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WIJZIGINGSINFORMATIE

DATUM PARAGRAAF BESCHRIJVING DVN

Februari 2003 1.1 en 1.2 Afkortingen en Definities toegevoegd/herschreven 06.005
9.1 In organigram. Technische Coach toegevoegd

Korte functiebeschrijving opgenomen. Beheerstaak apparatuur gewijzigd
06.005

September 03 3
4.3.
7.1..2.1
7.1.3
7.1.4
7.1.2.1
9.1
10.2

Redactie TSBP samenstelling
Diverse wijzigingen/aanvullingen t.a.v coache, KP-trainer, wedstrijden
Wedstrijdkalender
Sporters met B-status
Senioren KP en Junioren selectie 2004
Wedstrijdkalender
Wedstrijleider NK toegevoegd in organigram, naam KP-trainer
Begroting 2004

07

November 04 1.1 en 1.2
3
4.3.1, 4.3.1.1en 4.3.1.3
4.3.3
4.5.1
4.7
7.1.2.1
7.1.2.5 t/m 7.1.2.8
7.1.3
7.1.4.2 en 7.1.4.3
7.4
8
10.2.2

Toegevoegd: de afkorting/definitie WADA resp. Grote Wedstrijd
Versie update en toegevoegd toekomstige aanpassing aan NOC*NSF beleid
Tekstuele aanpassingen
NL-binnenlandsrecord 1000km toegevoegd
Toegevoegd: Opmerking …
Toegevoegd: 9e t/m de 13e bullet seizoen 2005 NOC*NSF subsidiepolicy
Chronoligisch overzicht ge-update
Toegevoegd: EK’s en WK’s in 2005
Toegevoegd: NOC*NSF beeindiging IB voor Cat. 2
Gewijzigd: 2005 Sr. KP en Junioren Selectie
Toegevoegd: Tekst m.b.t.  WADA en DoCoNed dopingcontroles
Toegevoegd: Aanschaf PH-754
Gewijzigd/toegevoegd: Tekst n.a.v gewijzigd NOC*NSF subsidiebeleid

08

November 05 1.1 en 1.2
3
4.3.1.1
4.5.1
7.1.1.1
7.1.2.1
7.1.2.2

7.1.2.5 t/m 7.1.2.8
7.1.3
7.1.4.2 en 7.1.4.3
7.2.4.1
10.2

Toegevoegd WGP.en IGC index i.p.v. DaeC. Grote Wedstrijd aangepast
Doelgroepen uitgebreid. CW&S bezetting en versie update
Beleid wanneer en waar NK’s te organiseren angepast.
Tabel inkomsten aangepast aan gewijzigde NOC*NSF bijdrage
Beleid t.a.v. NK’s gewijzigd
Chronologisch overzicht ge actualiseerd
Junioren- en Zomerwedstrijden toegevoegd. NK’s opgedeeld in twee mieuwe sub-
paragrafen
Geactualiseerd naar de wedstrijden in 2006
Geactualiseerd naar de situatie in 2006
Gewijzigd Senioren KP en Junioren Selectie 2006
Toegevoegd: Selectie KZV 2006
Begrote uitgaven 2005 toegevoegd

09
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1 AFKORTINGEN/DEFINITIES

1.1 Afkortingen

ABZ - Afdelings Bestuur Zweefvliegen
AC - Algemeen Coach
BP - Beleids Plan
CKZ - Commissie Kunstzweefvliegen
CIVA - Commission International de Voltigue Aerienne
CW&S - Commissie Wedstrijd & Selectie
DAeC - Deutsche Aero Club
DoCoNed - Doping Controle Nederland
DON - Document Object Nummer
DVN - Document Versie Nummer
DZVL - Zweefvliegwedstrijd voor Dames
EK   - Europees Kampioenschap
FAI  - Federation Aeronautique Internationale
GAF - Glider Aerobatic Figures
GPS  - Global Positioning System
GNSS - Global Navigation Satellite System
IGC  - International Gliding Committee
IOC  - International Olympic Committee
JR - Junior
JZVL - Zweefvliegwedstrijd voor Junioren
JW - Junioren Wedstrijd
KNVvL - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
KP   - Kernploeg
KZVL - Zweefvliegwedstrijd in Kunstvliegen
NOC*NSF - Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie
NK   - Nationale Kampioenschappen
NKKZ - Nationale Kampioenschappen Kunstzweefvliegen
NKZ - Nederlands Kunstzweef team
NZC  - Nationaal Zweefvlieg Centrum
PR   - Public Relations
TC - Team Captain
TSBP - TopSport Beleids Plan
WADA - World Anti Doping Agency
WGP - World Grand Prix
WK  - Wereld Kampioenschappen
ZVL - Zweefvliegwedstrijd
ZVL-15 - Zweefvliegwedstrijd in de 15m klasse
ZVL-18 - Zweefvliegwedstrijd in de 18m klasse
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ZVL-C - Zweefvliegwedstrijd in de Club klasse
ZVL-O - Zweefvl;iegwedstrijd in de Open klasse
ZVL-S - Zweefvliegwedstrijd in de Standaard klasse
ZVL-W - Zweefvliegwedstrijd in de Wereld klasse
ZW - Zomer Wedstrijd
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1.2 Definities

Klasse - Zweefvliegtuigtypen met identieke constructieve beperkingen (materiaal)
Wedstrijd - Een krachtmeting van deelnemers in een klasse
Grote Wedstrijd - Een wedstrijd met minimaal vijf geplande vliegdagen (1000 punten systeem)

waarbij de primaire doelstelling is het kampioenschap
Discipline - Een categorie, gespecialiseerd in persoonsaard (leeftijd, geslacht), wedstrijdsoort

(Multi, Club) en materiaal
Evenement - Een EK,WK of een vergelijkbaar topsportevenement (World Games)

1.2.1 Klassen waarin zweefvliegtuigen worden ingedeeld bij wedstrijden

Open klasse - (ZVL-O) Geen constructieve beperkingen. Alleen een maximum startgewicht
18 m klasse - (ZVL-18) Max. 18 m vleugelspanwijdte als enige beperking
15 m klasse - (ZVL-15) Max. 15 m vleugelspanwijdte als enige beperking
Standaard klasse - (ZVL-S) Max. 15 m vleugelspanwijdte, tevens geen variabele vleugel

geometrie
Club klasse - (ZVL-C) Vliegtuigen van de vorige generatie standard class, die dankzij

toepassing van een index nog in de topsport gebruikt kunnen worden.
(IGC index lijst). De vliegtuigen moeten met de index/handicap factor
binnen bepaalde grenzen vallen. Bij wedstrijden is geen waterballast
toegestaan

Wereld klasse - (ZVL-W) Beperkt tot het zweefvliegtuigtype PW5 (alleen IGC modificaties
toegestaan)
Het type PW-5 is speciaal voor deze discipline ontworpen in opdracht van
FAI/IGC.  Doel is een olympische discipline in het zweefvliegen te
scheppen. De toestellen worden tegen vastgestelde prijzen bij meerdere
fabrikanten gebouwd. Tijdens de WAG wordt een wereldkampioenschap in
de wereldklasse gevlogen. De toestellen zijn door specifieke ontwerpeisen
niet inzetbaar in andere disciplines. FAI wil deze klasse als publiekssport
promoten, en denkt aan wedstrijden met een hoog PR gehalte, en  binnen
zichtbereik van publiek

Aerobatic klasse - Speciale zweefvliegtuigen met specifieke eigenschappen voor kunstvliegen.
De zweefvliegtuigen zijn door hun agressieve tolvluchteigenschappen, hoge
snelheden en korte vleugel niet geschikt voor andere vormen van
(wedstrijd)zweefvliegen

1.2.2 Disciplines waarin FAI zweefvliegwedstrijden worden uitgeschreven.

Multi - Zweefvliegwedstrijd in één of meer van de volgende klassen
zweefvliegtuigen:
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•  Open klasse (ZVL-O)
•  18 m klasse (ZVL-18)
•  15 m klasse (ZVL-15)
•  Standaard klasse (ZVL-S)
In de discipline Multi worden geen handicapfactoren toegepast. De
verschillende fabrikanten ontwikkelen topvliegtuigen voor iedere klasse. Het
is een drijfveer voor de technologische ontwikkeling in het zweefvliegen. De
toestellen worden met waterballast gevlogen. WK/EK multi zijn voor
Europese sporters de grootste en belangrijkste FAI evenementen

Club - Zweefvliegwedstrijd met typen vliegtuigen uit de:
•  Club klasse
Bijzonder in deze discipline is het toepassen van handicap factoren, die ervoor
zorgen dat zweefvliegtuigen van een vorige generatie nog voor topsport
gebruikt kunnen worden. De vliegtuigen zijn ook bij verenigingen
beschikbaar, waardoor de wedstrijden ook voor topvliegers met beperkte
middelen bereikbaar zijn. Waterballast is niet toegestaan.

World Air Games - Zweefvliegwedstrijd beperkt tot het vliegtuigtype PW5 van de:
•  Wereld klasse (ZVL-W)
Dit is de enige discipline waar met een  enkel type vliegtuig gevlogen wordt. Het
gewicht van alle vliegtuig/vlieger combinaties moet als bijzonderheid ook
identiek zijn.

Multi Juniors - Zweefvliegwedstrijd voor junioren in de klassen  vliegtuigen
•  Standaard klasse (ZVL-S)
•  Club klasse (ZVL-C)
De vliegers mogen nog deelnemen in deze klasse tot het jaar dat zij 26 worden.
Het is een kweekvijver voor talent

Multi Ladies - Zweefvliegwedstrijd voor dames in de volgende klassen vliegtuigen:
•  Open klasse (ZVL-O)
•  18 m klasse (ZVL-18)
•  15 m klasse (ZVL-15)
•  Standaard klasse (ZVL-S)
Hier gelden de regels zoals bij de discipline Multi

Aerobatic - Zweefvliegwedstrijd (WK/EK) waarin kunstvluchtprogramma’s worden
gevlogen met figuren uit de GAF catalogus van CIVA met de restrictie:
•  Unlimited
Deze wedstrijden spelen zich af binnen zichtafstand en zijn derhalve goed te
volgen voor publiek
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2 REFERENTIES
De onderstaande documenten zijn van toepassing voorzover ze aangehaald worden in dit TSBP.

