 
van 1967. Dit leverde hem ook een plek in de kernploeg op 
en zo kon hij mee naar de Wereldkampioenschappen in 
Polen in 1968. Daarvoor schafte hij een Bölkow Phoebus C 
aan, een van de eerste kunststofvliegtuigen in Nederland. In 
die tijd waren er maar twee wedstrijdklassen, de Standaard 
en Open, waardoor je de top-3 vliegers van elk nog zo kon 
opnoemen. De Phoebus viel in de Open klasse, een allegaar-
tje. Kunststof zweefvliegtuigen deden net hun intrede en dit 
was het eerste WK met zulke vliegtuigen. Gehandicapt werd 
er nog niet. Maakte je de verkeerde keuze ‒ en dat deed mijn 
vader - dan was je kansloos tegenover kisten met grotere 
spanwijdte en met fl aps. Zo deed Aard Dekkers deed mee 
met een Diamant van 18m, met fl aps.

Zijn volgende kist was een Kestrel en als laatste had hij een 
DG-400, waar hij tot ergens halverwege de jaren negentig 
mee heeft gevlogen. Van de ene op de andere dag is hij 
ermee gestopt, zoals hij zei: ‘Om te voorkomen dat anderen 
mij gaan vertellen dat het beter is om te stoppen’. Zo’n tien 
jaar geleden nam ik hem nog eens mee omhoog in de Duo 
van Deelen. Ik geloof dat ik de hele vlucht mijn handen over 
elkaar kon houden. •

Kort

Team van EPST dat 29 september een dagje te gast was 
bij de Afdeling Zweefvliegen en de Gelderse ZC op Terlet. 
V.ln.r. boven: Ruud Holswilder (GeZC), Angela van Ee, 
Firas Al Sharif, Bart Pelt (Afd. Zweef), Käthe Zimmerman, 
Anneke Wolthuis (Afd. Zweef). Beneden: Daan Schäff er, 
Jeroen van Leeuwen, Roel ’s-Gravendijk. Firas, Daan, 
Jeroen en Roel waren instructeurs op de simulators bij 
EPST voor de iFly! candidaten van lichting 2011. Op hun 
beurt gingen ze nu zweefvliegen met Ruud, Piet van den 
Berg en Jan Willem van Doorn. Een geweldige ervaring 
 vonden ze allemaal. Hiervoor stonden twee Duo’s en een 
DG-1000 ter beschikking. Foto: Frits Snijder

www.ifly.zweefportaal.nl
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De Olympische Zomerspelen 2012 in Londen naderen. Waarom doen wij daar 

niet aan mee? In twee delen de geschiedenis van onze ingewikkelde relatie 

met  de ‘Games’, te beginnen met de Zomerspelen van 1936 in Berlijn.
Ooit waren we bij het Internationaal Olympisch 

Comité (IOC) over de drempel. Het begon er mee 
dat zweefvliegen als demonstratiesport werd 

toegelaten tot de 11e Olympische Zomerspelen, die in 
augustus 1936 in Berlijn werden gehouden. Wie de Zomer-
spelen kreeg toegewezen, mocht volgens het Olympisch 
Handvest in principe ook de Winterspelen in het zelfde jaar 
organiseren. Duitsland deed dat. De 4e Winterspelen vonden 
in februari 1936 in Garmisch-Partenkirchen plaats. Drie bekende 
Duitse piloten verzorgden er met Rhönsperbers dagelijks 
een kunstvliegdemo boven het schaatsstadion, de opmaat 
voor de veel uitgebreidere presentie op de Zomerspelen.

Grootste Olympiade tot dan toe
Er namen 46 landen aan de Olympiade van 1936 deel, met  
in totaal 3.962 sporters (waaronder 328 vrouwen). Drie maal 
zoveel als op de Zomerspelen van 1932 in Los Angeles.  
Het bezoekersaantal was ook groot, met 1.2 miljoen geregi-
streerde overnachtingen in Berlijn, waarvan 150.000 buiten-
landers. Het IOC had in 1931 het Duitse bid toegewezen om 
de Spelen in Berlijn te organiseren. Het land stak echter nog 
diep in een recessie na de grote beurscrisis van 1929. Theodor 
Lewald, voorzitter van het organiserende Duitse Olympische 
Comité, voorzag toen nog een heel sobere ‘Olympiade’. 

Zweefvliegen en de 
Olympische Spelen (1)

1

Hanna Reitsch bij 

DFS Habicht van 

constructeur Hans 

Jacobs, eerste 

zweefvliegtuig 

voor ongelimiteerd 

kunstvliegen, eerste 

publieksdemo’s op 

Olympiade 1936.

2

DFS Habicht, 

vliegwaardige 

replica van museum 

op de Wasserkuppe. 

In Duitsland vliegt 

nog een tweede 

replica. De enige 

originele Habicht 

bevindt zich in het 

Musée de l’Air et de 

l’Espace in Parijs. 

Foto: Frits Snijder

1

2

Dit is een voor zweefvliegen verder uitgewerkt artikel, dat eerder 
verscheen in KNVvL ‘Air Sports Mail’ nr 2-3.
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In 1933 kwam Hitler aan de macht. Lehman vroeg en kreeg 
diens steun. Beide heren zullen zich vooral door pragmatische 
overwegingen hebben laten leiden, want de Nazi-ideologie 
strookte nou niet bepaald met de Olympisch idealen. Zeker 
is dat kersvers propagandaminister Goebbels direct inzag, 
dat het regime zo een uniek platform kreeg aangereikt om 
haar imago in binnen- en buitenland op te vijzelen. Kosten 
noch moeite werden gespaard om alle noodzakelijke voor-
zieningen te realiseren. Waaronder de prestigieuze nieuw-
bouw van het Olympiadestadion (met 100.000 zitplaatsen 
het grootste ter wereld) met een aanpalend zwemstadion 
en de reusachtige, multifunctionele ‘Deutslandhalle’. 
De Olympiade was tot ‘Reichsaufgabe’ verklaard. In 1935 
draaide de propagandamachine al op volle toeren. 
Lufthansa, Hamburg-Amerika Linie en Reichsbahn wierven 

met hoge ‘olympiadekortingen’ bezoekers uit het buitenland. 
Het werden de grootste Zomerspelen tot dan toe, voor het 
eerst ook als een mediaspektakel gepresenteerd. Sportief en 
qua organisatie waren ze een ongekend succes. Ook voor 
Nederland, dat een 9e plaats noteerde in de medaillespiegel. 
Maar kijk je nu naar de fi lmbeelden, dan ontkom je niet aan 
de indruk dat de Nazi’s er tegelijkertijd heel goed in zijn 
geslaagd om deze Spelen voor hun eigen propaganda-
doeleinden te gebruiken (zie ook het kader ‘Zweefvliegen 
onder Nazibewind’).

Habichts vliegen in Olympiastadion
Rondom de Olympiade viel ook nog een hoop te beleven, 
o.a. op luchtvaartgebied. De Nazi’s presenteerden Duitsland 
graag als ‘Nation der Flieger’. Een grote vliegshow, een 
 ballonfi ësta, een wereldkampioenschap kunstvliegen voor 
motorvliegtuigen, met veertien deelnemers uit Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Roemenië en Zwitserland. De ‘ Hindenburg’ 
en ‘Graf Zeppelin’, luchtschepen van bijna 250 m lang, zoef-
den laag over de stad en de sportlocaties. Uit heel Europa 
arriveerden vliegtuigen met de stervlucht naar Berlijn. Onder 
hen de NLS instructeurs Dick Asjes (oprichter Delftsche 

4

Affi che Olympiade 

1936.
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Rhönsperber 

D-Kommandant met 

Olympische ringen. 

Vlieger G. Jancke 

draagt het 

DLV-uniform.
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Joegoslavische 

Kocjan Komar, een 

vliegtuig van Pools 
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de sleepstart op 

Berlin-Staaken.
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 Studenten Aeroclub, KNVvL voorzitter in 1966-1968) en 
Hein Schmidt Crans met hun passagiers in een Koolhoven 
FK-41 van de NLS en de fraaie Waco U1C van M.A.G. de 
Leeuw, directeur van Van Nelle. Zweefvliegen was als enige 
vliegsport door het IOC genodigd als demonstratiesport. 
Zo’n vijftien piloten streken met hun vliegtuigen en helpers 
neer op ‘Reichsfl ugsportfeld’ Berlin-Rangsdorf. Ze kwamen 
uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Bulgarije, Hongarije, 
Joegoslavië en Italië. Onder hen een vrouw, de Duitse ster-
pilote Hanna Reitsch. Van 1 t/m 4 augustus mochten ze tonen 
wat ze waard waren. Ze deden dat voor publiek met formatie- 
en kunstvluchten boven de velden Berlin-Staaken en Berlin-

Tempelhof. ‘Alles was namen hatte, Otto Braeutigam, 
Ludwig Hofmann, Heinz Huth, Paul Krekel und die 
nie fehlende Hanna Reitsch, tummelten sich mit 
ganz neuartigen Flugfi guren in der Luft’, schreef 
het blad ‘Flugsport’, met uitsluitend oog voor de 
Duitse deelnemers. Reitsch, Braeutigam, Hofmann 
en Huth gaven nog een bijzonder visitekaartje af 
namens de zweefvliegers. 
In vier DFS Habichts (eerste full aerobatic zweef-
vliegtuig, vlak voor de Spelen gereed gekomen) 
vlogen ze een spectaculaire show boven het 
Olympiastadion, waarbij ze binnen de perimeter 
over de tribunes scheerden en tenslotte op een 
sportveld vlakbij landden. Ervaring was eerder 
dat jaar opgedaan tijdens de Olympische Winter-
spelen in Garmisch-Partenkirchen, waar Reitsch, 
Ernst Udet en Peter Riedel dagelijks met Rhöns-
perbers een soortgelijke act boven het schaats-
stadion opvoerden. Een domper op de voor 
het overige geslaagde dagen was de dood van 
de Oostenrijkse vlieger Ignaz Stiefsohn als 
gevolg van een vleugelbreuk  tijdens een 
oefenvlucht.

Zweefvliegen in Nazi-tijd

Zweefvliegen was oorspronkelijk niet politiek of 
levensbeschouwelijk verzuild in Duitsland. Zoals 

alles wat met luchtvaart te maken had, was het heel popu-
lair bij het grote publiek. Verspreid over het land waren er 
honderden clubs en clubjes. Toen Hitler in 1933 aan de 
macht kwam en de hele samenleving voorwerp werd van 
de nationaalsocialistische ‘Gleichschaltung’, veranderde 
dat. De normale civiele clubs verdwenen en de leden 
 werden ondergebracht in semimilitaire ‘Flieger-Orts-
gruppen’. Politieke tegenstanders werden geweerd, 
 vrouwen niet meer tot de zweefvliegerij toegelaten 
(iemand als Hanna Reitsch was de spreekwoordelijke 
 uitzondering), jongens automatisch opgenomen in de 
 Hitler-Jugend. Er kwam uniformdracht, een rangenstelsel 
en de regie over de vlootsamenstelling lag voortaan in 
handen van het overkoepelende DLV (Deutsche Luftsport 
Verband), dat weer ressorteerde onder het nieuwe RLM 
(Reichsluftfahrt Ministerium). Dit leverde wel meer en 
betere vliegtuigen op. Zelfs lieren en sleepvliegtuigen.  
De hangaarbouw fl oreerde, terreinen werden vergroot. 
Dat is de reden dat de meeste zweefvliegers de ‘nieuwe 
tijd’ aanvankelijk met enthousiasme begroetten. Maar  
op termijn had het een ontwrichtende uitwerking. Van  
de oude clubsfeer verdween het laatste restje niet lang 
nadat de DLV in 1937 had plaatsgemaakt voor het NSFK, 
dat zich steeds meer concentreerde op de basisopleiding 
van toekomstige Luftwaff e piloten. Pikant is dat Friedrich 
‘Krischan’ Christiansen (1879-1972) vanaf 1933 deze hele 
ontwikkeling aanstuurde. Eerst als hoofd van de afdeling 
‘Luftsport und Ausbildung’ van het RLM, toen als ‘Inspek-
teur aller Fliegerschulen’, tenslotte als ‘General der Flieger’ 
van het NSFK. Maar wij kennen hem vooral als bevel-
hebber van de Wehrmacht in bezet Nederland en als 
 oorlogsmisdadiger wegens zijn verantwoordelijkheid  
voor de moord op 660 mannen in 
Putten. In 1942 werd de 
KNVvL met de benoeming 
van een ‘gemachtigde’ 
namens de Duitse bezetter 
eveneens met gelijkschake-
ling geconfronteerd. Het 
hoofdbestuur wenste niet 
daarmee samen te werken 
en trad terug. Een groot deel 
van de clubs werd op eigen 
initiatief ontbonden.

Ernst Udet (links in uniform), vliegheld uit WO I, playboy en Duitslands popu-
lairste aerobaticpiloot op motor- en zweefvliegtuigen. In februari 1936 stuntte 
hij nog met een  Rhönsperber boven de Winterspelen in Gramisch-Partenkirchen. 
In juni trad hij in dienst van het Deutsche Luftfahrt Ministerium, dat in het 
geheim aan de opbouw van de Luftwaff e werkte. Op de foto staat hij in augus-
tus tijdens de Zomerspelen als Fliegervizekommodore bij zijn zweefvlieg-
vrienden op Berlin-Staaken. In 1941 pleegde hij zelfmoord.
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Medaillespiegel Olympiade 1936

 # Land Goud Zilver Brons Totaal
 1 Duitsland 33 26 30 89

 2 USA 24 20 12 56

 3 Hongarije 10 1 5 16

 9 Nederland 6 4 7 17
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Olympiastadion.
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Lajos Rotter ‘dolfi jnt’ naar Kiel
Maar de zweefvliegers deden meer. Op Rangsdorf hielden 
ze gelijktijdig met de Olympiade ook een meerdaagse 
zweefvliegwedstrijd. De Hongaarse deelnemer Lajos Rotter 
baardde groot opzien toen hij op 12 augustus een doel-
vlucht (een dag eerder al aangekondigd) volbracht naar Kiel, 
waar de olympische zeilwedstrijden plaatsvonden. De doel-
vlucht was nog maar een jaar eerder als bijzondere prestatie-
categorie voor zweefvliegen geïntroduceerd. Rotter ver-
beterde het eerste record daarin (270 km, 1935, Peter Riedel). 
Hij legde 336 km af in 3:35 uur, met een voor die tijd zeer 
hoge reissnelheid van ruim 80 km/h en een topsnelheden 
tot 140 km/h. Rotter was volgens Wolf Hirth een van de beste 
prestatievliegers buiten Duitsland en paste op deze vlucht 
als eerste de ‘dolfi jnmethode’ toe, waarbij hij onderweg 
miniaal draaide. De ‘Nemere’, zijn zelf geconstrueerde vlieg-
tuig, had hij hiervoor naar de laatste aerodynamische inzich-
ten geoptimaliseerd. Bij aankomst had hij nog voldoende 
hoogte over om het publiek bij de Kieler haven op enkele 
loopings en hoge bochten te trakteren. Daarna landde hij op 
Kiel-Holtenau. Organisator van de wedstrijd op Rangsdorf 
was de Internationale Studienkommission für den Segelfl ug 
(ISTUS). Het IOC vergaf geen Olympische prijzen voor demon-
stratiesporten. Maar de ISTUS had zojuist de Gouden ISTUS 
Ring als onderscheiding ingesteld (voorloper van de huidige 
OSTIV Plaquette) voor uitzonderlijke verdiensten in de ont-
wikkeling van de zweefvliegerij. Op haar jaarcongres van 
1937 in Salzburg kreeg Rotter (1901-1983, toen al houder 
van de eerste Gouden C en diverse nationale records in 
 Hongarije) deze als eerste uitgereikt.

ISTUS wegbereider FAI wedstrijden
De rol van de ISTUS verdient wat uitleg. Opgericht in 1930, 
vormde deze commissie het eerste gestructureerde samen-
werkingsverband van zweefvliegers uit verschillende landen 

Sleutelfi guren in de Olympiade 1936, Amerikaans dele-
gatieleider Avery Brundage (l) en voorzitter van het  
Duitse Olympische Comité Theodor Lewald (r), grand  
old man van de georganiseerde sportbeoefening in zijn 
land. Toen er kritiek opklonk, vooral in de VS, tegen 
 deelname aan de Spelen in Nazi-Duitsland schortte het 
regime alle uitingen van zichtbaar antisemitisme in Berlijn 
tijdelijk op en nodigde Brundage uit voor een inspectie-
bezoek. Deze reageerde na afl oop met: ‘Nazi’s of geen 
Nazi’s, de Olympiade is voor sporters, niet voor politici.’ 
De Amerikaanse delegatie kwam en de Spelen gingen 
door. Later toonde hij zich meer bezorgd over de deel-
name van vrouwen, die volgens hem niks in de sport te 
zoeken hadden. Lewald werd in 1938 als ‘Halbjude’ uit 
al zijn functies gezet. Foto: Bundesarchiv
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(waaronder Nederland). Ze speelde een constructieve rol tot 
het uitbreken van WO II en staat aan de basis van zowel de 
in 1932 binnen de FAI ingestelde Commission Internationale 
de Vol á Voile (CIVV, tegenwoordig International Gliding 
Commission IGC) als de in 1948 opgerichte Organisation 
 Scientifi que et Technique Internationale du Vol á Voile (OSTIV). 
De ISTUS nam nog initiatieven over de volle breedte van de 
zweefvliegerij. Aan de ene kant technische en wetenschap-
pelijke studies op de gebieden van zweefvliegtuigbouw en 
meteorologie, waarvoor ze jaarcongressen hield (zoals de 
OSTIV nu). Aan de andere kant stond ze de met zweefvliegen 
nog relatief onbekende FAI in raad en daad terzijde, wat 
resulteerde in een systeem van brevetten, insignes, oorkon-
den, nationale en internationale records (zoals de FAI/IGC 
sinds WO II zelfstandig verzorgt, met delegatie van deeltaken 
aan de Nationale Aeroclubs). Op haar beurt was de ISTUS in 
veel zaken schatplichtig aan de Duitse zweefvliegpioniers, 
speciaal die verbonden waren aan de Rhön-Rositten Gesell-
schaft (RRG, een samenwerking van enkele belangrijke Duitse 
zweefvliegcentra met ‘nationale’ status, dat ook aanzien 
genoot in het buitenland). Het is geen toeval dat juist Walter 
Georgii voorzitter werd van de ISTUS, een luchtvaartmeteo-
roloog die vanaf midden jaren twintig al leiding gaf aan de 
studiecommissie van de RRG. Georgi had bovendien de 
reputatie dat hij als eerste de werking van thermiek en de 
betekenis hiervan voor de zweefvliegerij had onderkend. 
Zeker vanaf de Olympiade besteedde de ISTUS systematisch 
aandacht aan het wedstrijdconcept voor zweefvliegen. Ze is 
daardoor ook een van de wegbereiders van de naoorlogse 
FAI wedstrijden en kampioenschappen. Parallel aan haar jaar-
congres in het voorjaar van 1936 in Boedapest, organiseerde 
ze voor het eerst zelf een wedstrijd, het 1e ‘Internationales 
ISTUS Vergleichsfl iegen’. Dat stond model voor de demon-
stratiewedstrijd in Berlijn. In volgende jaren hield ze opnieuw 
internationale wedstrijden tegelijk met haar congres: 1937 in 
Salzburg, 1938 in Bern en tenslotte 1939 in Lwów (Polen, nu 
Oekraïne).

Overland vliegen basis voor wedstrijden
In wedstrijden tussen de beide wereldoorlogen werden de 
traditionele prestatiecategorieën afstand, hoogte en duur als 
scoringsfactoren gebruikt. De ontwikkeling van het wedstrijd-
concept lees je af aan de verschuiving in onderlinge weging 

van deze factoren. In de jaren twintig werd er in hellingstijg-
wind gevlogen, waarmee de grenzen van het haalbare wel 
zo ongeveer waren bereikt. Afstand, hoogte en tijd werden 
nog evenredig gescoord. Maar dat veranderde rond 1930, met 
de ‘ontdekking’ van het thermiekvliegen. Overlandvliegen 
werd, naast kunstvliegen, basis voor wedstrijdvliegen. 
Afstand werd een zwaardere factor, het vliegen van vrije 
afstanden een rage. De vliegers kregen geen doel, richting 
en tijd opgedragen, meestal ook geen vaste starttijd. Ze 
waren vrij, met als enige focus hun afstand maximaliseren. 
Wat ze in feite deden was individuele vluchten tegen elkaar 
afzetten in een ‘Vergleichsfl iegen’. Daardoor was er weinig 
verschil tussen prestatie- en wedstrijdvliegen. In 1929 ging 
Kronfeld als eerste over de 100 km grens (zie ook Ary Ceelen 
in ‘Thermiek’  2007-3). In 1935 sneuvelde tijdens de 16e Rhön 
wedstrijd eerst de 400 km en een paar dagen later de 500 km 
grens (Wasserkuppe ‒ Brno, 504 km, Otto Braeutigam, Ernst 
Steinhoff , Rudolf Heinemann, Rudolf Oeltzschner - de laatste 
verongelukte tijdens de sleepvlucht terug en kreeg postuum 
het record op zijn naam). De ISTUS fl uisterde de FAI/CIVV in 
om de lat wat hoger te leggen. In 1935 leidde dat tot de 
invoering van de vooraf aangekondigde doelvlucht als pres-
tatiecategorie. Zoals we zagen, waren Peter Riedel en Lajos 
Rotter de eersten die zich daarin onderscheidden. Aansluitend 
werden er op de 17e Rhön wedstrijd ook enkele doelvluchten 
uitgeschreven. En als nieuwigheid kwam er in 1936 een 
‘Wandersegelfl ug’, een doelvlucht in etappen, maar wel met 
wedstrijdkarakter (in totaal 710 km, winnaar Heini Dittmar). 

Rechtsboven:

Voor elke sport

een minibrochure, 

zoals deze over 

zweefvliegen.

DFS Olympia Meise PH-175 uit naoorlogse bouwserie 
van zes exemplaren die Fokker aan de KNVvL leverde 
voor de wederopbouw van de zweefvliegerij. De Olympia 
was geliefd bij de vliegers.

Staand naast Britse Kranich ontvangt ontwerper Hans 
Jacobs (r) model van dat vliegtuig van VGC President 
Chris Wills (l) op 5e VGC Rally, Münster 1977. Jacobs 
 ontwierp ook de Habicht en Olympia Meise.



thermiek najaar 2011   19   

Er volgden nog vier van zulke wedstrijden voor het uitbreken 
van WO II. In 1937 (700 km, Hans Huth), 1938 (820 km, Hanna 
Reitsch) en 1939 (840 km, Kurt Schmidt) Je kunt ze als voor-
lopers zien van onze Euroglide nu. In 1938 introduceerde de 
FAI de vaste retourvlucht. Met doel- en retourvluchten kwam 
voor het eerst de reissnelheid als scoringsfactor om de hoek 
kijken. Naast afstand blijft hoogtewinst toch belangrijk, al was 
het alleen maar om ver te kunnen steken. Met wolkenvliegen 
waren spectaculaire hoogten haalbaar (in de zogenaamde 
‘Gewitter-Rhön’ van 1938 tot 8.000 m, ook gebeurden er 
daarbij ernstige ongelukken). Maar die telden alleen mee 
nadat er een correctiefactor op was losgelaten, gebaseerd 
op de gevlogen afstand. Tegen vluchtduur als scoringsfactor 
klonk onder de wedstrijdvliegers steeds luider gemor. Het 
werd gereduceerd, maar nooit helemaal afgeschaft. De klas-
senindeling was als regel die van scholingskisten, één- en 
tweezits prestatievliegtuigen. Gehandicapt werd er niet.

Facultatieve Olympische sport
Belangrijk voor toelating van zweefvliegen tot de Spelen 
was nog het internationale karakter van de wedstrijden. 
Dat moest blijken uit een internationaal deelnemersveld. 
Met zijn ‘Internationales Vergleichstreff en’ had de ISTUS in 
1936 het voorbeeld gegeven. In 1937 vond er op de Wasser-
kuppe, voorafgaand aan de 18e Rhön wedstrijd, een groot 
‘Internationales Segelfl ug Wettbewerb’ plaats, georganiseerd 
onder auspiciën van het NSFK (National-Sozialistsches Flieger-
korps, vanaf dat jaar koepel van alle vliegsporten en -scholen). 
Hieraan namen 41 piloten uit 7 landen deel: Duitsland, Enge-
land, Joegoslavië, Oostenrijk, Polen, Zwitserland en Tsjecho-
Slowakije. Vijftien andere landen (waaronder Nederland) 
stuurden een waarnemer. Winnaar werd Heini Dittmar, die 
hiermee een geldbedrag won van 2.500 Reichsmark. Volgens 
Peter Riedel voldoende om in die tijd een 6-cylinder auto te 
kopen! En nadat FAI en het Duitse Olympische Comité nog 
eens bij het IOC hadden gelobbyd kwam de goedkeuring af, 
zweefvliegen werd facultatieve olympische sport! Facultatief 
omdat het gastland wel bereid en in staat moest zijn om 
hiervoor accommodatie te bieden. Na WO II zou de FAI deze 
wedstrijd met terugwerkende kracht als het 1e Wereldkam-
pioenschap Zweefvliegen aanmerken. Dittmar (1911-1960), 
de man die ondertussen in WO II testpiloot was geweest op 
het Me-103 Komet raketvliegtuig en daarmee de magische 
grens van 1.000 km/h had overschreden, werd zo de eerste 
Wereldkampioen Zweefvliegen.