1 Topsportbeleidsplan van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

2 Bouwstenen voor Topsportbeleid. Uitgave NOC*NSF

3 NOC*NSF richtlijnen voor het aanvragen, Toekennen en afrekenen van SNS-gelden
ten behoeve van de sport, uitgave 2003
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3 INLEIDING
Het algemene beleid van de overkoepelende Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
(KNVvL) met betrekking tot de uitoefening van de luchtsport en de topsport in het bijzonder wordt
toegelicht in het KNVvL Topsportbeleidsplan van de KNVvL (zie Ref. 1) . Het voor U liggende
topsportbeleidsplan van de Afdeling Zweefvliegen van de KNVvL neemt dit plan als basis en werkt dit
verder uit voor de specifieke zweefvlieg situatie.
Al sinds tientallen jaren nemen Nederlandse zweefvliegers deel aan wedstrijden op het niveau van
Wereld- en Europese Kampioenschappen. De afgelopen twee decennia gebeurt dat bepaald met succes.
Er zijn op EK, WK en de World Air Games verschillende hoge klasseringen tot en met
kampioenschappen behaald. De organisatie rond wedstrijden en kernploeg kan nog aanzienlijk verbeterd
worden, waardoor successen een minder wisselend karakter kunnen krijgen. De top is smal en de binding
met de basis is voor verbetering vatbaar. De opleiding van jong talent richting de top is niet
gestructureerd. De clubs concentreren zich nog te veel op de beginopleiding tot zweefvlieger.
De luchtvaart heeft de laatste jaren veel negatieve publiciteit over zich heen gekregen. De
zweefvliegsport als "stille loot" tussen het "motorlawaai" kan hier het voortouw nemen om de luchtvaart
als geheel en de vliegsport in het bijzonder op een positieve manier in de publieke belangstelling te
brengen. Zweefvlieg-wedstrijden zijn daarvoor één van de middelen.
Goede publiciteit is van groot belang, want op dit moment worden steeds grotere beperkingen opgelegd
aan de voor zweefvliegen beschikbare luchtruimte en staat zelfs het voortbestaan van sommige
luchtvaartterreinen onder druk. Vooruitlopend op een generieke Europese invoeringsdatum van het
gebruik van transponders, heeft het Ministerie van V&W, met ingang van 1 april  2004, deze apparatuur
reeds voor zweefvliegtuigen verplicht gesteld.

Topsport dient dus twee doelen die beiden aansluiten bij de hoofd doelstelling van de KNVvL zijnde het
bevorderen van luchtsport in de breedste zin van het woord:

•  Binnen de afdeling is er een groep zweefvliegers die de luchtsport op een hoog
niveau wil bedrijven en zich wil meten met de top van Europa en de Wereld:
Topsport als doel.

•  De KNVvL heeft topsportsuccessen nodig om publiciteit te genereren en zo de
toekomst van het zweefvliegen zeker te stellen en verder uit te bouwen: Topsport als
middel.

•  Via het medium Internet geeft de afdeling zweefvliegen uitgebreide informatie aan
geinteresseerden en belang hebbenden

Voor het bereiken van beide doelen is het nodig dat het wedstrijdvliegen op een professionele wijze
wordt aangepakt.

De doelgroepen waar dit plan zich op richt worden gevormd door:
•  Kernploeg zweefvliegen
•  Kernploeg kunstzweefvliegen
•  Potentiële kernploegleden die nu vlak onder de top zitten (B-kader)
•  Kansrijk jong talent (Junioren Selectie)
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Deze groepen komen overeen met de klassen 1,2 en 4 zoals vermeld in paragraaf 3a van het
bovengenoemde KNVvL Topsportbeleidsplan (Ref.1).
De doelgroepen die zich bezig houden met het vliegen van zweefvliegrecords worden nog niet in dit
beleidsplan behandeld. Het kunstzweefvliegen is bij dit plan wel opgenomen.

Van een zweefvlieger kan worden gezegd dat hij topsport bedrijft indien hij hoog scoort bij Nationale
en Internationale wedstrijden, ambitie heeft om zich verder te verbeteren en veel tijd en moeite besteedt
aan het prestatiezweefvliegen. Een vlieger kan slechts tot klasse 1 of 2 gerekend worden indien hij of zij
voldoet aan deze definitie.

Deze  achtste versie van het beleidsplan is, onder auspiciën van de Commissie Wedstrijd & Selectie
(CW&S), opgesteld door een sub-commissie bestaande uit :

•  CW&S-voorzitter Martin Smit
•  CW&S-lid Theo van `t Rood
•  CKZ voorzitter Erik Houtman
•  Algemeen Coach zweefvliegen Frouwke Kuijpers
•  KP manager Fred van Breemen (ad interim CW&S lid Robin v. Maarschalkerweerd)
•  Junioren manager Partic Hoeve
•  KNVvL, secetariaat afdeling zweefvliegen

Uitgegaan werd van de inhoud van de achtste versie van het beleidsplan.
Het plan is goedgekeurd door het Afdelingsbestuur Zweefvliegen (ABZ) van de Afdeling Zweefvliegen
van de KNVvL. Bij het opzetten van dit beleidsplan zijn de aanbevelingen van het Nederlands
Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF), zoals beschreven in "Bouwstenen voor
Topsportbeleid" (Ref. 2) als handleiding gebruikt.

Recente ontwikkelingen in het beleid van het NOC*NSF zullen er toe leiden dat dit TSBP in de winter
2005/2006 een belangrijke aanpassing behoeft.
Onder andere het sporttechnische programma zal verder ontwikkeld moeten worden en vervolgens in dit
TSBP geimplementeerd.
Tevens zal in de financiële paragrafen tot uitdrukking komen dat door het wegvallen van een substantieel
deeel van de NOC*NSF subsidie de Afdeling Zweefvliegen van de KNVvL een ruime ondersteuning
geeft aan de topsport binnen haar afdeling.
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4 HUIDIGE SITUATIE

4.1 De Nederlandse zweefvliegers
De basis van de zweefvliegsport ligt bij de zweefvliegclubs waarvan er in Nederland zo'n 40 zijn. De
beginnende zweefvlieger krijgt aldaar zijn opleiding. De verenigingen bieden aansluitend mogelijkheden
tot verdere ontplooiing op het gebied van overlandvliegen en uiteindelijk worden gekwalificeerde leden
uitgezonden naar wedstrijden.

Er zijn in Nederland circa 4200 zweefvliegers, waarvan ongeveer 40% een geldig zweefvliegbewijs
(brevet) heeft en waarvan het aantal vliegers die gekwalificeerd zijn om aan de Nationale
Kampioenschappen mee te doen de laatste jaren is gegroeid tot circa 75.

Zoals in elke sport zoekt slechts een deel van de deelnemers de prestatie kant van het zweefvliegen. Het
merendeel van de gebrevetteerde zweefvliegers vindt bevrediging in deelname aan clubvliegactiviteiten
zoals opleiding, technisch onderhoud, leiding geven aan het vliegbedrijf en andere werkzaamheden.

Het zweefvliegen wordt sterk beïnvloed door weersomstandigheden.
Voor het maken van overlandvluchten, welke de basis vormen van het wedstrijdvliegen is de
zweefvlieger afhankelijk van het ontstaan van thermiek. Het voorjaar en de zomer zijn de beste
jaargetijden met geregeld goede thermische omstandigheden.
Door deze weersafhankelijkheid beperkt het Nederlandse wedstrijdvliegseizoen zich tot de periode van
mei tot half augustus. De rest van het jaar is het weer meestal ongeschikt om lange vluchten te maken. De
(sub)top van de zweefvliegsport wijkt daarom veelvuldig uit naar landen binnen of buiten Europa om
zich verder te bekwamen. Frankrijk, maar ook wel Spanje en Italië zijn goede uitwijkmogelijkheden voor
de zweefvliegsport zonder dat al te hoge kosten behoeven te worden gemaakt.

Het kunstvliegen is in Nederland de jongste loot aan de zweefvliegboom. Van de ruim 4.000
zweefvliegers in Nederland heeft een deel algemene belangstelling voor het kunstvliegen. Van dit deel
zet een klein deel het om in activiteit en een geringer deel wil zich in wedstrijden meten met andere
kunstvliegers. In Nederland bestaat nog geen wedstrijdcultuur op dit gebied. Het aantal potentiële deelnemers
is zeer gering. Kunstvliegers hebben geen thermiek nodig, zij worden door een motorvliegtuig opgesleept
naar de hoogte waarop zij hun programma beginnen. Goed zicht en een hoge wolkenbasis zijn wel
vereist.
De wedstrijd kunstvliegers nemen deel aan buitenlandse trainingen en wedstrijden vanwege aldaar
aanwezige expertise en verdere gunstige condities. Polen en Frankrijk bieden in dit opzicht goede
mogelijkheden.

4.2 Van leerling tot wedstrijdvlieger
Zweefvliegen is een echte verenigingssport. Er zijn vele faciliteiten en een flink aantal personen nodig
om een zweefvliegtuig de lucht in te krijgen. De benodigde infrastructuur voor de beoefening van het
zweefvliegen is bij deze clubs te vinden. Zij beschikken over vliegvelden, zweefvliegtuigen,
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startmiddelen, hangaar, werkplaats, kantine en bevoegde instructeurs, technici en sportcommissarissen.
Tevens hebben zij de capaciteit om evenementen te organiseren.

Het Zweefvlieg Centrum Terlet, waar voornoemde faciliteiten in ruime mate aanwezig zijn, is gastheer
voor meerdere clubs. Deze faciliteiten staan op commerciële basis ter beschikking aan de gebruikers.

Vrijwel alle beginnende zweefvliegers worden bij de clubs opgeleid. Na het behalen van het
zweefvliegbewijs gaat een deel verder met het zich bekwamen in het maken van grotere afstands- en/of
snelheidsvluchten. De kosten voor een zweefvliegopleiding bij een club zijn laag. De opleiding tot
zweefvliegbewijs wordt door vrijwilligers gedaan. Daar staat wel een werkverplichting tegenover, bijv.
onderhoud materiaal tijdens de winterperiode, of de inzet bij bestuurlijke functies.
Bij sommige verenigingen gebeurt dat onder begeleiding, maar vaak wordt dit overgelaten aan het
initiatief van de betreffende zweefvlieger. Uiteindelijk stromen na jaren oefenen slechts weinigen door
naar het wedstrijdcircuit.