Olympische Spelen 1940, Helsinki
In 1940, tijdens de Zomerspelen in Helsinki, zou zweefvliegen 
voor het eerst aantreden. In Jämijärvi om precies te zijn. 
Het IOC verlangde dat alle deelnemers met het zelfde type 
zweefvliegtuig zouden vliegen. Er waren vier doelvluchten 
gepland van 70 tot 200 km. Bij twee daarvan telde de reis-
snelheid ook mee. Nodig was dus een goed overlandvliegtuig. 
Een vliegtuig dat voor elk deelnemend land betaalbaar was 
en eenvoudig zelf te bouwen aan de hand van gratis beschik-
baar gestelde tekeningen. Ook de montage moest eenvoudig 
zijn. Het ISTUS stelde begin 1938 de criteria op en schreef 

een internationale ontwerpwedstrijd uit. Veel tijd was er niet. 
Toch arriveerden er in mei 1939 in Sezze Litoria bij Rome de 
prototypes van zeven verschillende zweefvliegtuigen om uit 
te testen. (3 Duits, 2 Italiaans en 2 Pools). Een internationaal 
samengesteld team van piloten koos voor de Duitse DFS 
‘Meise’, een ontwerp van Hans Jacobs (de zelfde als van de 
Habicht). Het vliegtuig werd daarna bekend als ‘Olympia Meise’, 
of kortweg ‘Olympia’. Op het 4e ISTUS Vergleichs fl iegen, later 
dat jaar in het Poolse Lwów, zou nog eens worden geoefend. 
Maar de Duitse zweefvliegvrienden bleven weg op last van 
de NS autoriteiten. Geen goed voorteken. 
In Nederland besloot de Bond van Nederlandsche Zweefvlieg 
Clubs (BNZC) tot deelname aan de Spelen en hield van 12 t/m 
20 augustus 1939 selectiewedstrijden op het Eindhovense 
vliegveld Welschap. Onze eerste en naar we nu weten ook 
laatste Olympische genomineerden werden Otto Koch en 
Henk van Zanten (zie voor een uitgebreid artikel over dit 
Olympiadekamp Ary Ceelen in Thermiek 2000-4). In septem-
ber 1939 vielen de Duitsers Polen binnen. Het begin van WO 
II en het voorlopige einde van de Olympische Spelen en de 
zweefvliegsport. Helsinki 1940 ging niet door. •

Deel 2, over de naoorlogse periode, volgt in Thermiek 2011-4.
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Interessante links

• Filmpjes Olympiade 1936 Berlijn op site Olympische 
Beweging:
www.olympic.org/berlin-1936-summer-olympics

• Duitse radioverslaggeving Olympiade
http://1936.dra.de/

• Lajos Rotter’s Nemere:
http://gliders-fega.freeweb.hu/nemere.html

• Filmpje Rotter Nemere als populair model in Hongarije:
http://vimeo.com/25285394

• Filmpje kunstvliegen Habicht voor WO II:
www.youtube.com/watch?v=WKK0_ZfN-pY&feature=related

• Filmpjes kunstvliegdemo’s Habicht replica D-1901 
Christoph Zahn
www.youtube.com/watch?v=WI2M-e5Vdrc&feature=related

 www.youtube.com/watch?v=MKHd7LQQ84E&feature=related

• Filmpje startincident Habicht replica D-8002 Museum 
Wasserkuppe.
www.youtube.com/watch?v=yJI38kUYiLk&feature=relatedWK 

Power Aerobatics tijdens Olympiade 1936

 www.france-voltige.org/Docs/OriginsWAC.PDF

• Ernst Udet als aerobatic piloot
www.youtube.com/watch?NR=1&v=rpkXUWLq2x4

 www.youtube.com/watch?v=pwAZq1nVlZA&feature=related
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Sinds 1 oktober is Jean-Marc Badan secretaris 
generaal van de FAI. Hij volgt Stephane 

Desprez op, die deze functie kort vervulde en 
inmiddels als managing director werkzaam is van 
de International Motorcycling Federation (FIM). 
Daarvoor was Max Bishop tientallen jaren secre-
taris generaal. Badan (47) werkt al negen jaar bij 
de FAI als sports director en als plaatsvervangend 
secretaris generaal. Eerder was hij piloot bij Swiss-
air en vice-voorzitter van de Zwitserse Aeroclub. 
Nog een verandering, die al in mei plaatsvond:  
de FAI kreeg een nieuw onderkomen voor haar 

werkorganisatie in het ‘Maison du Sport Inter-
national’ in de ‘Olympische hoofdstad’ Lausanne. 
Het Maison du Sport International maakt deel  
uit van een initiatief om zoveel mogelijk inter-
nationale sportfederaties samen te brengen in  
de stad waar ook het Internationale Olympische 
Comité (IOC) is gevestigd. • (FS)

The House of International Sport: 
http://www.ifsports-guide.ch/english/navigation/
maison_du_sport_en.html

Jean-Marc Badan 
 secretaris-generaal FAI

Jean-Marc Badan. Foto: Frits Snijder

De Sloweense Pipistrel Taurus G4 
en de E-Genius van de Univer-

sität Stuttgart werden resp. 1e en 2e in 
de door de CAFE (Comparative Aircraft 
Flight Effi  ciency) Foundation samen 
met NASA georganseerde Green Flight 
Challenge (GFC), eind september in 
Santa Rosa, Californië. Aan de wedstrijd 
was een prijs verbonden van maar 
liefst $ 1.5 miljoen, gesponsord door 

Google. Beide vliegtuigen zijn voorzien 
van een elektromotor. De G4 is een 
speciaal voor deze wedstrijd gebouwde 
combinatie van twee Taurus G2 ultra-
light zwevers met een 145 kW elektro-

pMPGe, maar won de LEAP prijs (Lind-
berg Electric Aircraft Prize) voor het 
geluidarmste vliegtuig.

Lees meer over de pioniersrol van 
(motor)zweefvliegtuigen in de tech-
nische innovatiewedloop naar duur-
zaamheid in ‘Thermiek’ 2011-2 pag. 41 
op issuu.com/knvvl

Taurus G4 en E-Genius 
aan kop in duurzaamheid

1

E-Genius met 
Klaus Ohlmann.

2

Pipistrel G4 
’NASA Racer’.

Foto’s: 
nasa hq photo

cafefoundation.org
lindberghprize.org
www.pipistrel.si
www.ifb.uni-stuttgart.de
onder Forschung > Flugzeug-
entwurf > e-Genius

Via cafefoundation en uni-stuttgart 
gemakkelijk toegang tot foto’s 
en YouTube fi lms

motor in het midden. De E-Genius is 
een TMG die de Stuttgarters als test-
bed bouwden om de haalbaarheid in 
dagelijks gebruik aan te tonen van een 
brandstofcelaandrijving (waarmee het 
vliegtuig ‘Hydrogenius’ heet). Voor 
wedstrijddeelname werd hij tijdelijk 
van een 60 kW elektromotor met accu-
pack voorzien. Klaus Ohlmann vloog 
de E-Genius. De opdracht was om 200 
mijl af te leggen met een snelheid van 
tenminste 100 mph en een verbruik in 
energie-equivalent van ten hoogste  
1 gallon conventionele brandstof per 
passagier. De G4 had hiervoor maar de 
helft nodig met een score van 403.5 
pMPGe (passenger mile per gallon of 
fuel equivalent). De E-genius bleek 
maar ietsje minder effi  ciënt met 375.8 

Kort

1

2

http://cafefoundation.org/v2/gfc_main.php
http://lindberghprize.org/
www.issuu.com/knvvl
http://www.ifsports-guide.ch/english/navigation/maison_du_sport_en.html
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Frits Paymans op afscheidsreceptie. 

Foto: Frits Snijder

Op 11 oktober nam de KNVvL 
met een drukbezochte 

receptie afscheid van vertrekkend 
vice-voorzitter en hoofdbestuurs-
lid Operations Frits Paymans.  
De afgelopen twaalf jaar zette 
Frits zich met grote kennis van 
zaken in voor de de belangen van 
de luchtsporten. Transponder-
verplichting, aanpassing van de 
verenigingsstatuten, instelling 
van TMZ’s, omzetting van RPL(G) 
naar GPL, Europese en internatio-
nale regelgeving, vliegverbod 
(ook voor zweefvliegtuigen!) 
 vanwege een IJslandse vulkaan, 
oprichting van het KEI, Natura 
2000, deregulering van lucht-
havens in de provincie, uitgifte 
kwaliteitshandboeken, zomaar 
een dwarsdoorsnede van wat er 
aan dossiers bij hem op de plank 
stond. ‘Het leek wel werk’, aldus 
Frits zelf, ‘maar ik deed het met 
plezier.’ KNVvL-leden konden zijn 
opinie lezen in de met ‘Stirf’ onder- 
tekende columns, die de afge-
lopen paar jaar in de ‘Air Sports 
Mail’ verschenen. Daarin getuigde 
hij altijd van een mild sarcasme 

jegens partijen aan tafel die het 
luchtruim liefst exclusief voor  
zich zelf behielden, degenen die 
milieu- en geluidshinder bij 
 voorbaat al bewezen achten   
en bovenal natuurlijk, de bedil-
zuchtige overheid. Verschillende 
sprekers memoreerden dat Frits, 
hoewel buitengewoon aimabel  
in de omgang, altijd doodgemoe-
dereerd zijn eigen gang ging.  
Dat botste wel eens, zeker met de 
Afdeling Zweefvliegen. Maar aan 
de andere kant was dat juist ook 
zijn kracht, stelde algemeen voor-
zitter Frits Brink in zijn afscheids-
toespraak. Als oud ‘vakbondsman’ 
van de Vereniging van Neder-
landse Verkeersvliegers wist Frits 
hoe je binnen moest geraken,  
je niet van de onderhandelings-
tafel laten wegjagen, maar juist 
gestaag doorduwen tot er een 
zinnig resultaat uitkwam. In barre 
tijden heb je zo iemand hard 
nodig. Als blijk van waardering 
kreeg Frits de KNVvL Gouden 
Medaille opgespeld. Vervelen zal 
hij zich niet, hij is tegenwoordig 
namens de VVD Statenlid in Zuid-

Afscheid van KNVvL 
vice-voorzitter 
Frits Paymans

Segelfl iegen 
International 
Edition

Eerlijk is eerlijk, de ‘Thermiek’ was het eerst, maar nu heeft het 
Duitse ‘Segelfl iegen’ ook een digitale uitgave: ‘Segelfl iegen 

International Edition’. Het is Engelstalig, geen kopie van het gedrukte 
magazine en mikt op wereldwijde afname. Volgens hoofdredacteur 
Helge Zembold verschijnt de nieuwe E-zine drie keer per jaar, bij 
 voldoende succes later misschien zes keer. De International Edition 
koop je per stuk via de webwinkel van Segelfl iegen:

http://www.segelfl iegen-magazin.de/digitaleng.php

Holland. Daar zijn ze gewaar-
schuwd! Veva Ekkelenkamp, die 
drie jaar Frits secondeerde als 
medewerkster Operations op het 
KNVvL Bondsbureau in Woerden, 
vertrok in augustus al naar de 
Nederlandse Volleybal Bond, 
waar ze nu coördinator topsport 
is. In Woerden is Maya de Best 
 inmiddels coördinator Operations. 
De hoofdbestuursleden Chiel 
Wijnheijmer (luchtruim) en 
Ronald Schnitker (juridische en 
overige zaken), beiden zweef-
vliegers, behartigen Operations 
in ‘deeltaak’. • (FS)

online faillissementsveiling
i.o.v. curator dhr. mr. E.R. Looyen

(Hekkelman Advocaten & Notarissen, Arnhem)

2 t/m 8 december 2011
STICHTING ZWEEFVLIEGERS 

TERLET TE ARNHEM
(motor)zweefvliegtuigen merken w.o.: ‘Scheibe 
Flugzeugbau-Diamond Aircraft-Aviat Husky-A. Schleicher’ . 
zweefvliegtuigaanhangers . terugbrenglier . etc.

kijkdag: Vrijdag 2 december 2011 van 10.00 tot 16.00 uur
kijkadres: Apeldoornseweg 203, 6816 sm Arnhem

Voor meer info, uitgebreide kavelomschrijvingen en foto’s:

BVA-AUCTIONS.COM

Altijd wat te bieden 

Advertentie

http://www.segelfliegen-magazin.de/digitaleng.php
http://www.bva-auctions.com/
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Gooise Zweef-
vliegclub 75 jaar

Het was een drukte van belang 
op de club de eerste week 
van september. Ondanks 

het mooie weer ging op woensdag 
toch de hele eenzittervloot al uit elkaar 
en op donderdag werden er zelfs aller-
lei spullen de hangaar in gesjouwd die 
daar normaal nooit mogen liggen.  
Uit een paardentrailer kwam een stier 
en in de werkplaats stond een kleine 
locomotief? Vervolgens klonken er 
 vrijdag vanuit de hangaar geluiden die 
we daar normaal gesproken proberen 
te vermijden, er werd stevig in hout 
gezaagd, geboord en getimmerd. Toen 
op zaterdagochtend 10 september de 
hangaardeuren open gingen konden 

ikwilpilootworden.nl

Advertentie

Club | Astrid van Lieshout

we het resultaat bewonderen en 
 stonden onze tweezitters ineens mid-
den in een heuse saloon, omgeven 
door schietende cowboys te paard.  
Het thema van ons jubileumfeest was 
dan ook Western.

Burgemeester vliegt mee
Heel veel oud leden waren op de 
 uitnodiging ingegaan om de Gooise 
weer eens te bezoeken samen met hun 
familieleden. De pubers van vijftien 
jaar geleden waren nu trotse ouders 
die van de gelegenheid gebruik maak-
ten om hun kroost van een luchtdoop 
te laten genieten. Daarvoor was ruime 
keus aan tweezitters beschikbaar van 
Tandemtutor, Sedbergh, Bocian en 
Ka-13 tot aan de nieuwe DG 1000’s. 
Om 12 uur kwam de kersverse burge-
meester van Hilversum, Pieter Broertjes 
ons feliciteren. Hij maakte dankbaar 
gebruik van het aanbod om samen 
met voorzitter Ernest ter Hart zijn 
gemeente eens een keer vanuit een 
zweefvliegtuig te bekijken.

Cowboys en indianen
Het weer paste zich volledig aan het 
thema aan waardoor er vele startjes 
gemaakt konden worden. Op het  terras 
werd onder het genot van een drankje 
heerlijk bijgekletst met de vliegmaten 
uit het verleden of probeerde de jeugd 
een ritje op de rodeostier. Ook leden 
van andere zweefvliegclubs waren 
ruim vertegenwoordigd en het was tot 
ver na zonsondergang een gezellige 
drukte rond de BBQ-locomotief. Tegen 
de tijd dat er een spectaculair onweer 
losbarstte, stonden de meeste cowboys 
en indianen al aan de bar of op de 
dansvloer in de hangaar waar de muziek 
tot in de kleine uurtjes doorging. Al 
met al dus een fantastisch jubileum-
feest en op naar 80 jaar GoZC. •

1

GoZC hangaar 

wordt saloon.

2

Hilversums’ 

 burgemeester 

Pieter Broertjes 

gaat met club-

voorzitter Ernest 

ter Hart zijn eigen 

gemeente van 

boven bekijken. 

Hans Cuppen legt 

hem nog een en 

ander uit.

Foto’s: 

Frits Snijder
1

2

www.seppe.nl
www.ikwilpilootworden.nl


Techniek | Gerard Hageman, ZC Den Helder

Een belangrijke uitwendige test van de inwendige 

 kwaliteit van een vleugel is de meting van het trillings-

getal. Je kunt zelf gaan tellen, maar Gerard Hageman 

legt uit hoe je het ook met een laptop kunt doen.

Het trillingsgetal (de eigen frequentie) is een belang-
rijke indicator voor de kwaliteit en de status van 
een vleugel. Inwendige beschadigingen, bijvoor-

beeld van de hoofdligger, zorgen voor afwijkingen. Na een 
harde landing of een grondzwaai moet het trillingsgetal 
worden gemeten, evenals bij elke periodieke controle. 
 Volgens het Wartungshandbuch van de ASK-21 moet je bij 
afwijkingen van meer dan 5% ten opzichte van de vorige 
meting contact opnemen met fabrikant Schleicher. 

Trillingsgetal algemeen
De eigenfrequentie f0 van een massa-veersysteem wordt 
bepaald door:

f0 = —    —1      k
2π    m√

Daarin is k de veerconstante (in ons geval een maat voor de 
elasticiteit) en m de massa van het object. Als de massa toe-
neemt, neemt de eigen frequentie af. Daarom zijn de snaren 
van een contrabas dikker en langer dan die van een viool. De 
massa van een inwendig beschadigde vleugel zal praktisch 
altijd dezelfde zijn als die van een onbeschadigde. De veer-

constante verandert echter al bij een kleine inwendige 
beschadiging, met name van de hoofdligger. Dat maakt 
een betrouwbare test mogelijk. Je kunt je dat makkelijk 
voorstellen. Een massieve, gave lat hout is stijver dan 
dezelfde lat met een scheur erin.

Niet meer zelf tellen
De klassieke methode voor het bepalen van het trillingsgetal 
van de vleugel is op en neer bewegen en tellen. De uitslag 
die je de vleugel geeft, heeft geen invloed. Ook dat klinkt 
aannemelijk: of je een snaar nu hard of zacht aanstrijkt, de 
toonhoogte blijft dezelfde. De gevonden waarde is het aan-
tal bewegingen per minuut. Een van de technici van onze 
Zweefvliegclub Den Helder heeft een hekel aan tellen. ‘Kan 
je iets maken waardoor dat niet meer hoeft’, vroeg hij. Ooit 
had hij ergens een artikel gelezen waarin stond beschreven 
hoe je dat met een fi etscomputertje kon doen. Na enig 
speurwerk, ook door de redactie van ‘Thermiek’, vonden we 
het: het verscheen in februari 2003 in de ‘Spandraad’, het 
clubblad van de Vereniging Historische Zweefvliegtuigen. 
De auteur was Toine Schoenmakers. Een fi etscomputer is 
niets anders dan een pulsenteller die wordt aangestuurd 

Trillingsgetal van vleugel 
meten met een laptop

Den Helder

e 

llings-

man 

1

Bewegingssensor.

2

Interface.

3

Screenshot.

Foto’s: 

Gerard Hageman 1 2 3
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enkele puls een signaal van acht blokgolfjes produceert met 
pieken van +5 Volt en dalen van -5 Volt. Dat zijn tweemaal 
acht bitjes 10101010. Het eerste bit, een 1, is het startbit. De 
laatste 1 is het stopbit. Het laatste bit, een 0, doet niet mee. 
Tussen start- en stopbit staat 01010, het decimale getal 10.

Programma
De computer leest dus twee keer het getal 10. Elke puls van 
de bewegingssensor levert zo twee getallen op, die samen 
één vleugelbeweging vertegenwoordigen. De software kan 
uiterst eenvoudig zijn. Voor elke keer dat de COM poort een 
10 ziet wordt een routine aangeroepen die een teller N met 
1/2 ophoogt en als volgt rekent: Het aantal bewegingen van 
de vleugel is: Ν. Ook wordt de tijd tussen twee hele vleugel-
bewegingen gemeten in mS, met een resolutie van 10 tot 
16 mS, afhankelijk van de timer van de computer. De tijd 
gedurende welke is gemeten is de som van al deze waarden: 
Σ. De gemiddelde tijd tussen twee vleugelbewegingen is:

τ  = —ε
N

Het trillingsgetal is dan:

f0 = ——– 6000
τ

Bewegingssensor
Er bestaan veel bewegings- en trillingssensoren, goedkoop 
(enkele euro’s) en zeer duur. De goedkope werken bijna alle-
maal met een kogeltje dat tegen contactpennetjes aan rolt. 
De duurdere geven al bij de geringste beweging een signaal 
af, ze meten behalve de bewegingen van de vleugel ook alle 
trillingen. Ze waren daardoor in het onderhavige geval niet 
bruikbaar. Ik heb twee van die goedkope sensoren besteld 
en getest. Zoals te verwachten was, gaven ze meer dan één 
puls af als gevolg van het stuiteren van het kogeltje. Ook 
heb ik een kwikschakelaartje geprobeerd. Het kwik klaterde 
vrolijk heen en weer en gaf een onvoorspelbaar aantal 
 pulsen per vleugelbeweging. Daarom heb ik de bewegings-
sensor van Schoenmakers nagebouwd en hem uitgebreid 
met een beperking van de slag, waardoor hij minder gevoe-
lig werd voor te grote uitslagen. Hij is ondergebracht in een 
kastje van 8 x 8 x 5 cm, dat je met vier zuignappen op de 
vleugel kunt plakken, dicht bij de tip. Elke mechanische 
schakelaar heeft de onhebbelijke eigenschap te ‘denderen’ 
doordat het contact enkele keren klappert. Dat is langs elek-
tronische weg makkelijk te bestrijden door na elke puls de 
ingang even te blokkeren. Hiervoor heb ik een waarde van 
ongeveer 150 mS gekozen. Dat legt het maximaal te meten 
trillingsgetal op 400, ruim voldoende.

Eenvoudige werkwijze
Voor het meten zijn twee mensen nodig, iemand die de 
vleugel op en neer beweegt en een ander die het tellen en 
rekenen door het computerprogramma start en stopt. Het 

door een schakelaartje en een magneetje op een van de 
spaken van het wiel. Schoenmakers verving dat schake-
laartje door een microswitch met een arm waarop hij een 
gewichtje monteerde. Het geheel bouwde hij in in een zeep-
doosje dat hij op de vleugel kon plakken. Als men voor de 
wieldiameter de juiste waarde invult wijst de fi etscomputer 
één tiende van het trillingsgetal (in vleugelbewegingen per 
minuut) aan.

Laptop gebruiken
Schoenmakers artikel was zeer behulpzaam bij het bedenken 
van een oplossing. Het leek me echter makkelijker om in 
plaats van een fi etscomputer een laptop te gebruiken. 
 Hiermee kan je meer berekeningen maken. Bovendien kan je 
de meetgegevens dan makkelijker opslaan. Daarvoor is geen 
gecompliceerde software nodig. Ik programmeer in Visual 
Basic 6. Het uitlezen van USB poorten wordt daarin slecht 
ondersteund. Een COM poort, voorganger van de USB, levert 
geen enkel probleem op. Die wil echter data zien in de vorm 
van groepen bitjes. Eén enkele puls kan hij niet herkennen. 
Er moest dus een stukje elektronica komen dat van die ene 
puls een serie bitjes maakt, een interface dus. Na enig puzzel-
werk met digitale IC’s ontstond een interface die na één 

Opstelling in praktijk. 
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zuignappen 

op vleugel geplakt. 

Op tafel links van 

laptop de interface.

Trillingbitjes.
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verdient aanbeveling om voor elke vleugel de metingen een 
aantal keren uit te voeren om zekerheid te krijgen dat de 
gevonden waarde correct is. Eerst wordt de vleugel zonder 
meting op en neer bewogen. Daarbij geeft het programma 
bij iedere beweging een bliepje. Aan de regelmaat daarvan 
stel je gemakkelijk vast of de vleugel in cadans is. Als je 
daarna de startknop van het programma indrukt, begint de 
laptop te tellen en de tijdsintervallen tussen twee vleugel-
bewegingen te meten. Na tien bewegingen verschijnt in het 
bovenste venster het trillingsgetal in bewegingen per 
minuut. Het middelste venster geeft het aantal bewegingen 
sinds start en het onderste de verstreken tijd. Bij elke bewe-
ging produceert het programma een duidelijk hoorbare tik. 
Hiermee kan je controleren of het tellen correct verloopt. 
Het programma kan de gemeten waarden weergeven in een 
rapport, dat je kan opslaan en afdrukken. Als nadeel van 
deze op zich eenvoudige werkwijze zou je kunnen zien dat 
je de sensor, interface en laptop eerst moet opstellen, wat 
tijd kost. Daar staat tegenover dat je, als de spullen eenmaal 
opgesteld staan, de meting makkelijk een aantal malen kan 
herhalen en dat telfouten uitgesloten zijn. •

Gerard Hageman is zweefvlieger, maar ook radio-
amateur. Daarover zei hij eens: ‘Wij zijn eigenlijk 

allemaal een beetje uitvinder. Zodra we een idee krijgen, 
slaan we aan het rekenen en tekenen, we experimenteren 
wat of soms heel veel. Uiteindelijk staat het als een paal 
boven water: zo moeten we het maken. Daarna moet het 
ook nog gebouwd worden en liefst zo snel mogelijk.’ 
Een trillingsmeter was een kolfje naar zijn hand!
Bron: ‘Electron’, maandblad voor de Nederlandse radio-
amateur http://electron.veron.nl

Wie de sensor en interface van de trillingsmeter wil 
nabouwen kan een gedetailleerde beschrijving, compleet 
met schema en printtekening bij Gerard opvragen:  
gerard.hageman@planet.nl, onderwerp = Trillingsmeter

Voor het bouwen van de interface is ervaring met solderen 
nodig. Alle onderdelen kunnen door gespecialiseerde web-
winkels als Conrad worden geleverd. Afgezien van wat 
montagemateriaal bedragen de kosten ongeveer € 110. 
Het computerprogramma is eveneens beschikbaar, des-
gewenst met broncode.

Het artikel van Toine Schoenmakers staat op
www.zweefhist.nl > Clubblad De Spandraad > 
Index ‘de Spandraad

Gerard Hegeman, 
een beetje uitvinder

Wedstrijden
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Selecties en 
Teams 2012

Kernploeg 2012
1 Ronald Termaat
2 Steven Raimond
3 Mark Leeuwenburgh
4 Peter Batenburg
5 Patrick van Breemen-Schneider
6 Francois Jeremiasse
7 Bart Berendsen
8 Bas Seijff ert
9 Rik van den Brink
10 Jeroen Verkuyl
11 Steven Huiskes
12 Alfred Paul Alfers

Junioren selectie 2012
1 Steven Huiskes
2 Rik van den Brink
3 Ard Tielenburg
4 Stefan Telkamp
5 Stefan Knoop
6 Jan Willem van Doorn
7 Nick Hanenburg
8 Peter Millenaar
9 Tim Kuijpers (studie)

Junioren manager: Martin van Ommen
Algemeen coach: Frouwke Kuijpers

Teams 2012

Team naar WK Uvalde
Ronald Termaat 18m
Steven Huiskes 18m
Steven Raimond 15m
Mark Leeuwenburgh 15m
Peter Batenburg Open
Francois Jeremiasse Open

Team naar WK Argentinië
Bas Seijff ert Standaard
Jeroen Verkuyl Standaard
Patrick van Breemen-Schneider Club
Bart Berendsen Club

Foto: 

Jeroen Kroon
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Technici conferentie 
2011 op Terlet

Bijna alle clubs waren aanwezig op de Technici 
Conferentie die zaterdag 24 september plaats-
vond. De locatie was niet zoals gebruikelijk een 

zaaltje in de omgeving van Arnhem, maar op ‘ons’ Terlet. 
Dankzij de samenwerking met het Service Center Terlet 
(SCT) en de Gelderse Zweefvliegclub waren er twee ruimtes 
beschikbaar. Voor de presentaties was de werkplaats van de 
Gelderse omgetoverd in een conferentiezaal. De mannen 
van het SCT hadden hun bedrijf vrijgemaakt voor stands van 
enige leveranciers en een bar. Hier werd ook onder ideale 
omstandigheden ’s avonds de BBQ gehouden.