Enkelen zullen zich aangetrokken voelen tot kunstvliegen en gaan een kunstvliegcursus, bijv. op het
Zweefvliegcentrum Terlet, volgen. Ook in het buitenland zijn hiervoor mogelijkheden. Wanneer men
zich op wedstrijdkunstvliegen wil gaan toeleggen worden de mogelijkheden klein onder meer doordat
weinig vliegtuigen hiervoor geschikt zijn. De doorzetter zal zichzelf mogelijkheden verschaffen.

4.3 Wedstrijdvliegen

4.3.1 Zweefvliegen
CW&S
Ter sturing van en advisering over het wedstrijdvliegen heeft het Bestuur van de Afdeling Zweefvliegen
een Commissie Wedstrijd & Selectie (CW&S) in het leven geroepen.
Zij coördineert de grotere wedstrijden, te weten de JW, de ZW en de NK’s. Zij legt de
wedstrijdreglementen vast. Een tweede taak is de selectie van de deelnemers aan de internationale FAI-
wedstrijden en het doen van een voorstel aan het ABZ tot uitzending van Nederlandse zweefvliegers naar
deze evenementen. Tevens adviseert zij het ABZ over de besteding van gelden voor wedstrijden en de
topsport in het algemeen. Ook voert zij de redactie van het Top Sport Beleids Plan
De commissie bestaat uit wedstrijdvliegers, geen leden van de kernploeg, en wordt bijgestaan door de
kernploegmanager, de juniorenmanager en een lid van de kernploeg.

Kernploeg
Ter stimulering van de topsport is de kernploeg ingesteld, welke in principe bestaat uit de beste twaalf
Nederlandse zweefvliegers. Selectie voor de kernploeg en het bepalen van de rangorde in de kernploeg
gebeurt volgens een reglement en punten systeem, waarin resultaten behaald tijdens de laatste NK en de
overige wedstrijden gevlogen in de afgelopen twee jaar worden verwerkt.

Algemeen coach
Sinds begin 2002 is er een Algemeen Coach aangesteld. Deze functie gold voorlopig voor de duur van
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één jaar. Daarna is de functie geevalueerd en gecontinueerd.
Diens taak is het ontwikkelen van beleid dat er toe moet dienen podium plaatsen te behalen op
internationale wedstrijden. Het betreft een coördinerende functie voor activiteiten betreffende
niveauverbeteringen en begeleiding van individuele sporters en EK- en WK-teams (incl. ophalers en de
TC) in het traject vóór een wedstrijd.

Kernploegtrainer
Teneinde het niveau van de individuele sporters en deelnemende teams aan EK en WK’s te verhogen is
een speciale kernploegtrainer aangesteld. Diens taak is het opzetten van vliegtrainingen voor de
kernploeg, het evalureren van digitale vluchtgegevens en het ontwikkelen van methoden teneinde het
prestatie niveau te vergroten.

Kernploegmanager
De activiteiten van de kernploeg worden gecoördineerd en mede georganiseerd door de
kernploegmanager.

Juniorenmanager
In 1996 is een juniorencoach geïnstalleerd die zowel de management als coach functie op zich nam. Na
de komst van de Algemeen coach en de Kernploegtrainer is dit gescheiden en neemt de Juniorenmanager
de taak als manager op zich. Gekeken wordt of de Algemeen coach en de KP-trainer voldoende aandacht
kunnen geven aan de junioren. Is dit niet het geval, dan kan een aparte Junioren coach aangesteld worden.
De beste zweefvliegers die jonger zijn dan 26 jaar en die gekwalificeerd zijn voor de NK kunnen op
voordracht van de juniorenmanager en met instemming van de CW&S in de junioren selectie komen.
Het maximale aantal vliegers in de selectie bedraagt acht. De juniorenmanager geeft leiding aan deze
juniorenselectie (de interne selectie procedure is zoals bij de kernploeg).

TSBP ZWEEF, DON 002 (Bijlage A) toont een verzameling van alle taakomschrijvingen en regelingen
die op dit moment bestaan rondom de organisatie van het wedstrijdzweefvliegen.

4.3.1.1 Wedstrijden in Nederland
Het wedstrijdvliegen in Nederland is op te splitsen in 4 typen:

•  Eendags Wedstrijden
Gedurende het wedstrijdseizoen worden door veel verenigingen ééndagswedstrijden
georganiseerd. Hieraan nemen per wedstrijd zo’n 25 tot 80  zweefvliegers deel, vanaf
beginnend wedstrijdvliegers tot topvliegers.

•  Junioren Wedstrijden
De zogenaamde "Juniorenwedstrijd" (JW), welke ieder jaar gedurende 10 dagen te
Venlo wordt gehouden, is bedoeld voor de beginnende wedstrijdvlieger. Onder
begeleiding van een ervaren mentor (vaak een kernploeglid) worden de eerste
wedstrijdvluchten gemaakt, waarbij het leereffect van groot belang is. Het aantal
deelnemers bedraagt 15 tot 30.

•  Zomer Wedstrijden
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De twee-weekse Zomerwedstrijd (ZW) te Malden vormt de tussenstap tussen leren
en presteren. Hier wordt ervaring opgebouwd en kan men zich kwalificeren voor
deelname aan de Nationale Kampioenschappen. Aantal deelnemers 30 tot 50.

•  Nationale Kampioenschappen
Tijdens  Nationale Kampioenschappen (NK) kan worden gestreden om de titels in de
internationale klassen waarin de zweefvliegtuigen door de FAI zijn onderverdeeld.
Deze wedstrijden vinden in deze diverse klassen, één of twééjaarlijks gedurende 9 tot
12 dagen plaats op het Zweefvlieg Centrum Terlet, elders in den lande of in het
buitenland. Aantal geselecteerde deelnemers is 20 a 30 per klasse (totaal tot ca. 75).

De eerste drie genoemde typen wedstrijden worden georganiseerd door verenigingen, terwijl de NK’s
door de Afdeling Zweefvliegen van de KNVvL wordt opgezet en uitgevoerd.
Een NK organiseren buiten Nederland is noodgedwongen een realiteit geworden. Vanwege de MKZ
crisis in het voorjaar van 2001 was het onmogelijk het kampioenschap vanaf een Nederlands vliegveld te
laten plaatsvinden. In zeer korte tijd is de wedstrijdleiding er in geslaagd de NK vanaf het vliegveld
Rudolstadt (voormalig Oost-Dld) te organiseren. De vliegers hebben de wens uitgesproken de NK
wisselend binnen en buiten Nederland te vliegen.
In 2005 is de NK-Multi weer gevlogen in Frankrijk (vliegveld Issoudun le Fay LFEK) en de NK-Club
klasse op het vliegveld Terlet bij Arnhem. De bedoeling was op Terlet gelijktijdig de Zomerwedstrijden
te organiseren. Echter door te weinig aanmeldingen is deze wedstrijd geannuleerd.
Het beleid is er op gericht de NK-Multi jaarlijks afwisselend in Nederland en het buitenland te
organiseren. Indien de NK-Mul;ti in Nederland wordt georganiseerd is het streven deze wedstrijd
tesamen met de NK-Club plaats te laten vinden. Is de NK-Multi niet in Nederland dan kunnen clubs
bieden op het organiseren van een NK-Club in Nederland.

Daarnaast zijn er verschillende zweefvliegers, die niet in Nederland maar bijv. in Frankrijk of Duitsland
aan wedstrijden deelnemen, veelal vanwege te verwachten betere vliegcondities. Via deze buitenlandse
wedstrijden kan men zich dan ook kwalificeren als NK vlieger.

4.3.1.2 Internationale wedstrijden in Nederland
Nederland speelt traditioneel een duidelijke bestuurlijke rol in internationale zweefvliegkringen.
Na het geslaagde WK-Junioren Kampioenschap dat in 1999 door de KNVvL op Terlet werd
georganiseerd zijn er op dit moment geen plannen voor een dergelijk evenement. Tijdens de nationale
wedstrijden in 2000 werd weer eens opnieuw duidelijk dat men in Nederland erg afhankelijk is van het
weer. Een andere beperkende factor is het toenemen van luchtruimrestricties.

4.3.1.3 Wedstrijden in het buitenland

•  Open wedstrijden
Toelatingseisen en reglementen worden door de organisatoren vastgesteld. Het
prestatieniveau van de deelnemers loopt nogal uiteen. Via dit soort wedstrijden kan
men zich kwalificeren voor onze NK.

•  NK’s
Deze wedstrijden die de nationale Aero Club’s organiseren voor het bepalen van hun
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kampioenen zijn streng gereglementeerd en alleen voor buitenlanders toegankelijk op
uitnodiging van het betreffende land, op voordracht van de KNVvL en indien er
plaatsen over zijn. Het niveau is in het algemeen erg hoog.

•  FAI-WK’s en EK’s
Tot voor kort wisselden WK en EK elkaar jaarlijks af en bleven beperkt tot drie
klassen nl. Standaard, 15m en Open klasse.
Wegens het inmiddels geringe prestatieverschil tussen de Standaard klasse en de
15m klasse en het grote verschil met de Open klasse, zal de door de IGC in 1998
geïntroduceerde 18m klasse met prestaties daar tussen in, op termijn de 15m klasse
vervangen. Vanaf 2001 worden de FAI-WK’s om het jaar in deze vier klassen
gehouden en hebben de naam Multi Class gekregen.
Alhoewel, in eerste instantie, de EK niet meer door de FAI werd aanbevolen, is door
het International Gliding Committee (IGC) besloten, dat EK’s onveranderd op de
FAI wedstrijdkalender geplaatst zullen worden.
Daaraan toegevoegd zijn FAI wedstrijden in de clubklasse (wat oudere
vliegtuigtypes), wedstrijden voor junioren (vliegers jonger dan 25 jaar), wedstrijden
alleen dames en in de z.g. World Class (vliegtuig type PW5, eenvoudig goedkoop
vliegtuig).
Vanaf 2005 voert het IGC een gewijzigde opzet van EK’s en WK’s in. Bij deze
wedstrijden worden de verschillende klassen anders verdeeld over de wedstrijden.
Er komen twee typen wedstrijden. Eén voor zweefvliegtuigen zonder flaps (World,
Club en Standard) en één voor zweefvliegtuigen met flaps (15m, 18m en Open)

Per land mogen tot 6 vliegers (max. 2 per klasse) worden ingeschreven en daarboven
de vigerend wereldkampioen(en), waardoor een totaal deelnemersveld van 80 á 120
vliegers ontstaat uit 20 à 30 landen. Nederland zendt zo mogelijk het maximum
aantal deelnemers uit zover de beschikbare financiële middelen daartoe reiken.