Ochtend voor serieuze zaken
Organisator van deze conferentie was de Commissie Tech-
nische Zaken (CTZ) van de KNVvL Afdeling Zweefvliegen. 
Frank Beemster, voorzitter CTZ, sprak een openingswoord. 
Nieuw CTZ commissielid Mark Verhagen gaf een toelichting 
op de vernieuwde CTZ-website, een uitermate belangrijk 
communicatiemiddel van de commissie. Hierna volgde de 
status van de CAMO. Deze functioneert goed, al waren er 
uiteraard wat aanloopproblemen. Inmiddels zijn onze ARI’s 
en AMPI’s goed op weg en worden de laatste plooitjes vaak 
glad gestreken door het CAMO secretariaat met Anneke 

Een programma met meer variatie, gastvrijheid bij de 

SCT en Gelderse ZC, plus een dosis geluk met het weer, 

maakten de Technici Conferentie tot een geslaagde 

najaarsbijeenkomst.

Wolthuis. Harry Huiskes van het lnspectie lnstituut loofde 
de behaalde kwaliteit van de resultaten, maar wees ons er 
ook op dat we moeten opletten dit te behouden. IVW was 
ook uitgenodigd en Hok Goei liet weten dat de dagen van 
de EZT-er zijn geteld, deze functie is per 24 augustus 2011 
vervallen. In zijn presentatie gaf hij aan hoe de taken/ver-
antwoordelijkheden verschoven zijn naar AML’s, ARI’s en 
AMPI’s. Alle leemtes lijken gedicht. Hok Goei draagt zijn rol 
als nieuwe toezichthouder en contactpersoon voor de 
KNVvL CAMO over aan Bernard Voogd, die ook aanwezig 
was op deze conferentie.

Middag voor luchtiger sessies
Bracht de ochtend nogal wat droge kost, voor de middag-
sessie was in samenwerking met het SCT een luchtig pro-
gramma samengesteld. In het SCT waren stands van het 
SCT zelf en o.a. Glider Equipment, Glider Pilot Shop, Kees 
Aeronautical Services en xCapBattery. Buiten stonden een 
DG-1000TE en een JS1 opgesteld. 
De stands werden goed bezocht en zo ook de presentaties. 
De presentatie van Glider-tracking door Frank Hiemstra en 
Jip van Akker was heel interessant, mede door het gebruik 
van alle technieken. De presentatie van de DG-1001TE door 
Jelmer Wassenaar toonde hoe veelbelovend de toepassing 
van de elektromotor binnen de zweefvliegerij is. Noud 
 Vermeulen gaf een bijzonder leerzame en amusante 
 presentatie over de toepassing van Lithium batterijen in 
zweefvlieg tuigen. Als klap op de vuurpijl was Uys Jonker 

1

Service Center Terlet.

2

V.l.n.r. Peter Jansen 

(SCT), Bernard 

Voogd (IVW), 

Hugo Ording(CTZ).

3 :

Presentatie

in werkplaats 

GeZC.

Foto’s: 

Frits Snijder

1

2



thermiek najaar 2011   27   

Commissie Service Center Terlet: www.sct-terlet.nl
Gelderse Zweefvliegclub: www.gezc.org
Commissie Technische Zaken: www.ctz.zweefportaal.nl

 uitgenodigd om een presentatie te geven over de bouw 
en certifi cering van de JS1. Ronald Termaat, die al mooie 
prestaties op dit toestel heeft behaald, introduceerde Uys. 
Deze sprak ons toe in het Zuid-Afrikaans (!) en dat was 
 redelijk goed te volgen. De getoonde fi lmpjes over de 
beproeving van de JS-1 waren indrukwekkend, een zweef-
vliegtuig met geweldige prestaties.

Prachtig weer en BBQ.
Door een aantal vrijwilligers was voor het SCT een heerlijke 
BBQ-opgebouwd. Het weer was prachtig, 23 graden en 
een aangenaam najaarszonnetje. De conferentiegangers, 
sprekers en medewerkers sloten deze dag zo plezierig af en 
konden terugkijken op een bijzonder geslaagde Technici 
Conferentie 2011. •

3
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Beurzen en Evenementen
26 november: Nederlandse Zweefvliegdag, Zwolle
Examens & Vergaderingen
12 november: Landelijke Coaches Opleidingen, Maarsbergen
19 november: Locale Examencoördinatoren Zweefvliegbewijs, Maarsbergen
22 november: Extra Algemene Ledenvergadering, Arnhem/Schaarsbergen
26 november: 2e Mondelinge examen VO
7 december: Bijeenkomst clubs militaire velden, Arnhem/Schaarsbergen

2012
8 t/m 20 januari: 3e Zuid-Amerikaanse Kampioenschappen, Chávez (AR)
18 t/m 21 april: Aero Friedrichshafen (DE)
17 t/m 26 mei: NK Zweefvliegen, Terlet
4 t/m 19 augustus: 32e WK 15m, 18m, Open klasse, Uvalde (US)
30 juli t/m 9 augustus: 40e Vintage Glider Club Int.Rally, Pociunai (LT)

2013
5 t/m 20 januari: 32e WK Club, Standaard, Club, Wereld klasse, Chávez (AR)
8 t/m 21 juni: 17e EK 15m, 18m, Open klasse, Issoudun (FR)
29 juni t/m 13 juli: 7e WK Vrouwen. 15m, Club-, Standaardklasse, Issoudun (FR)
30 juni t/m 21 juli: 17e EK Standaard, Club, 20m 2-zitter klasse, Ostrow Wielko-
polski (PL)

28 juli t/m 10 augustus: 8e WK Junioren, Club-, Standaardklasse, Lezno (PL)

2014
22 juni t/m 6 juli: 33e WK Standaard, Club, 20m 2-zitter klasse, Räyskälä (FI)
21 juli t/m 10 augustus: 33e WK 15m, 18m, Open klasse, 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

Lidmaatschap opzeggen 
vóór 30 november!

Natuurlijk hopen we dat u lid blijft van de KNVvL. Maar mocht u, 
om wat voor reden dan ook, uw lidmaatschap willen beëindigen, 

dan dient u dit te doen voor woensdag 30 november. Opzeggen kan 
enkel schriftelijk per brief of per e-mail.

U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van uw opzegging. Heeft 
u die niet ontvangen, dan kunt u er vanuit gaan dat wij uw opzegging 
niet hebben ontvangen. Wij streven er naar uw opzegging zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. Vermeld daarom bij het beëindigen van uw 
lidmaatschap uw voor- en achternaam, lidmaatschapsnummer, adres 
en geboortedatum.

Alle informatie over opzeggingen nog eens op een rij: 
www.knvvl.nl/leden/opzeggen2
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Invoering LAPL en 
keuringseisen nu zeker

De Commisie Medische Zaken vindt de keuringseisen 

voor het LAPL acceptabel voor zweefvliegers.

Enkele malen per jaar komt de Medical Expert Group 
(MEG) bij elkaar om de nieuwe EASA regelgeving 
te bespreken voor wat de medische keuringen 

betreft en om zo nodig wijzigingsvoorstellen te doen. 

 Aanwezig zijn de hoofden medische dienst van de lucht-
vaartautoriteit in veel Europese landen, van luchtvaartmaat-
schappijen, pilotenorganisaties, de Europese Associatie van 
Luchtvaartgeneeskundigen en vertegenwoordigers van de 
medische commissie van de FAI en Europe Air Sports.

LAPL en keuringseisen
Een belangrijke constatering op de laatste MEG bijeenkomst, 
op 1 en 2 september in Keulen, was dat de voorgestelde 
rege ling voor het invoeren van het LAPL (Light Aircraft Pilot 
Licence) en de vliegmedische geschiktheid vrijwel onge-
wijzigd zijn aangenomen door het Europees Parlement. 
Dit geldt voor de laatste versie van de voorgestelde regeling 
in de Opinion 07/2010 met betrekking tot de NPA 2008-17c 
en 2009-02 e en de CRD’s (Medical Certifi cation). Dit betekent 
dat het nu zeker is dat het LAPL wordt ingevoerd en dat de 
keuringseisen hiervoor, en ook voor klasse 1 en 2, nu vast-
liggen. Er kunnen nog wel wijzigingen worden aangebracht 
in de Acceptable Means of Compliance, d.w.z. hoe de keurin-
gen moeten worden uitgevoerd en de interpretatie ervan, 
als hierover overeenstemming wordt bereikt in de MEG.

Keuring alleen door AME’s
Voor zweefvliegen levert dit, wat betreft de keuringseisen 
voor het LAPL, in de ogen van de Commissie Medische 
Zaken (CMZ) een acceptabele situatie op. Nieuw is dat de 
keuringen alleen mogen worden uitgevoerd door AME’s, 
erkende luchtvaartgeneeskundigen en, indien een land dat 
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toestaat, door middel van een verklaring van de huisarts. 
Dit laatste zal in Engeland gaan gelden, op ongeveer dezelfde 
wijze als nu de keuringen voor het NPPL gedaan worden. 
Hoogstwaarschijnlijk wordt het niet in Nederland toegestaan. 
Momenteel is overleg gaande met de FSMI, de overkoepe-
lende organisatie van sportartsen, over de opleiding van 
sportartsen tot AME. Er zijn reeds een aantal AME’s bevoegd 
keuringen voor zweefvliegers uit te voren. In de toekomst 
zullen er meer bijkomen.

Insuline, anti-stolling, psychofarmica
In de nieuwe keuringseisen zijn, op verzoek van de MEG, 
duidelijk de voortschrijdende inzichten in de geneeskunde 
meegenomen, zowel voor klasse 1 en 2 als voor het LAPL. 
Ook weegt de wetenschappelijke onderbouwing van de 
 risico’s voor het vliegen met bepaalde aandoeningen of 
medicijnen mee. Het belang van wetenschappelijk onder-
zoek wordt door de CMZ aangegrepen om zelf ook hieraan 
bij te dragen. Zo is onlangs de Aeromedische Werkgroep van 
de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde 
opgericht. Hierin hebben twee leden van de CMZ zitting: 
Paul Michel de Grood (lid) en Marja Osinga (voorzitter van de 
werkgroep). Het eerste artikel, over piloten met suikerziekte 
die insuline gebruiken, wordt binnenkort gepubliceerd in 
een internationaal medisch tijdschrift. Voor zweefvliegers die 
insuline nodig hebben is dit een belangrijke ontwikkeling. 
Op dit moment is het voor insuline gebruikende vliegers 
niet toegestaan te vliegen. Onder bepaalde, nauwkeurig 
omschreven voorwaarden zal dit straks wel mogelijk worden, 
voorlopig alleen voor het LAPL en klasse 2. Piloten die anti-
stolling nodig hebben en nu niet goedgekeurd kunnen 
 worden, zullen onder het EASA-LAPL wel mogen vliegen, 
mits de onderliggende ziekte geen reden is om vliegmedisch 
ongeschikt te zijn. Een aantal geneesmiddelen die nu niet 
zijn toegestaan, o.a. voor de behandeling van psychische 
aandoeningen, zullen onder strikte voorwaarden onder 
EASA mogelijk wel gebruikt mogen worden.

Keuringsfrequentie en geldigheid
De frequentie van keuringen voor het LAPL wordt verlaagd: 
tot 40 jaar is een keuring 5 jaar geldig, daarna 2 jaar. De 
 huidige KNVvL Medische Verklaringen behouden hun oor-
spronkelijke geldigheidsduur. Bij de volgende keuring, voor 
zover nu bekend na 12 april 2012, wordt de EASA termijn 
aangehouden. Indien medisch noodzakelijk kan een kortere 
geldigheidsduur vastgesteld worden. Het LAPL(S) brevet, 
samen met de LAPL Medische Verklaring is alleen geldig in 
Europa. Daarbuiten is een SPL brevet nodig. Overleg is nog 
gaande over de consequenties hiervan voor zweefvliegers 
en de feitelijke uitvoering. •
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Motorzweven in Super Dimona
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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.
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Zoals gezegd had Prandtl in 1904 bedacht dat in 
een dun grenslaaggebied met visceuze stroming, 
vereenvoudigde vormen van de Navier-Stokes 

 vergelijkingen verkregen kunnen worden door het schrap-
pen van minder belangrijke termen. De later naar Prandtl 
vernoemde grenslaagvergelijkingen die dan overblijven, 
kunnen in hun diff erentievorm door de computer worden 
opgelost. Randvoorwaarden zijn dat aan het oppervlak zelf 
de snelheid nul is (geen slip) en dat aan de bovenzijde van 
de grenslaag deze voor 99% gelijk is aan die van de lokale 
buitenstroming. Voor een vlakke plaat is de druk in de 
 stromingsrichting constant en vereenvoudigen de Prandtl 
vergelijkingen nog verder.

Snelheidsverdeling in laminaire grenslaag
Blasius leidde uit het bovenstaande de exacte analytische 
formulering voor de snelheidsverdeling loodrecht op het 
oppervlak af. In fi guur 6 is hiervan een beeld gegeven. 
 Aanvankelijk neemt de snelheid lineair met de afstand van-
af het oppervlak toe, terwijl deze daarna steeds meer de 
snelheid van de vrije buitenstroming gaat aannemen. In de 
stromingsrichting gezien heeft deze loodrechte snelheids-

verdeling een constante vorm terwijl de dikte van de grens-
laag van heel gering tot een paar millimeter aangroeit zo-
lang de stroming laminair is. Op zekere afstand vanaf het 
begin van de plaat wordt de stroming in de grenslaag on-
stabiel. Er ontstaan kleine golfjes die stroomafwaarts in grootte 
toenemen en op zeker moment als het ware exploderen, 
waarbij de stroming van de laminaire naar de turbulente 
vorm omslaat. De loodrechte snelheidsverdeling verliest 
daarbij haar karakteristieke laminaire vorm.