Het Nederlandse team wordt begeleid door een teamcaptain, die zich tijdens de
wedstrijd bezig houdt met organisatorische- en teamaspecten. Een compleet
Nederlands team bestaat uit 6 vliegers, en tenminste 6 á 8 helpers (z.g. ophalers:
assistenten die een groot aantal taken op de grond doen, die vernoemd zijn naar het
ophalen na een landing van het zweefvliegtuig buiten het zweefvliegterrein, een
zogeheten "buitenlanding").  Het geheel staat onder de leiding van een teamcaptain
ter plaatse; voor de actuele meteo-informatie kan een meteobegeleider aanwezig zijn.
De vliegers dienen zelf voor het benodigde materiaal te zorgen. Dat betekent dat ze
de beschikking moeten hebben over een modern zweefvliegtuig met ophaalwagen en
het benodigde instrumentarium (zoals radio zender/ontvanger, satelliet
navigatieapparatuur, dataloggers, laptop , “muggenpoetser”, parachute en
vliegkaarten). Hiervoor zijn investeringen nodig in de orde van € 75.000,-  tot €
150.000,-. De operationele kosten van een zweefvliegtuig bedragen 5 tot 6% van
diens waarde per jaar. De meeste kernploegleden hebben (vaak samen met één of
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meerdere partners) een zweefvliegtuig in eigendom.
Kernploegleden die niet de mogelijkheid van (een aandeel in) een vliegtuig hebben,
zijn afhankelijk van hun club of van topsport-minded zweefvliegers die hun toestel
willen afstaan tegen eventueel daaraan verbonden huurkosten.
Na een periode van zo’n 6 tot 8 jaar is de stand van de techniek telkens weer zo ver
verbeterd, dat de aanschaf van een nieuw toestel noodzakelijk is om nog met de
absolute internationale top mee te kunnen draaien. Deze top-zweefvliegtuigen
worden hoofdzakelijk in Duitsland geproduceerd. Ontwerp en productie van
moderne zweefvliegtuigen stelt zulke hoge eisen en is zo kostbaar dat daar in
Nederland niet aan voldaan kan worden. Wel is de TU Delft toonaangevend bij de
ontwikkeling van vliegtuigprofielen en de optimalisatie van vliegtuigontwerpen

Dit alles legt een grote financiële druk op de deelnemers aan internationale wedstrijden, met name de
WK’s. Omdat ook de kosten van deelname aan training en trainingswedstrijden per jaar in de duizenden
guldens lopen, zijn doorgaans alleen zweefvliegers met een full-time baan in staat de kosten zelf te
dragen. Hierdoor zijn sommigen vaak tot  beperkingen gedwongen voor wat betreft geld en beschikbare
tijd en kan niet altijd aan training en internationale wedstrijden worden mee gedaan. Juist voor de
beginnende jonge zweefvlieger is geld en tijd de limiterende factor. De meeste kernploegleden brengen
bijna al hun vakantie- en weekenddagen door met alles wat het zweefvliegen betreft.

4.3.1.4 Prestatieniveau Nederland
Internationaal kan Nederland qua niveau tot de toppers worden gerekend. Nederlandse deelname heeft
diverse Europese en wereldkampioenen opgeleverd.
Dit is mede het gevolg van de financiële ondersteuning door het NOC*NSF voor trainingen en deelname
aan EK’s en WK’s. Hierdoor is het mogelijk gebleken grotere teams te trainen en af te vaardigen, hetgeen
heeft geresulteerd in een verbreding en verhoging van het prestatieniveau.
Bijlage B geeft een overzicht van resultaten vanaf 1991. Hieruit blijkt dat bij de meeste EK's en WK's
onze vliegers veelal bij de eerste 10 plaatsen eindigen. De tabel geeft daar een goed inzicht in. Ook de
goede landenklasseringen daarbij zijn kenmerkend voor het hoge niveau van onze kernploegvliegers en
de organisatie daar omheen.

Het zweefvliegen is een pure amateursport. Bij wedstrijden wordt geen geld verdiend. De eerst
geklasseerden krijgen een beker, de eer en soms een kleine prijs.

4.3.1.5 Zweefvliegtrainingen
Training gebeurt op individuele basis en hoofdzakelijk op eigen kosten.
Er is geen trainer die vliegers begeleidt. Ieder voorjaar houdt een deel van de kernploeg een
trainingskamp in de Franse Alpen omdat daar reeds twee maanden eerder gevlogen kan worden dan in
Nederland. Ter noodzakelijke voorbereiding  op een WK nemen de potentiële teamleden deel aan een
vóór-WK. De niet WK-deelnemers uit de kernploeg gaan naar andere geselecteerde buitenlandse
wedstrijden om zo ervaring op te bouwen en hun klassering in de kernploeg in stand te houden. Zij
ontvangen daarvoor een beperkte  bijdrage in de kosten. De middelen ontbreken om gericht trainingen te
ondersteunen en mede te financieren.
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Er is beleid ontwikkeld om te komen tot gerichte training voor de kernploeg. Er is voor de kernploeg een
algemeen coach aangesteld die de ploegen die gaan deelnemen aan WK’s en ook EK’s gericht gaat
begeleiden. In 2003 is tevens een kernploeg trainer aangesteld.
Het doel is teams optimaal te trainen en te prepareren teneinde podium plaatsen te behalen.

Een punt van zorg betreft de financiering van WK deelname en voorbereidende trainingen ter plaatse.
TSBP ZWEEF, DON 004 toont voorbeelden van een begroting voor de deelname van een Nederlands
Team aan een dergelijk evenement.
De inkomsten komen van de vereniging, van het NOC*NSF, soms van sponsors en niet in de laatste
plaats van de deelnemers zelf. In het verleden is nu en dan een bijdrage uit sponsoring verkregen, echter
van continuïteit hierin is geen sprake. Een van de oorzaken is dat de wedstrijden zich grotendeels buiten
het zicht van de toeschouwer afspelen, waardoor de aantrekkingskracht van het grote publiek en de media
niet zo groot is. Zodoende is er in de laatste jaren slechts een zeer beperkte hoeveelheid sponsorgeld
ingezameld kunnen worden. Door toepassing van moderne informatietechnologie tijdens de wedstrijden,
wordt tegenwoordig nagestreefd de aantrekkingskracht voor derden sterk te vergroten.

4.3.2 Kunstzweefvliegen
Op beperkte schaal wordt in Nederland het Kunstzweefvliegen beoefend. In deze categorie zijn ook
officiële Wereldkampioenschappen (WK), waaraan eveneens Nederlanders deelnemen. Er bestaat in ons
land een bescheiden, doch afdoende infrastructuur rondom het wedstrijdkunstvliegen. Er liggen
mogelijkheden om deze tak van sport in de nabije toekomst verder uit te bouwen. Teneinde de
mogelijkheden te verbeteren heeft de prestatiegerichte top zich uit eigen middelen een voor onbeperkte
luchtacrobatie toegelaten toestel aangeschaft. Dit geeft uitzicht op een bevredigende klassering bij
internationale wedstrijden en kampioenschappen. Daar dit toestel een tweezitter is geeft het mogelijkheid
tot overdragen van kennis en ervaring hetgeen de ontwikkeling van deze tak zeer ten goede kan komen.

Ter sturing en advisering over de zeer specialistische kunstzweefvliegerij heeft het Afdelingsbestuur
Zweefvliegen een Commissie Kunstzweefvliegen (CKz) benoemd. Zij coördineert de activiteiten op
kunstvliegwedstrijdgebied en onderhoudt hiertoe nationale en internationale contacten. Tevens stuurt en
ontplooit zij activiteiten die ertoe moeten leiden dat de mogelijkheden om deze tak te beoefenen
verbeteren. Dit zal naar verwachting een positief effect hebben op de ontwikkeling van deze tak van de
zweefvliegerij.

4.3.2.1 Wedstrijden in Nederland

•  NK Kunstzweefvliegen
In 2002 is voor de eerste maal deze wedstrijd georganiseerd om het Nederlands
kampioenschap.

4.3.2.2 Wedstrijden in het buitenland

•  EK en WK Kunstzweefvliegen
Iedere twee jaar vindt er een Wereldkampioenschap Kunstzweefvliegen plaats. In het
tussen liggende jaar worden Europese Kampioenschappen gehouden. Er is sprake
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van één wedstrijdklasse en wel: de onbeperkte acrobatie. Beide kampioenschappen
staan onder auspiciën van de CIVA. Er mogen per land 6 tot 8 deelnemers
inschrijven, afhankelijk van de organisatorische mogelijkheden. Het is nog niet
mogelijk een zo groot Nederlands team samen te stellen. De vliegers zorgen zelf
voor het materiaal. Het benodigde vliegtuig is, vanwege de sportspecifieke eisen, een
speciaal voor luchtacrobatie ontworpen type waarvan slechts een gering aantal
exemplaren worden gebouwd, hetgeen een opdrijvend effect op de aanschafkosten
heeft.
Dit geldt tevens voor de benodigde trailer. Het is, doordat slechts één vlieger tegelijk
voor de jury vliegt, wel mogelijk dat het hele team met één vliegtuig de wedstrijd
vliegt.
Het materiaal vergt een investering van rond € 70. 000, -. De afschrijvingstermijn
van een vliegtuig onder dit gebruik is nog niet bekend maar reken op een
economische afschrijvingstermijn van 10 jaar. Wanneer de sportspecifieke eisen
veranderen, zal eerder tot aanschaf van een, dan moderner, type  moeten worden
overgegaan.
Op dit moment is slechts één dergelijk speciaal toestel in Nederland aanwezig in
eigendom van een maatschap, waartoe ook de Nederlandse teamleden behoren.

4.3.2.3 Kunstzweeftrainingen
De kosten welke een gerichte training, in teamverband uitgevoerd voor maximale effectiviteit, met zich
meebrengt belopen per vlieger in de duizenden Euro. Voor elke trainingsvlucht is een sleepstart naar
1200 meter hoogte nodig, de prijs hiervan varieert over Nederland tussen de 35 en de 45 Euro.
Voor een EK of WK zijn ongeveer 100 à 200 trainingsvluchten per vlieger nodig.
Men moet er dus zeer veel en niet alleen financieel, voor over hebben om een plaats in de top te bereiken
en te handhaven. Dit zal een van de redenen zijn dat deze tak een enigszins exclusief karakter heeft.
Een Nederlands team neemt sinds de WK 1997 te Antalya (Turkije) deel aan alle EK’s en WK’s met aan
de verwachtingen beantwoordend resultaat. Over de relatief korte tijdspanne vertonen de resultaten een
positieve trend. Het voornaamste resultaat is dat de verbinding met het internationale wedstrijdcircuit
(weer) is gelegd. Dit geeft contacten en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. De jaarlijkse
trainingsstage is hiervan een product.
In bijlage C is een begroting voor deelname aan EK of WK opgenomen.
In bijlage D is een begroting voor een trainingsstage opgenomen.
De inkomsten komen van de deelnemers zelf en de bijdrage van NOC*NSF zonder welke deelname niet
haalbaar zou zijn. Pogingen sponsoring door bedrijven te verwerven zijn tot nu toe op niets uitgelopen.
Hier moeten echter beslist mogelijkheden liggen, vooral gezien het gegeven dat een kunstvliegwedstrijd
zich geheel in het zicht van het publiek en de TV-camera’s afspeelt. Denk hierbij eens aan de World Air
Games in 2001 in Spanje waar de WK- kunstvliegen gehouden worden!

Paragraaf 4.5 gaat verder in op inkomsten en uitgaven voor wedstrijden.

4.3.3 Records
De jacht op verbetering van records en het behalen van individuele prestatiebrevetten is een discipline die
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los staat van het wedstrijdvliegen. Anno 2000 voelen niet zo veel zweefvliegers zich aangetrokken tot
deze nogal individuele tak van de sport. De Commissie Sportzaken probeert hierin verbetering te
brengen.
In 2004 werd voor het eerst een 1000 km vlucht met een zweefvliegtuig volbracht van uit Nederland.
Hierbij werd zelfs weer teruggeland op het vliegveld van vertrek.

4.4  De positie van het wedstrijdvliegen
In de praktijk komt slechts een gering deel van de zweefvliegers tot het deelnemen aan wedstrijden. De
belangrijkste oorzaken zijn:
De weg van leerling tot aspirant wedstrijdvlieger vergt al minstens vier jaren. Daarna heeft de potentiële
WK-deelnemer nog zeker 4 á 5 jaren te gaan voor hij voldoende ervaring heeft opgebouwd om succesvol
te kunnen deelnemen aan NK, internationale wedstrijden en de WK.
Deze weg is zó lang, dat slechts weinigen deze op eigen kracht afleggen. Ondanks het feit dat je al op 14
jarige leeftijd kunt beginnen met zweefvliegen, zijn de jongste WK-deelnemers dan ook ruim over de
vijfentwintig.
Daar komt bij dat het voor een vlieger zonder eigen vliegtuig, waarvoor aanzienlijke investeringen
moeten
worden gedaan (zie 2.4), niet alleen moeilijk is om in de kernploeg te komen, maar vooral heel lastig is
om
er in te blijven en ervaring op te doen voor gekwalificeerde deelname aan WK’s.
Het gevolg is dat er een grote kloof gaapt tussen de basis gevormd door de clubs en de wedstrijdtop. De
clubs voelen relatief weinig betrokkenheid bij het wedstrijdvliegen van de subtop en de top. Het beleid
van de Afdeling Zweefvliegen is weliswaar gericht op ondersteuning van de deelname aan WK’s, omdat
ze belangrijk zijn voor de ontwikkeling en voor de beeldvorming van deze sport, maar deze organisatie
van Nederlandse zweefvliegers is bijna niet in de gelegenheid hiervoor het vele geld te reserveren.
Ondanks bovenstaande is het aantal vliegers dat zich gekwalificeerd heeft voor de NK de laatste jaren
toegenomen. Ook dit heeft verbreding van de top tot gevolg gehad waardoor de krachtsverschillen in de
kernploeg kleiner zijn geworden, doch overigens een kernploeg die goed presteert tijdens internationale
wedstrijden.

4.5 Financien

4.5.1 Inkomsten
Tot op heden wisselen de inkomsten t.b.v. de wedstrijdsport sterk. De bijdrage van sponsoren is slechts
zeer gering.

De bedragen hieronder (in Euro) geven een gemiddeld beeld van de inkomsten per jaar over de afgelopen
twee jaren:

Opmerkingen:
1. De bedragen van de post NOC*NSF voor 2005 en de daarop volgende jaren zijn inmiddels

aanzienlijk naar beneden bijgesteld.
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Inkomsten (€)
(jaarlijks)

Sportlicenties en brevetten 14.500

Speciale acties onder leden 500

Sponsoring/donaties 1000

NOC*NSF: jaarlijks Type 1 10.500

NOC*NSF: jaarlijks Type 2 10.500

Eigen bijdrage vliegers 10.000 á 7.000

Totaal 47.000 á 44.000

4.5.2 Uitgaven
Er worden jaarlijks kosten gemaakt voor:

4.5.2.1 Kosten voor organisatie en deelname wedstrijden

Er worden jaarlijks kosten vergoed  voor de organisatie van wedstrijden en deelnamen aan:

Uitgaven: NK’s en  Internationale  wedstrijden
(jaarlijks)(€)

NK  (discipline multi)

NK (discipline club)

NK (discipline kunstzweefvliegen)

16.000

4.000

1.500

Nat.  Zomerwedstrijd  12 dagen

Nat. Juniorenwedstrijd 10 dagen

4.000

2.500

Internat. wedstrijden kernploegleden

Internat. wedstrijden juniorselectie

Internat. wedstrijden kunstzweefvliegen

20.000

5.000

1.500

Totaal 54.500



DOCUMENT ONDERWERP TYPE DON DVN

TSBP ZWEEF BP 001 09
SHT/SHTS

Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor Luchtvaart

Afdeling Zweefvliegen
Status : DEFINITIEF

23 / 55

© Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Arnhem, november 2005

4.5.2.2 Kosten voor trainingen van kernploegleden
Jaarlijkse kosten voor trainingen en opleiding

Training en opleiding (€)

 minimum  crew maximun  crew

Trainingskamp KP. I.v.m:   WK/EK
(binnen Europa 8 dagen)

Trainingskamp KP i.v.m:   WK/EK
(buiten Europa 20 dagen)

Trainingskamp kunstzvf. 5 dagen

4 cr.           8.000

3 cr.        *24.000

2 cr.            1.000

 8 cr.     16.000

5 cr     *40.000

4 cr.        2.000

Voorjaars groeps-vliegtrainingsweek
KP-ZVL  (Alpen Z.Frankrijk  8 dg.)

6 cr.            8.000 10 cr.    13.000

Voorjaars groeps-vliegtrainingsweek
Kunstzweefteam (Strassbourg F 7dg)

2 cr.           7.500 4 cr.      12.000

Opleiding / cursus Kernploegleden

Opleiding / cursus Junior-selectie

Opleiding / cursus  Kunstzweefvliegen

6 cr.            2.000

4 cr.               500

2 cr.               200

12 cr       4.000

6 cr.           750

4 cr.           300

Trainingsvliegen  Kernploegleden

Trainingsvliegen  Junior-selectie

Trainingsvliegen  Kunstzweefvl.

6 cr.            1.500

4 cr.            1.000

2 cr.               500

12 cr       3.000

6 cr.        1.500

4 cr.           750

Totaal 30.200 of  * 54.200  53.300  of * 93.300

Opmerking: de kosten voor wedstrijd- of groepstrainingen worden momenteel voor een groot deel door
de vliegers zelf gedragen (vanwege Cat. 2 topsport).



DOCUMENT ONDERWERP TYPE DON DVN

TSBP ZWEEF BP 001 09
SHT/SHTS

Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor Luchtvaart

Afdeling Zweefvliegen
Status : DEFINITIEF

24 / 55

© Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Arnhem, november 2005

4.5.2.3 Kosten voor deelname wedstrijden in FAI-disciplines
Niet-jaarlijkse kosten voor deelname van teams aan wedstrijden in de FAI-disciplines:

Niet-jaarlijse kosten discipline-evenementen:  WK/EK-Multi’s  /  WK /EK-Clubklasse
WK/EK-Junioren / WAG / WK/EK-Kunstzweefvliegen /  WK/EK-Dames

Evenement / discipline minimum  crew maximum  crew

WK/ EK multi  (binnen Europa)

WK/ EK multi (buiten Europa)

4 cr.       55.000

3 cr.       75.000

7 cr.       95.000

5 cr.     125.000

Juniors WK/ EK (binnen Europa) 2 cr.       18.000 4 cr.       36.000

WK/ EK Clubklasse (binnen Europa)

WK/ EK Clubklasse (buiten Europa)

1 cr.       10.000

1 cr.       25.000

3 cr.       27.000

3 cr.       70.000

World Air Games  (binnen Europa)

World Air Games  (buiten Europa )

2 cr.       20.000

1 cr.       11.000

4 cr.       38.000

2 cr.       22.000

WK/ EK Kunst-zwf.  (binnen Europa) 2 cr.       14.000 4 cr.       28.000

WK/ EK Dames  (binnen Europa) 1 cr.       10.000 2 cr.       19.000
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Trekken we de uitgaven van de inkomsten af dan blijkt een moeilijke financiële situatie te resulteren. De
financiëring van trainingen en deelname aan WK / EK- evenementen in de diverse disciplines, Multi,
Clubclass, Juniors, World-Air-Games, Kunstzweefvliegen en Dames, is dan ook moeilijk te realiseren.
Met beperkte hoeveelheid geld is de afgelopen jaren topsport bedreven, waarbij zelfs heel behoorlijke
resultaten geboekt zijn. Zie TSBP ZWEEF, DON 003.
Om een zo groot mogelijke ploeg uit te kunnen zenden naar bovengenoemde evenementen, zijn de
kosten sterk geminimaliseerd. De vliegers hebben vaak een flink deel van de kosten, voor training en
uitzending naar een evenement uit eigen middelen moeten bijpassen (door terugval in cat. 2 topsport).
Daardoor is de financiële eigen bijdrage van kernploegleden, juniorselectieleden met hun begeleiders  een
niet onbelangrijke en ongewenste rol gaan spelen bij het deelnemen aan internationale evenementen. Op
den duur zou hierdoor een beperkt potentieel aan topvliegers beschikbaar kunnen zijn.

4.6 De internationale organisatie
Op internationaal niveau wordt de wedstrijdzweefvliegerij geregeld door de IGC (International Gliding
Commitee) en voor de kunstvliegerij door de CIVA (Commission Internationale de Voltigues Aerienne).
Beiden zijn een onderdeel van de Federation Aeronautique Internationale (FAI), de overkoepelende
organisatie voor de hele recreatieve luchtvaart (zie ook het overkoepelende beleidsplan van de KNVvL,
Ref.1). De IGC en de CIVA stellen de regels vast voor de WK’s op hun respectievelijk gebied.