Factoren die plaats van loslating bepalen
Bij een vleugelprofi el verandert de loodrechte snelheids-
verdeling in de grenslaag stroomafwaarts wel enigszins van 
vorm als gevolg van de verandering van de lokale snelheid 
en druk van de hoofdstroming net buiten de grenslaag. 
Meerdere onderzoekers zoals Pohlhausen en Thwaites, 
 hebben zich hiermee intensief beziggehouden. Algemeen 
kan je zeggen dat wanneer de snelheid van de hoofdstroming 
stroomafwaarts constant blijft, zoals bij een vlakke plaat, de 
loodrechte snelheidsverdeling in de laminaire grenslaag 
dicht bij het oppervlak volgens een rechte lijn zal verlopen, 
zoals in fi guur 6 is aangegeven. Wanneer de lokale snelheid 
van de hoofdstroming toeneemt, waardoor de druk daalt, 
krijgt deze loodrechte verdeling bij het oppervlak een bollere, 
meer convexe vorm en wordt de grenslaag stabieler. Wan-
neer de lokale snelheid afneemt, waardoor de druk stijgt, 
krijgt die verdeling een hollere, meer concave vorm en wordt 
de grenslaag instabieler. Bij het interpreteren van berekende 
of gemeten snelheidsverdelingen van de hoofdstroming net 
buiten de grenslaag kan men dus gemakkelijk aangeven 
waar de grenslaag stabieler of juist instabieler wordt. In de 
langsrichting gezien is de drukverdeling net buiten de 
grenslaag dus bepalend voor de vorm van de loodrechte 
snelheidsverdelingen in de grenslaag en daarmee voor de 
stabiliteit en eventuele loslating van die grenslaag. Het zal 
duidelijk zijn dat de aerodynamicus bij het ontwerpen van 
de vorm van zijn profi el de plaats van die loslating aanmer-
kelijk kan beïnvloeden.

Transitie van laminair naar turbulent
Newton bedacht al dat de schuifspanning als gevolg van de 
‘kleverige’ stroming langs het oppervlak evenredig is met de 
gradiënt du/dy van de snelheidsverdeling onderin de 
grenslaag zoals in fi guur 6 in principe is aangegeven. Direct 
achter de neus van het profi el, waar de stroming voor het 
eerst het oppervlak bereikt en de grenslaag nog erg dun is, 

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.

Grenslaag bij moderne 
profi elen met fl aps
Deel 2: Rekenen aan de grenslaag
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is die snelheidsgradiënt groot en ondervindt het profi el 
lokaal dus veel wrijvingsweerstand. Verder stroomafwaarts 
wordt dicht bij het profi eloppervlak steeds meer lucht afge-
remd en ontwikkelt de snelheidsverdeling in de grenslaag 
zich zoals die bij de vlakke plaat. Begint de snelheid in de 
buitenstroming ná het bereiken van een maximum weer af 
te nemen en de druk dus weer te stijgen, dan kan de snel-
heidsgradiënt bij het oppervlak van het profi el tot nul af-
nemen, waarbij loslating van de dunne grenslaag optreedt. 
De stroming in de losgelaten grenslaag wordt daarbij extra 
onstabiel, verandert van laminair naar turbulent. En omdat 
de afgeremde lucht direct na transitie door menging met de 
buitenstroming weer versnelt, gaat deze nu als turbulente 
grenslaag opnieuw tegen het oppervlak aanliggen. In dit 
overgangstraject treedt veelal een ‘laminaire loslaatblaas’ op 
waarin één of meer kleine wervels aanwezig kunnen zijn die 
terugstroming over het profi eloppervlak veroorzaken, zoals 
proeven met fl uorescerende olie op het oppervlak goed 
laten zien. De loslaatblaas kan over de gehele spanwijdte 
van de vleugel optreden. Ze geeft drukweerstand en ver-
slechtert de begincondities van de turbulente grenslaag 
erachter. Het is dus zaak bij de transitie de loslaatblaas door 
een optimaal ontwerp van het profi el zoveel mogelijk te 
beperken of zelfs geheel te vermijden.

In fi guur 7 is het transitieproces, zich afspelend in een laag-
dikte van slechts enkele mm’s en over een profi eldiepte van 
slechts enkele cm’s, in detail weergegeven. Enkele met zeer 
kleine pitotbuisjes gemeten snelheidsverdelingen tussen 
wand en buitenstroming, die essentieel zijn bij het berekenen 

van sommige aerodynamische eigenschappen van de grens-
laag, zoals de eerder genoemde verdringingsdikte, zijn inge-
tekend. Duidelijk is bij B het loslaatpunt van de laminaire 
grenslaag te herkennen waarbij net stroomafwaarts ook iets 
boven het profi eloppervlak de stroming tot stilstand komt. 
Bij C bevindt zich onderin een min of meer stilstaand ge-
biedje. Bij D manifesteert zich een kleine rechtsomdraaiende 
wervel, die terugstroming over het oppervlak veroorzaakt. 
Bij E is de transitie van de grenslaagstroming naar de turbu-
lente vorm grotendeels voltooid. In de fi guur is eveneens 
aangegeven dat na transitie de grenslaag, met haar nu tur-
bulente snelheidsverdeling zoals bij F, weer gaat aanliggen 
en aanmerkelijk in dikte toeneemt.
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Figuur 7 Transitie van laminair naar turbulent met kleine loslaatblaas (ref. Horton)
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Profi eldiepte bij omslag
Een heel eenvoudige methode om te bepalen wanneer 
omslag van een laminaire naar een turbulente grenslaag zal 
plaatsvinden is gebaseerd op het getal van Reynolds. In de 
niet geheel turbulentievrije lucht van windtunnels werd voor 
een vlakke plaat, waar de druk op het oppervlak overal gelijk 
is aan de omgevingsdruk, omslag gemeten bij Re = 2.8x106. 
In de volkomen rustige lucht van de vrije natuur zal dit bij 
een nog wat hogere Re-waarde liggen. Uit het vrij grote 
 Re-getal kan men gemakkelijk afl eiden dat typisch in het 
snelheidsgebied van zweefvliegtuigen en vooral bij de wat 
lagere snelheden de omslag naar turbulent pas laat op het 
profi el zal plaatsvinden. Het getal van Reynolds laat in feite 
zien dat bij zweefvliegtuigen veel laminaire stroming en 
daarmee een zeer lage weerstand mogelijk is, de belangrijkste 
reden voor de uitstekende prestaties van deze vliegtuigen. 
Meerdere onderzoekers hebben analytische modellen ont-
wikkeld om te berekenen hoe laminaire loslating en omslag 
naar turbulente stroming in de grenslaag door een specifi eke 
vorm van het profi el zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. 
Vooral bekend geworden is het criterium van Wortman, 
waarin een mathematische voorwaarde voor het drukverloop 
over de koorde van het profi el wordt geformuleerd. Zolang 
aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal de laminaire grens-
laag niet loslaten. Uit die voorwaarde volgt dat de druk op het 
profi el ná het bereiken van het minimum slechts heel lang-
zaam mag toenemen zoals in fi guur 8 voor de drukcoëffi  ciënt 
Cp als functie van de profi eldiepte x/L is aangegeven.

Tegenwoordig stellen aerodynamici dat omslag zal plaats-
vinden als zeer kleine natuurlijke variaties in het stromings-
patroon, de zogenaamde ‘TS-golfjes’, met een factor e9 (= 
8100) in amplitude zijn toegenomen. De profi elvorm wordt 
nu stroomafwaarts zodanig getuned, dat de versterkings-
factor in het instabiliseringsgebied zolang mogelijk kleiner 
blijft dan deze kritische waarde zodat de stroming laminair 
blijft. Jan van Ingen van TU Delft, heeft sinds 1957 deze 
‘é-tot-de-n-de’ methode ontwikkeld en er bekendheid mee 
verworven. Tegenwoordig is zijn methode algemeen ge -

accepteerd. Loek Boermans, eveneens van TU Delft, heeft de 
en methode van zijn leermeester veelvuldig toegepast bij het 
gedetailleerd ontwerpen van goed presterende vleugelpro-
fi elen met lage weerstand voor zweef- en motorvlieg tuigen.

Resumerend kan men zeggen dat op zeker moment de 
 contour aan de bovenzijde van het profi el na het dikste deel 
weer moet gaan aansluiten bij die van de onderzijde. In dit 
deel zal de druk weer gaan stijgen, maar door toepassing 
van de criteria van Wortmann en van Ingen kan dit zodanig 
geschieden dat de versterking van de TS-golfjes in de grens-
laag zo lang mogelijk onder de kritische waarde blijft. De 
omslag van de laminaire stroming in de grenslaag naar de 
turbulente vorm zal dan zo laat mogelijk kunnen plaatsvinden 
en mogelijk zelfs zonder de vorming van een storende lami-
naire loslaatblaas. Dat is tegenwoordig door de specifi eke 
vorm van de profi elen, waarbij het dikste deel zelfs voorbij 
het midden van de totale diepte kan liggen, veelal inderdaad 
het geval. Aan de bovenzijde van de vleugel vindt daarbij 
omslag plaats bij ca. 65% +/- 10 % profi eldiepte, dit afhan-
kelijk van fl appositie en snelheid. Aan de onderzijde van de 
vleugel is het profi el tegenwoordig vrijwel vlak met slechts 
aan de achterzijde enige detaillering in de vorm om de 
afstroming gunstig te laten verlopen. Als gevolg loopt de 
laminaire grenslaag daar wel door tot ca. 85% +/- 10% van 
de profi eldiepte en wordt dan kunstmatig door ZZ tape of 
uitblazing turbulent gemaakt om ongecontroleerde los-
latingen te voorkomen.

Eff ect van grenslaag op drukverdeling
De dikte van de grenslaag kan bij een vlakke plaat met 
 eenvoudige formules voor zowel laminaire als turbulente 
stroming vrij nauwkeurig berekend worden. Dit geeft een 
bruikbare indicatie van die dikte bij vleugelprofi elen. Bij de 
neus van een profi el is de dikte van de grenslaag nog gering. 
Op 0,5m profi eldiepte is deze bij een gebruikelijke zweef-
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vliegsnelheid voor laminaire stroming gelijk aan ca. 2,2 mm. 
Was door vervuiling van de vleugelneus de grenslaag al 
vanaf het begin van het profi el turbulent, dan is op een 
 profi eldiepte van 0,5 m de grenslaag al ca. 11 mm dik en  
dat is vijfmaal zo veel als voor een laminaire grenslaag.  
Een turbulente grenslaag wordt bij een zelfde loopafstand 
over het profi el dus veel dikker dan een laminaire grenslaag. 
De grenslaag verdringt de stroomlijnen om het profi el over 
een zekere afstand naar buiten. Door deze zogenaamde ver-
dringingsdikte op te tellen bij de contouren van het profi el, 
is de aerodynamische dikte van een profi el in de praktijk dus 
iets groter dan de geometrische dikte. Dit eff ect op de geo-
metrie wordt bij de berekening van snelheids- en drukver-
delingen net buiten de grenslaag uiteraard meegenomen en 
is er in wezen de oorzaak van dat een profi el naast wrijvings-
weerstand als gevolg van de viscositeit ook drukweerstand 
ondervindt. Daarmee wordt de eerder in dit artikel genoemde 
paradox van d’Alembert opgelost. In fi guur 9 is het eff ect 
van de grenslaag duidelijk terug te vinden in de drukver-
delingen. Bij de doorgaande curve met visceuze grenslaag is 
de transitie van laminair naar turbulent goed te onderkennen. 
Bij de gestippelde curve met alleen wrijvingloze stroming 
is er geen grenslaag en doet dit fenomeen zich dus ook niet 
voor.