De huidige wedstrijdsamenstelling van drie klassen per WK wedstrijd bestaat al sinds 1978. Bij het IGC
is in maart 2000 een voorstel aangenomen om vanaf 2001, geleidelijk over te gaan naar wedstrijden met
meer klassen met in iedere klasse één of twee deelnemers per land. Ook worden de wedstrijden per twee
of om de drie jaar gehouden. De 18 meter klasse, de Clubklasse, de World-Class en de Juniors zijn
toegevoegd aan het WK gebeuren. De belangrijkste argumenten voor deze aanpassingen zijn: een breder
draagvlak aan het wedstrijdvliegen te bieden, het groepsvliegen te beperken en tevens de aantallen
wedstrijddeelnemers per klasse kleiner te maken. Hiermee wordt het aantal vliegtuigen per wedstrijd niet
te groot, hetgeen de veiligheid bevordert. De meningen over de voor en nadelen zijn echter geenszins
eensluidend zodat deze plannen nog zullen wijzigen. Sinds 1997 is overigens al de genoemde World
Class ingevoerd die is bedoeld om een Olympische klasse te gaan vormen. Dit eenvoudige toestel zal
door zijn mindere prestaties niet snel de huidige drie klassen verdringen. De IGC definities van de
Clubklasse en 18m klasse volgden kort daarna in 1998.

Plaats en tijd van evenementen of WK’s worden 2 tot 4 jaar van tevoren vastgesteld, waardoor voldoende
tijd beschikbaar is voor een goede voorbereiding. Tevens zullen er ieder jaar vóór-WK's op de
betreffende locaties aan vooraf gaan. Naast deze wedstrijden heeft de IGC eveneens de z.g. WK-Juniors
ingesteld voor deelnemers tot en met 25 jaar. Deze junioren-WK heeft vanaf 1999 het predikaat
“Juniors”. De organisatie van het eerste junioren WK-99 was aan Nederland toegewezen. Met ongeveer
80 deelnemers werd deze goed georganiseerd en is bijzonder succesvol verlopen. De IGC bemoeit zich
niet met nationale wedstrijden, maar gewoonlijk worden reglementen van WK's en formuleringen in de
Code Sportif wel als richtlijn overgenomen.
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4.7 Samenvatting van de huidige situatie

•  Nederland doet actief mee op het hoogste internationale niveau van het
wedstrijdzweefvliegen.
Er wordt, voor zover de financiën dit toelaten, met een volwaardig team
deelgenomen aan alle WK's. Indien een WK buiten Europa wordt georganiseerd zal
het kostenniveau aanmerkelijk hoger liggen dan voor WK’s binnen Europa, wat
consequenties kan hebben op het aantal deelnemers.

•  De organisatie van de nationale wedstrijden en de selectie van kernploegenleden is
goed geregeld.

•  Er bestaat binnen de Afdeling Zweefvliegen een kleine organisatie gericht op
topsport. Veel zaken worden door de CW&S, kernploegmanager, coach, trainer,
teamcaptain en de topsporters zelf geregeld.

•  De IGC organiseert de internationale wedstrijden en heeft geen directe invloed op het
nationale wedstrijdvliegen.

•  De grote kloof tussen basis en top leidt tot een geringe bereidheid verenigingen om
met inzet van geld en middelen mee te werken aan een verbreding en verdieping van
de top. Buiten het in stand houden van de top is er tot voor kort weinig aandacht
besteed aan de verbreding van de top. Het sinds 6 jaar duidelijk aandacht geven aan
de junioren in Nederland en het organiseren van het 1e Wereldkampioenschappen
voor Junioren leidt al merkbaar tot meer betrokkenheid van clubs bij topsport. Met
name na het 1e WK Junioren heeft begeleiding een hoge prioriteit gekregen voor het
in stand houden van een brede top.

•  Het bedrijven van topsport vraagt van KP-deelnemers een grote financiële- en
tijdsinspanning die alleen, zij het beperkt geleverd kan worden door personen met
een full time baan. Dan zijn voor het uitoefenen van de sport gewoonlijk alleen de
vrije dagen en vakanties beschikbaar.

•  Dit heeft uiteraard vaak een negatieve invloed op de volledige inzet voor deelname
aan trainingen en daarmee gevolgen voor wedstrijdresultaten.De financiële middelen
bepalen in belangrijke mate de omvang van de uit te zenden teams naar WK's in
Europa of daarbuiten.

•  NOC*NSF heeft zweefvliegen terug geplaatst van een Cat. 1 naar een Cat.2 topsport.
De daarmee gepaard gaande subsidie reductie heeft een sterk negatieve invloed op
het uizenden van volledige teams naar WK’s en EK’s. Gevreesd wordt daarom voor
verlies van aansluiting bij de internationale top en daardoor op podium plaatsen

•  Met ingang van het seizoen 2005 gaat het NOC*NSF een aanzienlijke
subsidiereductie doorvoeren. Voor alle Categorie 2 topsporten tesamen is één basis
bedrag aan subsidie beschikbaar. Alle Cat. 2 topsportonderdelen van de diverse
bonden delen evenredig uit het basisbedrag. Aan zweefvliegen zijn twee
topsportonderdelen toegewezen. Zweefvliegen Type 1 en Type 2.
Hierdoor kunnen slechts geminimaliseerde teams uitgezonden worden naar EK’s en
WK’s. Er is een prioriteitenlijst opgesteld voor deelname aan deze evenementen.
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•  De eigen bijdrage van alleen al de senioren Kernploeg bedraagt al gauw  € 20.000
per jaar, exclusief hun investeringen in de hoge materiaal kosten

•  Verder speelt ervaring bij zweefvliegen een belangrijke rol. Daarom wordt gestreeft
naar zo groot mogelijke teams. Hierdoor zal het gemiddelde resultaat gedrukt
worden.
Vooraslnog worden bij de seniorenploeg alleen de beste vliegers uitgezonden om de
financieële dekking niet in gevaar te brengen.
Bij de junioren is toch gekozen voor de maximale groote van de uitzending.

•  Het is een realistisch streven te horen bij de beste 8 van de 42 zweefvliegnaties van
de wereld. Het bestaande sporttechnische programma voor de kernploeg wordt
hiertoe aangepast en verbeterd.



DOCUMENT ONDERWERP TYPE DON DVN

TSBP ZWEEF BP 001 09
SHT/SHTS

Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor Luchtvaart

Afdeling Zweefvliegen
Status : DEFINITIEF

28 / 55

© Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Arnhem, november 2005

5 HET KRACHTENVELD EN STERKTE/ZWAKTE ANALYSE

5.1 Het krachtenveld
Hoofdstuk 2 geeft een vrijwel volledige weergave van het krachtenveld op nationaal niveau.
Een enkel punt kan hieraan nog worden toegevoegd.

Het zweefvliegen is sterk gebonden aan regels die worden opgesteld en gecontroleerd door de
Rijksluchtvaartdienst. De belangrijkste regel in de Luchtvaartwet luidt, dat het bedrijven van luchtvaart
niet is toegestaan tenzij ...! En dan volgt een reeks voorwaarden waaraan de zweefvlieger en het
zweefvliegtuig moeten voldoen. Dit heeft tot gevolg dat het zweefvliegen in ons land bepaald veilig is.

Het Zweefvlieg Centrum "Terlet" heeft in feite tot doel de zweefvliegsport in de breedte te dienen en is
derhalve niet zo geïnteresseerd in regelmatige topsportactiviteiten. Op nationaal niveau beschikken een
aantal clubs over een goede infrastructuur die ook de organisatie van wedstrijden mogelijk maakt.

De zweefvliegsport is voor het grote publiek moeilijk zichtbaar te maken. De strijd tussen de vliegers
speelt zich buiten het zicht van de toeschouwer af en is daarmee als kijkspel niet zo interessant.
Echter de ontwikkelingen in de telecommunicatie maken het mogelijk door een radioverbinding met het
zweefvliegtuig ”en route”, het verloop van de wedstrijd via computers en Internet "live" mee te beleven.
Dit biedt op de langere termijn nieuwe ongekende mogelijkheden voor publiciteit en sponsoring. Op de
laatste WK in 1999 te Bayreuth zijn door Eurosport opnames gemaakt, welke meerdere malen op TV te
zien waren. Bij de EK 2000 in Luesse werd bij steeds enkele vliegers een volgsysteem ingebouwd,
waardoor het verloop van de vlucht “live” op Internet gevolgd kon worden. Bij de 18m WK in 2001 in
Spanje, wordt voor het eerst voor alle zweefvliegtuigen in deze klasse een 3D volgsysteem toegepast met
grote PR waarde. Het is te verwachten dat deze ontwikkeling op termijn een gunstige invloed zal hebben
op de publieke belangstelling voor zweefvliegen in het algemeen en voor wedstrijden in het bijzonder.

De laatste jaren zijn veel zweefvliegtuigen met inklapbare hulpmotor op de markt. Afhankelijk van het
type kan deze motor soms gebruikt worden om zelf te starten. Het grootste voordeel is echter dat wanneer
een vlieger, bijvoorbeeld door het weer, gedwongen zou worden een landing buiten het
wedstrijdvliegveld te maken, hij de wedstrijdvlucht kan afbreken door in de lucht de motor te starten.
Daarna kan hij zonder buitenlanding veilig naar het wedstrijdvliegveld terug vliegen.
Op nationaal en internationaal niveau zijn de zweefvliegtuigen met hulpmotor inmiddels via enige
aanvullende regelgeving, volledig geïntegreerd in de zweefvliegwedstrijden, dit in navolging op de
besluitvorming van de IGC zoals vastgelegd in de Code Sportif van de FAI.

De kunstzweefvliegerij is een uitgesproken publiekssport. Het heeft een ‘sensationeel’ imago en het
publiek kan zich, mits voorgelicht ter zake van de beoordelingscriteria, een redelijk beeld vormen
betreffend het presteren van de individuele deelnemer. Dit is een positieve factor bij fondsenwerving
door sponsoring.
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5.2 Zweefvliegen

5.2.1 Sterkte/Zwakte Analyse

5.2.1.1 Sterke punten

•  Nederlandse zweefvliegers zijn internationaal ingesteld waardoor ze veel aan
buitenlandse wedstrijden deelnemen en daarmee snel "internationale ervaring"
opbouwen.

•  Wedstrijdzweefvliegers zijn gewend hun zaken zelf te regelen, zodat uitsluitend de
organisatie rondom de kernploeg zelf, door de KP-manager, coach, trainer en
teamcaptain worden gedaan.

•  Jong talent krijgt binnen de club's een goede basisopleiding tot en met de eerste
schreden op wedstrijdgebied.

•  Wedstrijdvliegen is slechts in beperkte zin leeftijdsgebonden, zodat het verzamelen
van ervaring over meer jaren gespreid kan worden.

5.2.1.2 Zwakke punten

•  Er is een grote afstand tussen de activiteiten van de topvliegers en de zweefclubs.
•  Er is weinig begeleiding van jong talent, waardoor de beginnend wedstrijdvlieger een

gerede kans loopt te verdrinken in het gat tussen club en top.
•  Door het individuele karakter van het wedstrijdvliegen is het moeilijk om de vliegers

te interesseren voor gezamenlijke acties om de sport op een hoger niveau te brengen,
bekender te maken of jeugdig talent te begeleiden.

•  Er is weinig aandacht voor de marketing van de sport.
Zolang de opzet van de wedstrijdsport niet verandert is het moeilijk publiciteit te
krijgen voor een sport die zich voor 90% buiten zichtafstand van het publiek
afspeelt. Door moderne digitale telecommunicatiemiddelen lijkt hierin
langzamerhand verandering te komen.

5.2.1.3 Kansen

•  Er is een toename van de vrije tijd, waardoor wedstrijddeelnemers meer
mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen.

•  De flexibiliteit en inventiviteit binnen de veelzijdige zweefvliegsport is groot.
•  Met een veranderde opzet van wedstrijden ontstaan meer mogelijkheden om de sport

attractiever te maken en daarmee meer publiciteit te verkrijgen.
•  De langzaam breder wordende top in combinatie met de verbeterende

trainingsmogelijkheden bieden meer zicht op toekomstige successen bij wedstrijden.
•  Door de subsidiemogelijkheden geboden door het NOC*NSF is de mogelijkheid om

voltallige teams naar WK's in en buiten Europa te zenden, belangrijk toegenomen.

5.2.1.4 Bedreigingen

•  Luchtruimbeperkingen, locale beperkingen op- en , in het luchtruim rond
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vliegvelden, een dreigende transponderverplichting, dit alles in combinatie met
strengere milieueisen, leggen druk op de groei van de zweefvliegsport in het
algemeen.

•  Er is een continue druk op de Kleine Luchtvaart in Nederland. Vliegterreinen worden
gesloten, voor het openen van nieuwe terreinen zijn ambtelijke- en milieubarrieres
vrijwel onneembaar. Dit geeft een toenemende druk op de bestaande vliegterreinen
en het hiertoe behorende luchtruim. De bereidheid om hiervan een deel te reserveren
voor de zweefvliegsport neemt niet toe.

•  Snelle technologische ontwikkelingen leiden tot interessante nieuwe mogelijkheden
die echter sterk kostenverhogend werken. Het wordt voor de minder draagkrachtigen
moeilijker om deze toenemende kosten te dragen.

•  Het beoefenen van de zweefvliegsport vergt veel tijd die niet even "na werktijd"
besteed kan worden. In het spanningsveld tussen intensieve sportbeoefening, gezin
en werk, moeten vliegers een goede balans proberen te vinden.

•  Met ingang van 1 januari 2001 is de nieuwe indeling in topsport-onderdelen van het
NOC*NSF een feit. Om in de hoogste subsidie-categorie (cat. 1 topsport) te vallen
moet aan WK’s door tenminste 45 landen worden deelgenomen. In de praktijk wordt
aan deze eis niet voldaan. Daardoor is Zweefvliegen als Categorie 2 topsport
ingedeeld. Op dit onderdeel is een aparte financieringssystematiek van toepassing,
welke minder uitgebreid is dan welke voor Cat.1 topsporten gehanteerd wordt. De
verwachting is dat het uitzenden van Nederlandse topvliegers naar WK-evenementen
in de jaren na 2001 met grote financiële problemen gepaard zal gaan en wellicht niet
meer goed mogelijk zal zijn.

5.3 Kunstzweefvliegen

5.3.1 Sterkte/Zwakte Analyse

5.3.1.1 Sterke punten

•  Het kunstzweefvliegen is een publiekssport
•  Kunstzweefvliegers in het algemeen en Nederlandse kunstzweefvliegers in het

bijzonder zijn internationaal ingesteld waardoor ze aan buitenlandse wedstrijden
deelnemen en daarmee snel "internationale ervaring" en acceptatie opbouwen.

•  Wedstrijdvliegers zijn gewend hun zaken zelf te regelen, zodat uitsluitend de
organisatie rondom Het Nationale Kunstzweefteam, door de Teammanager en/of
Teamcaptain verzorgd hoeft te worden.
Dit betreft dan de organisatie in verband met uitzendingen naar WK, EK of hieraan
verbonden trainingsstages.

•  Kunstzweefvliegen is slechts in beperkte zin leeftijdgebonden, waardoor
wedstrijdervaring over meerdere jaren opgebouwd kan worden.

•  Omdat een kunstvlucht relatief van korte duur is, is het mogelijk om op één vliegtuig
met meerdere vliegers een groot aantal trainingsstarts op een dag te maken. Dit
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impliceert dat de teamleden dikwijls voltallig op een training aanwezig zijn en van
elkaars ervaring leren. Zij beoordelen, volgens gelijke criteria als de judges bij een
wedstrijd hanteren, beoordeling van de door hun teamgenoten gevlogen figuren.
Hiermee zijn zij elkaars trainer. Deze benadering levert niet alleen zeer efficiënte
training maar bevordert ook de ,,Teambuilding’’.

•  Omdat een kunstvlucht relatief van korte duur is, is het mogelijk om op één vliegtuig
met meerdere vliegers aan een wedstrijd deel te nemen, mits dit het hetzelfde
vliegtuig is waarop getraind werd. Dit laatste omdat de bekendheid met de specifieke
vliegtuigeigenschappen absoluut moet zijn.
De kosten van het wedstrijdvliegen worden hierdoor enigszins beperkt.

5.3.1.2 Zwakke punten

•  Er is in Nederland te weinig aandacht voor de marketing van de kunstzweefsport.
Ondanks dat dit een pure publiekssport is, is substantieële sponsoring nog niet
bereikt.

•  Deze discipline is, in Nederland, jong. Hierdoor is het kader nog beperkt en relatief
zwaar belast.

•  Bij een kunstzweefvliegwedstrijd omvat de organisatie een relatief groot aantal
taken. Voor de invulling hiervan moet gedeeltelijk van buitenlandse hulp gebruik
worden gemaakt.

•  Er zijn in Nederland weinig sleepvliegtuigen.
•  De kosten voor de sleepvlucht waarmee elke kunstzweefvlucht begint zijn hoog.
•  Er zijn in Nederland weinig voor volacrobatie geschikte zweefvliegtuigen.
•  Na de basisopleiding is er weinig mogelijkheid voor doorstroming naar volacrobatie

omdat de clubs hiervoor geen geschikte vliegtuigen hebben en gegeven het geringe
aantal kunstzweefvliegers niet tot aanschaf besluiten. Vliegers die dit willen zullen
zelf voor een vliegtuig moeten zorgen.
Daarenboven is er een enigszins terughoudende opstelling bij een deel van de clubs
ten aanzien van kunstzweefvliegen; “onbekend maakt onbemind”.

5.3.1.3 Kansen

•  De gestaag groeiende belangstelling voor het kunstzweefvliegen biedt uitzicht op een
toenemend aantal vliegers en daarmee uitbreiding van het aantal wedstrijdvliegers.
Dit geeft goede voorwaarden voor kadervorming.

•  Er is een toename van de vrije tijd, waardoor wedstrijddeelnemers meer
mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen.

•  De subsidieëring door het NOC*NSF maakt het mogelijk om jaarlijks een  team naar
EK of WK binnen of buiten Europa te zenden. De hierdoor gelegde internationale
contacten hebben een zeer positieve invloed op het nationale - en internationale
niveau van de discipline. Dit vergroot de aantrekkingskracht voor prestatiegerichte
kunstvliegers, wat zal leiden tot verbreding van de top.
De bereidwilligheid om kadertaken te verrichten neemt in een dergelijke positieve
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sfeer toe.

5.3.1.4 Bedreigingen

•  Luchtruimbeperkingen, locale beperkingen op- en , in het luchtruim rond
vliegvelden, een dreigende transponderverplichting, dit alles in combinatie met
strengere milieueisen, leggen druk op de groei van de zweefvliegsport in het
algemeen.

•  Er is een continue druk op de Kleine Luchtvaart in Nederland. Vliegterreinen worden
gesloten, voor het openen van nieuwe terreinen zijn ambtelijke- en milieubarrieres
vrijwel onneembaar. Dit geeft een toenemende druk op de bestaande vliegterreinen
en het hiertoe behorende luchtruim. De bereidheid om hiervan een deel te reserveren
voor kunstvluchten neemt niet toe.

•  Het beoefenen van kunstzweefvliegen als topsport vergt veel tijd die naast de
reguliere arbeidstijd  besteed moet worden. In het spanningsveld tussen een kostbare
tijdsintensieve sportbeoefening, gezin en werk, moeten vliegers een goede balans
proberen te vinden.

•  De overheid legt het slepen van reclamenetten steeds meer aan banden. Reden
waarom hierin opererende bedrijven vliegtuigen afstoten of geheel sluiten. De
hiervoor gebruikte sleepvliegtuigen worden ook dikwijls ingezet voor het opslepen
van zweefvliegtuigen. Voor het kunstzweefvliegen resulteert dit overheidsbeleid in
een kleiner aantal geschikte sleepvliegtuigen. Het wordt moeilijker de huur te regelen
en de prijs wordt nog hoger.

•  Voor een aansprekend wedstrijdresultaat moet een zo groot mogelijk aantal
trainingsvluchten gemaakt worden. Dit resulteert voor het
Wedstrijdkunstzweefvliegen in een zéér hoog kostenniveau.

•  Voor de deelnemer aan een Kampioenschap wordt een minimum van veertig
trainingsvluchten noodzakelijk wordt geacht. Elke vlucht begint met een sleepstart
tegen de huidige prijs van rond 33 euro. Zolang de sporter zelf deze kosten moet
opbrengen blijft het aantrekken van jeugdige sporters een utopie.