Wrijvingsweerstand en zogwerking
De wrijvingscoëffi  ciënt is met de bekende grenslaagverge-
lijkingen voor zowel laminaire als turbulente stroming op 
het oppervlak goed uit te rekenen. Uit deling van de resul-
taten blijkt dat typisch voor het snelheidsgebied van zweef-
vliegtuigen de wrijvingscoëffi  ciënt voor turbulente stroming 
een factor ca. 6.5 hoger is dan die voor laminaire stroming. 
Het is dus aan te bevelen door een goed ontwerp van het 

profi el de grenslaag zo lang mogelijk laminair te houden, 
zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde van het 
 profi el. Ook zal het duidelijk zijn dat vooral in de buurt van de 
vleugelneus, met haar typische stuwpuntseff ect op de stro-
ming, het vleugeloppervlak brandschoon moet zijn als men 
bedenkt dat verstoringen die hoger zijn dan 0,1 á 0,2 mm de 
stroming in de grenslaag vroegtijdig kunnen doen omslaan 
naar turbulent. Door turbulente wigvorming zullen dan 
 grotere delen van het vleugeloppervlak een hoge wrijvings-
weerstand gaan ondervinden.
Hoewel een turbulente grenslaag beter blijft aanliggen dan 
een laminaire, kan ook deze het oppervlak verlaten als de 
druk stroomafwaarts te snel stijgt. Dit is aan de achterzijde 
van het profi el het geval wanneer met een te grote invals-
hoek wordt gevlogen, dus te langzaam bij de gekozen fl ap-
stand. Op en achter het profi el ontstaan dan loslaatwervels 
en door zogwerking veel extra drukweerstand. De profi el-
weerstand CDp neemt dan snel toe zoals in fi guur 10 voor 
hogere waarden van de liftcoëffi  ciënt CL is aangegeven. 
 Overigens neemt de weerstand van het profi el ook snel toe 
wanneer met een te kleine invalshoek wordt gevlogen, dus 
te snel bij de gekozen fl apstand. Hierbij treedt omslag van 
de stroming in de grenslaag naar de turbulente vorm al 
direct bij de voorkant aan de onderzijde van het profi el op. 
Ook dit blijkt duidelijk uit fi guur 10 bij de lagere waarden 
van CL. Het zal duidelijk zijn dat je als vlieger er steeds attent 
op moet zijn in het lage weerstandsgebied te opereren, om 
daarbij de transitie van de stroming in de grenslaag zo ver 
mogelijk naar achteren te houden, zowel aan de bovenzijde 
als aan de onderzijde van het profi el. •

In Thermiek 2011 nr.4 verschijnt het derde en laatste deel uit 
deze artikelenserie.
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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
13594 M. Dekker VC H’stede
13592 B. Douma NNZC
13597 P. Hageman VC H’stede
13598 O.S. van der Heijden WBAC
13591 H. Leegwater ZC NOP
13606 C.W.J. Lemmens GAE
13593 J.D. Middelkoop VC H’stede
13605 J.F. Muurling SSZMZ
13595 L.L.A. van Noort VC H’stede
13601 F.B.J. Post ZC D’Helder

13596 B.A. Schoemaker WBAC
13604 R. Slabbekoorn EZAC
13599 J.A.M. aan den Toorn VMZ
13603 D. de Vries NNZC
13600 V.F. Wilod Verspille ZHVC
13602 J.M. de Wit ACvZ

C-brevet

Nr. Naam Club
8681 C.K. Arkema ACvZ
8676 B. Douma NNZC
8675 A.T. Gielen NNZC
8674 H. Leegwater ZC NOP
8685 C.W.J. Lemmens GAE
8678 J.D. Middelkoop VC H’stede
8682 F.B.J. Post ZC D’Helder
8679 B.A. Schoemaker WBAC
8684 R. Slabbekoorn EZAC
8677 E. Sweep VC H’stede
8680 V.F. Wilod Verspille ZHVC
8683 J.M. de Wit ACvZ

Zilveren afstand

Km Naam Club
128.4 A. Allonsius EZAC
282.2 M.E.J. Beekman GoZC
53.5 M.H.J. den Besten AC Salland
321.3 A. Dagan NijAC
56.8 M. Dorland ACvZ
55 B.P.M. van Duin ZC D’Helder
62.2 R.G.M. te Hofstee VC Teuge
125.5 J. Meesters AC Salland
60.9 A.W. Meijer VC H’stede
172.3 M.L.W.M. Pulles VC Teuge
221.2 R. Smit GLC Ill
124.8 L.F.M. van der Stee VC Teuge

Zilveren duur

Uren Naam Club
5.20 M.E.J. Beekman GoZC
5.25 R.A.M. Henderickx EZAC
5.02 T. Hoekstra AC Salland

3314 B.P.M. van Duin ZC D’Helder
3319 M.P.E. Goulmy GeZC
3323 P.A.M. Haagh GLC Ill
3313 J. Meesters AC Salland
3316 A.W. Meijer VC H’stede
3324 K. Mooi GAE
3321 T.T. Schwarte NijAC
3315 R. Smit GLC Ill
3320 J.W. Weijdeman AC Salland

Gouden afstand

Km Naam Club
311.2 W. Brekelmans AC Salland
504.3 H.J. Cramer NNZC
321.3 A. Dagan NijAC
318.3 M.W. Heidinga VC H’veen
327.4 A.P.M. van der Rij ACvZ

Diamanten afstand

Km Naam Club
504.3 H.J. Cramer NNZC
507.6 S. Luimes VC Teuge
542.1 N.R. van der Neut EACzc
505.9 A.J. van der Plas VC Teuge
563.8 M.C. Tanis ACvZ
519.3 S.T. Troost ZC NOP

Diamanten doelvlucht

Km Naam Club
311.2 W. Brekelmans AC Salland
504.3 H.J. Cramer NNZC
318.3 M.W. Heidinga VC H’veen
327.4 A.P.M. van der Rijt ACvZ

Diamanten brevet

Nr. Naam Club
7234 R.P.A.M. Teunissen VHZ

5.09 M.L.W.M. Pulles VC Teuge
5.02 .T. Schwarte NijAC
5.20 L.F.M. van der Stee VC Teuge

Zilveren hoogte

Meter Naam Club
1.634 T. Hoekstra AC Salland
1.548 . Meesters AC Salland
2.038 G.C. Poppenk ZES
1.571 M.L.W.M. Pulles VC Teuge
1.203 R. Smit GLC Ill

Zilveren brevet

Nr. Naam Club
3318 A. Allonsius EZAC
3317 M. Bruins ZC NOP
3322 M. Dorland ACvZ

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

www.bakker-co.nl
mailto:info@bakker-co.nl
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In het oude luchtvaarttijdschrift ‘De Vliegsport’ (een 
koperdiepdrukuitgave van de nog altijd bestaande fi rma 
Misset te Doetinchem), dat in de dertiger jaren wekelijks 

verscheen, staan interessante artikelen. Zo werden berichten 
van de zweefvliegclubs gepubliceerd in de rubriek ‘Offi  cieele 
Mededeelingen van den Bond van Nederlandsche Zweef-
vlieg Clubs (BNZC)’. Een verenigingstijdschrift zoals ‘Ther-
miek’ was er niet en de clubs gaven hun belevenissen per 
brief door aan de Vliegsportredactie. Uit enkele berichten 
blijkt wel dat het zweefvliegen toen nog heel anders werd 
beleefd. Er werd veelal gelest met toestellen van het type 
ESG of Zögling, een A- of B-brevet was al heel wat en de 

gevlogen tijden werden nog genoteerd in seconden. Maar 
toch: ‘Wanneer men eenmaal met het zweefvliegen begon-
nen is, boeit deze sport onweerstaanbaar en elk succes ver-
schaft een grote voldoening’, aldus de Vliegsportredacteur. 
Dat herkennen we dan wel weer!

Seconden en minuten boven Terlet
Uit de berichten van de Arnhemsche Zweefvliegclub maken 
we op, dat het 17-jarige lid A.C. den Boer op zondag 4 okto-
ber 1936 zijn B-brevet behaalde met een vijftal schitterende 
vluchten van 75 tot 91 seconden, in volledige cirkels. Het 
toestel was de nieuwe open ESG PH-49. Dat Terlet het ter-

Zweefvlieghistorie | Ary Ceelen
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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
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

Advertenties

rein is waar men in hellingstijgwind kan vliegen en waar 
men met een goede kist langs de heuvels bij voldoende 
windsterkte zelfs een C-brevet kan behalen, dat bewees 
instructeur de Kreuk. Na een lierstart, waarmee hij op een 
hoogte van 100 m kwam, vloog hij al cirkelend een tijd van 2 
minuten. Dat was voor die tijd een mooie prestatie!

Leidens Ontzet
En dan de Leidsche Zweefvlieg Club. Die hield op 8 septem-
ber 1937 een algemene ledenvergadering in ‘Den Vergulden 
Turk’. Daar werd onder andere besloten dat de meergevor-
derden op Maaldrift de gelegenheid kregen om te oefenen 
in het starten met de gummikabel. De kasmiddelen waren in 
die crisisjaren een grote zorg en doormiddel van een verlo-
ting hoopte het bestuur de clubinkomsten wat te vergroten. 
De bekende zweefvliegster Emmy de Bink verzorgde de trek-
king van de loten. De grote feestdag voor de ‘Leienaren’ is 
natuurlijk de herdenking van ’Leiden’s Ontzet’ (je weet wel, 
met haring en wittebrood), dat op 3 oktober 1574 plaats-
vond. In 1937 werd dat op 1 oktober gevierd met de jaar-
lijkse taptoe. Ook de LZC nam hieraan deel, op een manier 
die wij in de huidige tijd niet meer kennen. Gekleed in witte 
vliegoveralls met de clubnaam er op en een witte vliegcap 
liepen zo’n 25 man mee in de optocht door de straten van 
de stad, voorafgegaan door een lid met het clubvaandel. 
Ieder lid droeg een verlichte schijf aan een stok, waarop de 
letters stonden van de Leidsche Zweefvlieg Club. De groep 
liep in de vorm van een zweefvliegtuig en de schijven aan 
de denkbeeldige vleugeltips waren verlicht met een rode en 
een  groene lamp. Ze kreeg menige ovatie. De ‘Vliegsport’ 
schreef dat de club toonde dat zweefvliegen niet alleen een 
gezonde sport is, maar ook je karakter vormt. De LZC vloog 
aan de kust en ook op Maaldrift. De leden waren bezig met 
de bouw van een leskist, type 10m Zögling (verbeterde 
 Stamer & Lippisch). De inspectie door Louis de Lange van de 
Luchtvaartdienst viel goed uit en ze konden het toestel gaan 
bekleden. Het is later de PH-77 geworden, die in maart 1938 
de eerste vlucht maakte. •

3

www.dwarf.nl
www.knvvl.nl/webshop


Op Hilversum 
vliegt weer 
een Minimoa

Eind oktober arriveerde een Göppingen Gö-3 Minimoa 
op vliegveld Hilversum. Het historische zweefvliegtuig 

is door een aantal leden van de Gooise Zweefvliegclub nieuw 
nagebouwd, een project dat Bob Persijn in 1988 startte en 
waar PZL in Polen tenslotte de laatste hand aan heeft gelegd. 
Natuurlijk kon niemand zijn nieuwsgierigheid bedwingen, 
dus werd de kist meteen gemonteerd. Op de foto staat Bob 
er trots naast. Invliegen gebeurt volgens plan op zaterdag   
5 november, maar dan is dit blad al ter perse, dus later 
 misschien meer hierover.

Eerste seriegebouwde prestatievliegtuig
De Minimoa is het eerste prestatievliegtuig dat in serie werd 
gebouwd. Schempp-Hirth bouwde er tot 1939 honderd 
stuks van. Het vloog in 1935 voor het eerst en er zijn nu nog 
maar vijf luchtwaardige exemplaren van over in de hele 
wereld. Twee in Duitsland, een in Japan en een in Engeland. 
En nu dus wederom eentje in Nederland. In het jaar 1956 
heeft er tijdelijk ook een Minimoa een klein jaar op vliegveld 
 Hilversum gevlogen, met de registratie PH-80, de zelfde als 
het nieuwe exemplaar nu voert. In 1938 vloog de Minimoa 
een wereld hoogterecord door in een onweerswolk naar 
6.687 m te stijgen. Een bizarre gebeurtenis, niet zonder 
gevaar uiteraard. In 1937 en in 1938 won dit type zweef-
vliegtuig de US open kampioenschappen, dus waren de 
prestaties voor die tijd best wel goed. Door zijn bijzondere 
vleugelvorm met een knik (van een meeuw afgekeken) is 
het een bijzondere verschijning. Maar daardoor zal het ook 
geen gemakkelijke constructie zijn geweest. Hulde voor de 
bouwers die hier honderden uren in gestoken hebben met 
dit fraaie resultaat! • (Bert Kuyper)

Advertentie
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Onze Rhön, bouwjaar 1956, vloog eerst bij de school op Terlet, 
daarna op Nistelrode en is sinds 1985 bij ons in eigendom. 
Wij gaven hem een complete overhaul, het linnen is vervan-
gen door Seconite, de kleur werd fris wit met donkerblauw, 
vleugels en hoogteroer zijn transparant. Hij ging alleen met 
ons mee naar oldtimer meetings in binnen- en buitenland, 
waar hij diverse schoonheidsprijzen won. Echt een van de 
mooiste exemplaren! Nu zoeken we een nieuwe eigenaar. 
Om gezondheidredenen kunnen we hem zelf niet langer vliegen. 
Verzorg hem goed en je zult er jaren plezier aan beleven. 
Geldig BvL, onderhoud voldoet aan nieuwste regelgeving. 
Compleet met gesloten trailer, trekbar, hoezen etc. 
Combinatie heeft altijd droog in onze garage gestaan.

Meer informatie, foto’s, een bod uitbrengen? 
Mail ons gerust: georgeslot@home.nl

Te Koop: 
Rhönlerche PH-247 in topconditie

Replica Gö-3 Minimoa PH-30 met Bob Persijn. 

Foto: Astrid van Lieshout

Kort

mailto:georgeslot@home.nl
www.glider-equipment.nl


Ongevallen & Incidenten

Beknopte verslagen zweefvlieg-

ongevallen en -incidenten, vrijge-

geven door de Onderzoeksraad voor 

Veiligheid (OVV) en waar nuttig 

voorzien van commentaar door de 

Commissie Breukstukje, subcommis-

sie van de Commissie Instructie & 

Veiligheid.

Breukstukje
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geen. Schade aan het vliegtuig: kap 
gebroken en kapframe verbogen (OvV 
2011006).
Commentaar Commissie: Aan dit voor-
val ligt een technisch mankement ten 
grondslag. Dit had echter door een 
nauwkeurige visuele controle tijdens het 
uitvoeren van de cockpitcheck wellicht 
opgevangen kunnen worden. Dan was 
gezien dat de kap niet goed vergrendeld 
was, ook al gaf de handel het gevoel van 
wel. Hopelijk worden de genoemde ad-
viezen opgevolgd, zowel bij de desbetref-
fende club als elders in den lande.

Schleicher ASK-21, Vliegbasis 
 Gilze-Rijen, 24 april 2011
Aan het eind van een verder normaal 
verlopende lesvlucht werd geland op 
de strip 02. De (zwakke) wind was ver-
anderlijk tussen noord en noordoost. 

Aan de oostzijde van de strip bevindt 
zich een bosrand. Tijdens de fi nal zakte 
het vliegtuig op geringe hoogte plot-
seling sterk door. Het staartwiel botste 
hierbij tegen een boven het maaiveld 
uitstekend betonnen dwarsweggetje 
(het richtpunt voor de landing). Hier-
door schoot de staart omhoog en door 
deze rotatie raakte het hoofdwiel het 
weggetje zelf. Vervolgens kwam de 
neus van het vliegtuig hard tegen de 
grond achter genoemd weggetje. Het 
vliegtuig sprong op en maakte een 
tiental meters verder een normale 
 landing. 
Ervaring vlieger: totaal 8.020 starts, 
3.740 h; laatste 3 maanden 10 starts, 
3 h; type >1.000 starts, ca. 250 h. 
 Persoonlijk letsel: geen. Schade aan het 
vliegtuig: neuswiel ingedrukt, onder 
voorste zitplaats langsligger gebroken 

Geen illustraties van Hans Boxem dit keer. 

Tijdens het gereed maken van deze Thermiek 

zat hij ergens in Spanje op de fi ets!

Zögling ‘Kolibrie’ PH-10, Leidsche Zweefvliegclub, 
na zware kraak, Ypenburg 1937. Incidenten en 
ongevallen waren er met enige regelmaat in die tijd. 
Foto: Leander Teepe

Schempp-Hirth Janus B, Vliegveld 
Midden-Zeeland, 12 maart 2011
Tijdens een aanvankelijk normaal 
 verlopende vlucht werd op fi nal een 
linkerslip ingezet. Direct hierna ging 
de cockpitkap open. De slip werd 
onmiddellijk afgebroken, waarna 
met verhoogde snelheid probleemloos 
werd geland. Het bleek dat de borging 
van de veer van de kapvergrendeling 
was afgebroken. Hierdoor was de kap 
waarschijnlijk onvoldoende vergren-
deld. Naar aanleiding hiervan is het 
advies uitgegaan om meer aandacht 
te schenken aan de visuele controle 
van de kapvergrendeling. Tevens werd 
aangeraden de gebroken veerstift 
te vervangen door een geklonken 
exemplaar. Ervaring vlieger: totaal 1.715 
starts, 485 h; laatste 3 maanden 2 starts, 
1 h; type 2 starts, 1 h. Persoonlijk letsel: 
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en spantje los, scheuren in honingraat 
in voorste deel romp. (OvV 2011020).
Commentaar Commissie: Zoals de 
instruc teur meldde, is het doorzakken 
van het vliegtuig waarschijnlijk veroor-
zaakt door onverwachte luchtbewegin-
gen bij oostenwind. In de luwte van bij-
voorbeeld bomen kan de windsnelheid 
inderdaad beduidend lager zijn dan op 
enige hoogte. De remedie is om in zo’n 
situatie op fi nal bijvoorbeeld 10 km/h 
sneller te vliegen. Genoemd fenomeen 
op Gilze-Rijen was de instructeur bekend, 
maar hij heeft de leerling hierover niet 
gebrieft, daar hij dit wegens de zwakke 
wind niet nodig achtte. De Commissie 
voegt hier aan toe dat de instructeur 
blijkbaar evenmin tijdens fi nal de leerling 
alsnog gevraagd heeft om de snelheid te 
verhogen.

Schleicher ASK-23, Vliegveld Malden, 
2 april 2011
Na gebrieft te zijn over mogelijke 
 turbulentie wegens een bomenrij aan 
het begin van fi nal, maakte de solo-
leerling een lokale vlucht. Deze turbu-
lentie werd inderdaad door de leerling 
aldaar ondervonden. Omdat in het lan-
dingsveld twee vliegtuigen stonden, 
besloot hij hier overheen te vliegen en 
verderop te landen. De daalvlucht 
zag er volgens de instructeur strak 

uit  zonder noemenswaardige hinder 
van turbulentie, en ook het afronden 
 verliep ogenschijnlijk normaal. 
Het vliegtuig stuiterde echter op en 
stuiter de daarna nog twee keer op. 
Hierbij kwam de onderkant van het 
vliegtuig in aanraking met harde gras-
pollen. De leerling verklaarde dat hij na 
het eerste opstuiteren in plaats van de 
kleppen te sluiten en ‘horizontaal’ te 
vliegen, bijdrukte om dichter bij de 
grond te komen. Daar het vliegtuig 
sterk doorzakte, trok de leerling aan de 
knuppel waardoor het vliegtuig ander-
maal opstuiterde. Ervaring vlieger: 
totaal 80 starts, 15 h; laatste 3 maan-
den 16 starts, 2 h; type 12 starts, 2 h. 
Persoonlijk letsel: geen. Schade aan het 
vliegtuig: lichte delaminering onder-
zijde romp (OvV 2011011).
Commentaar Commissie: Het afronden 
werd als normaal ervaren, maar wellicht 
is niet voldoende afgevangen en/of met 
te weinig kleppen geland. Wederom is 
hier sprake van een voorbeeld waarbij 
aanduiken op geringe hoogte geen snel-
heidsvermeerdering tot gevolg heeft, 
maar slechts het verminderen van de 
draagkracht. Nogmaals verwijst de 
 Commissie naar het artikel in ‘Thermiek’ 
1-09 van februari 2009, getiteld ‘Laag bij 
de grond vliegen’, onder de tussenkop 
‘Lage snelheid op lage hoogte’. Voorts 

blijkt het in situaties als deze, waarbij 
gebrek aan ruimte in het landingsveld 
kan worden voorzien, van belang dat 
de solist hier vooraf op wordt gewezen. 
Ten slotte acht de Commissie het niet 
uitgesloten dat de gedwongen uitwijk-
manoeuvre zoveel aandacht van de 
 vlieger vroeg, dat dit ten koste ging van 
een correct uitgevoerde landing.

Grob G 103C ‘Twin III Acro’, 
Vliegbasis De Peel, 14 mei 2011
Na een half uur thermisch vliegen 
besloot de vlieger van de Twin met als 
passagier een aspirant-lid, terug te 
keren om te gaan landen. Bij de daling 
verhoogde hij de snelheid tot 200 km/h. 
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Onderzoeksraad voor Veiligheid
www.onderzoeksraad.nl/index.php/sectoren/luchtvaart

Berging van Grunau 8 PH-32, NV 
Nederlandsch Instituut voor Zweef-
vliegen, Ypenburg 1937. Rechts op 
de voorgrond kijkt zweefvliegpionier 
Henk Hoekstra hoe dat het beste kan. 
Meer dan eens eindigde een zweef-
vlucht in of vlak voor deze sloot langs 
het veld. De PH-32 vloog ook enige tijd 
bij de NV Nationale Luchtvaartschool 
(NLS), die deze tweezitter in de voor-
opleiding voor motorvliegen 
gebruikte. Bij het bombardement op 
Ypenburg in mei 1940 ging het vlieg-
tuig verloren. Foto’s: Leander Teepe

Beneden zich nam hij twee vliegtuigen 
waar die een high speed fi nish maak-
ten. Met genoemde snelheid vloog hij 
tot ca. 100 m hoogte naar deze vlieg-
tuigen toe, waarna hij in het circuit 
ongeveer ter hoogte van de startplaats 
aansloot achter de vliegtuigen. Dit 
werd aan de tweede vlieger per radio 
gemeld. Het basisbeen en de fi nal 
 werden weer volgens het standaard-
patroon gevlogen. Op fi nal waar-
schuwde de eerste vlieger voor turbu-
lentie. De vlieger van de Twin zag dit 
bevestigd doordat het tweede vlieg-
tuig daar duidelijk last van had. Dit 
vliegtuig landde in een lijn rechts van 
het eerste. De Twin koos weer de lijn 

van het eerste vliegtuig. Nadat de 
 eerste twee vliegtuigen waren geland, 
landde de Twin onder een hoek van ca. 
20 graden met de veldas naar rechts. 
Ter compensatie van de zijwind werd 
de rechtervleugel iets lager gehouden. 
Onmiddellijk nadat zonder afvangen 
op het hoofdwiel was geland gierde 
het vliegtuig rechtsom. De rechtertip 
raakte de grond en een grondzwaai 
was het gevolg. Ervaring vlieger: totaal 
2.672 starts, 675 h; laatste 3 maanden 
11 starts, 8 h; type 530 starts, 96 h. MZ 
totaal 734 starts, 305 h. Persoonlijk 
 letsel: geen. Schade aan het vliegtuig: 
lichte schade aan rechtervleugeltip en 
aan de beschermkap van het neuswiel. 
(OvV 2011038).
Commentaar Commissie: De Commissie 
maakt dankbaar gedeeltelijk gebruik van 
de analyse van de vlieger. Vermoedelijk 
aangemoedigd door het zien van de 
wedstrijdfi nishes liet hij zich verleiden 
om af te wijken van het uitvoeren van 
een normaal circuit. Zulke manoeuvres 
zijn ongewenst, zeker als er met een 
 passagier wordt gevlogen. Er is laat op 
het circuit aangesloten en nodeloos dicht 
op beide voorgangers gevlogen. Hierdoor 
moesten in korte tijd beslissingen worden 
genomen, waarbij het veranderen van 
de landingsrichting extra aandacht 
vroeg. Een en ander leidde tot een hoge 
snelheid tijdens het laatste deel van 
vlucht. Het gieren na de aanraking van 
het hoofdwiel met de grond is wellicht 
veroorzaakt door een royaal gebruik van 
de wielrem.

Schleicher K 8 B, Oss, 11 juni 2011
In het kader van een clubwedstrijd 
maakte de vlieger een overlandvlucht. 
Na een tweede poging om weg te 
komen bereikte hij het eerste keerpunt. 
Er hing een wolk met mogelijke ther-
miek boven een industriegebied met 
veel braakliggend terrein. Aldaar op 
450 m hoogte aangekomen bleek de 
thermiek matig zodat naar een landings-
veld werd uitgekeken. Ter plaatse zag 
de vlieger dat er een evenement 
gaande was, wat hem deed besluiten 
onder de wolk verder te vliegen. 
 Vliegend op een hoogte van 300 m 
vond hij twee velden. Hij koos voor 
een veld dat een vrije inzweef had. 
Hierdoor zou het geen bezwaar moe-

ten zijn dat het veld aan de korte kant 
was. Na een inspectie op obstakels 
begon de vlieger aan het circuit. Hij 
begon de fi nal op 80 à 100 m hoogte, 
maar zag toen dat hij te dicht op het 
veld zat. Hij heeft daarop zowel de 
kleppen geopend als een slipvlucht 
ingezet. Doordat hij na het beëindigen 
van de slip vrij snel vloog en de wind 
schuin van opzij kwam, was de grond-
snelheid hoog en kwam het vliegtuig 
verder in het veld terecht dan bedoeld. 
Aan het eind van het veld bevond zich 
een slootje. Om een duik hierin te 
voorkomen forceerde de vlieger een 
grondzwaai. Hierbij raakte de rechter-
vleugel een aan de overkant van het 
slootje staande boom. Ervaring vlieger: 
totaal 529 starts, 183 h; laatste 3 maan-
den 20 starts, 14 h; type 65 starts, 40 h. 
Persoonlijk letsel: geen. Schade aan het 
vliegtuig: vleugelneus rechtervleugel 
beschadigd. (OvV 2011040).
Commentaar Commissie: Doordat te 
laat werd begonnen om een veld uit 
te zoeken, was het uiteindelijke niet 
ideaal. Tevens was er weinig gelegen-
heid om de windsnelheid en -richting te 
schatten. Voorts was in verband met de 
dwarswind een rechter- in plaats van een 
linkerhand circuit te verkiezen geweest. 
Er werd relatief te dicht op het veld ge-
vlogen en het basisbeen werd dus korter 
dan gewenst. Hierdoor was de vlieger 
niet goed in staat om in het basisbeen de 
hoogte te beoordelen en deze zo nodig 
te verminderen. Ook zou hij dit been dan 
enigszins schuin hebben kunnen vliegen 
om de fi nal te verlengen. Het is natuurlijk 
jammer dat de grondzwaai niet een me-
ter eerder was ingezet, zodat de aanra-
king met de boom was voorkomen. 
De Commissie veronderstelt dat het 
 wedstrijdelement sterk heeft bijgedragen 
tot het nemen van onnodige risico’s.



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

R. 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

R. van Gent

DSA

Postbus 2915

2601 CX Delft

T: (015) 215 00 36

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

E: bestuur@dsaeroclub.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

S.C. Miedema

Boterbloem 32

6721 RC Bennekom

T: (0318) 418823

E: s.cmiedema@freeler.nl

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