•  Het wegvallen van het trainingsbudget heeft de persoonlijke kosten voor de
wedstrijdvliegers aanzienlijk verhoogd.
Dit vormt een directe bedreiging voor het wedstrijdresultaat
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6 ALGEMENE DOELSTELLINGEN
Voor het top(kunst)zweefvliegbeleid wordt het volgende tot doel gesteld:

•  Door een gestructureerde aanpak, vanuit de basis tot in de top de
wedstrijdzweefvliegsport op een hoger plan te brengen met nationaal en
internationaal aansprekende resultaten.

Hierbij horen de volgende ondersteunende doelstellingen:
•  Vormgeven aan een organisatie die een goede basis vormt voor het ondersteunen

(financiëel, materiëel, organisatorisch), vliegtechnisch opleiden en begeleiden
(trainen, coachen) van topzweefvliegers en jong talent.

•  Het leggen van de link tussen topsport en publiciteit voor een brede promotie van de
zweefvliegsport en ter ondersteuning van de te ontplooien activiteiten op het gebied
van sponsoring.

Bovenstaande punten worden verder uitgewerkt in de hoofdstukken              5, 7 en 8.
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7 SPORTTECHNISCH BELEID

7.1 Zweefvliegen

7.1.1 Het aspiratieniveau

7.1.1.1 Nationaal

•  Bevorderen van doorstroming van getalenteerde vliegers naar de Nationale
Kampioenschappen.
Slechte weersomstandigheden in 2000 en 2001 hebben de doorstroming van vliegers
uit de Zomerwedstrijden naar de NK gestagneerd. Volgens een procedure in het
TSBP is kwalificeren voor deelname aan de NK nu ook mogelijk door het vliegen
van  buitenlandse wedstrijden.

•  De Nationale Kampioenschappen tot een voor zweefvliegers, belangstellenden,
media en sponsors aansprekend evenement maken.
Teneinde een groter publiek snel te informeren werden de dag- en einduitslagen
geplaatst op een speciale Internet web-site en op Teletekst.

•  Sinds de NK99 is als vluchtverificatie systeem het gebruik van registratieapparatuur
gebaseerd op satelliet navigatie verplicht. Dit systeem biedt ook de mogelijkheid het
uit te breiden met apparatuur die de positie van de deelnemer periodiek naar een
grondstation zendt. Tijdens EK’s en WK’s werd deze informatie on line op Internet
geplaatst waardoor het wedstrijdverloop wereldwijd met gering tijdsverschil was te
volgen. De kosten van dit systeem is echter nog hoog, zodat eenmalig jaarlijks
gebruik tijdens een NK nog niet realiseerbaar is.

•  Het wedstrijd opdracht type VSO (Vrije Snelheids Opdracht) van de NK99 is sinds
de NK00 verlaten en vervangen door een AAT (Assigned Area Task). Een keerpunt
is daarbij uitgebreid tot een gebied. De deelnemer krijgt als opdracht een aantal
gebieden in een opgegeven volgorde aan te doen. Terugkeer naar het vliegveld levert
bonus op. Er wordt een minimale vliegtijd opgegeven. Afgelegde afstand en snelheid
worden gewaardeerd. Dit type opdracht wordt steeds verder ontwikkeld.

•  Het beleid is in de toekomst de NK-Multi afwisselend in Nederland en het buitenland
te organiseren. Wanneer in Nederland dan indien mogelijk gelijktijdig met de NK-
Club. In het tussenliggende jaar kunnen zweefvliegclubs bieden op het organiseren
van de NK-Club.

•  De eerste aanzet is gegeven voor het opstellen van een TSBP voor Juniors. Het doel
hiervan is Talentontwikkeling. Een raamwerk voor dit plan is opgesteld. Omdat het
begint bij de basis van het zweefvliegen zijn er tevens vele raakvlakken met
Breedtesport.

7.1.1.2 Europees

•  In 2006 zijn er geen EK’s. De vliegers die niet naar de WK in Zweden gaan zullen
als training gaan deelnemen aan Europese (of overzeese) wedstrijden van hoog
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niveau.
Met een aansprekend resultaat wordt bedoeld, een plaatsing van tenminste één
vlieger bij de beste 5, en in totaal drie bij de beste 10 in vier (FAI) klassen
Aan de hand van de rangorde van de steeds in september nieuw gevormde kernploeg
zal de samenstelling van een EK-Multi  team worden vastegesteld. Hierbij zal
rekening worden gehouden met het “Klasse kenmerk” dat een vlieger heeft
verkregen.

7.1.1.3 Wereld

•  Het realiseren van een aansprekend resultaat bij de WK-Multi in Zweden door
deelname met 5 vliegerteams (indien het wordt toegestaan 6).
Met een aansprekend resultaat wordt bedoeld, een plaatsing van tenminste één
vlieger bij de beste 5, en in totaal drie bij de beste 10 in vier (FAI) klassen
Aan de hand van de rangorde van de steeds in september nieuw gevormde kernploeg
zal de samenstelling van een WK-Multi  team worden vastegesteld. Hierbij zal
rekening worden gehouden met het “Klasse kenmerk” dat een vlieger heeft
verkregen.

•  Het realiseren van de uitzending van en team  van 2 vliegers en begeleiders naar de
WK-Club in Frankrijk.

•  Het realiseren van uitzending van een team van tenminste 3 vliegers en begeleiders
naar de vóór-WK-Club 2006 in Italië.

7.1.2 Evenementen/wedstrijden

7.1.2.1 Chronologisch overzicht.

      2006 2007 2008
Nationaal: Juniorenwedstrijd Juniorenwedstrijd Juniorenwedstrijd

Zomerwedstrijd Zomerwedstrijd Zomerwedstrijd
NK-Multi (in Nederland) NK-Multi (in buitenland) NK-Multi (in Nederland)
NK-Club (in Nederland) NK-Club (in Nederland) NK-Club (in Nederland)

Internationaal: WK-Multi (S) WK-Multi Juniors (I) WK-15, 18, Open (D)
WK-Club (F) WK-Dames (F) WK-Std, Club, World (I)
WK-World (F) EK-15, 18, Open (F)
Vóór WK-Multi Juniors (I) EK-Std, Club, World (Lt)
EK-KZV (Pl) WGP (?)
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7.1.2.2 Nationaal
De Juniorenwedstrijd is bedoeld om (jonge) beginnende wedstrijdvliegers kennis te laten maken met
zoveel mogelijk aspecten van het overland vliegen in wedstrijdvorm. Daarbij fungeren bij toerbeurt
(oud)-Kernploegleden als coach die de onervaren vliegers gedurende een hele vliegdag begeleiden. Deze
wedstrijd wordt doorgaans georganiseerd op het zweefvliegveld bij Venlo.

De Zomerwedstrijd is een Grote Wedstrijd die in Nederland wordt gevlogen en fungeert als een selectie
wedstrijd voor mogelijke deelname aan een NK. In de beginjaren werd deze wedstrijd op het Nationale
Zweefvlieg Centrum Terlet (bij Arnhem) georganiseerd maar daarna is de organisatie ervan verhuisd naar
het vliegveld Malden (bij Nijmegen).
Mede doordat veel vliegers hun NK-kwalificatie behalen door aan Grote Wedstrijden in het buitenland
deel te nemen is het animo voor de Zomerwedstrijden aanzienlijk gedaald. De CW&S heeft beleid
ontwikkeld om deelname aan de Zomerwedstrijden te stimuleren.

De Nationale Kampioenschappen, die ieder jaar worden gehouden, zijn een krachtmeting tussen
individuele topzweefvliegers. Deze wedstrijden gelden als het belangrijkste en directe vergelijk tussen de
Nederlandse vliegers. De resultaten zijn in grote mate bepalend voor de selectie van de kernploeg.
Gestreefd wordt naar deelname van enige topvliegers uit het buitenland, waardoor het niveau van de NK
kan worden verhoogd.
Training en voorbereiding voor deze wedstrijden geschiedt op individuele basis d.m.v. zelfgekozen
snelheids- en afstandsvluchten (eventueel brevet- en recordvluchten) en tijdens één- en tweedaagse
wedstrijden.

7.1.2.2.1 NK-Multi
Tijdens de NK-Multi van 2000 in Nederland maar ook, vanwege de MKZ problematiek, die van 2001 in
Rudolstadt (D) waren de weersomstandigheden voor zweefvliegen verre van ideaal. In 2001 kon zelfs
geen Nederlands kampioen worden aangewezen.
Draagvlak wordt gezocht voor het organiseren van de NK afwisselend in Nederland en het buitenland,
met een voorkeur voor midden Frankrijk. De NK van 2001 die noodzakelijkerwijs in Duitsland moest
worden gehouden heeft aangetoond dat het organiserende team zeer flexibel en met veel inzet instaat was
deze klus te klaren.
Alhoewel de weersomstandigheden tijdens de NK-Multi van 2002 zeker niet slecht waren, is deze NK in
2003 toch in Frankrijk (Issoudun) georganiseerd. Mede doordat nu de locatie ruim van tevoren bekend
was heeft er een record aantal vliegers (63) deelgenomen.
Na de geslaagde NK-Multi’s van 2004 (in NL) en 2005 (in F) is het beleid dat deze NK afwisselend in
Nederland en in het buitenland wordt georganiseerd.

7.1.2.2.2 NK-Club
In 2001 zou voor de eerste maal een NK-Clubklasse worden georganiseerd. De CW&S heeft dit
kampioenschap uitgeschreven gelijktijdig met de Zomerwedstrijden (voor NK-kwalificatie) op het
zweefvliegveld Malden (bij Nijmegen).
De NK-Clubklasse 2001 heeft helaas geen doorgang kunnen vinden vanwege onvoldoende deelname.
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Echter in 2002 en in 2003 waren deelname en weersomstandigheden op voldoende niveau zodat er een
Nederlands kampioen aangewezen kon worden.
In 2005 is de NK-Club georganiseerd, na jarenlange afwezigheid), wederom met succes op het Nationale
Zweefvlieg Cenrtum Terlet (bij Arnhem) georganiseerd.
Met ingang van 2006 is het beleid er op gericht de NK-Club tesamen met de NK-Multi te organiseren
wanneer deze in Nederland wordt gevlogen. In het tussenliggende jaar kunnen clubs inschrijven om deze
NK-Club in Nederland te mogen organiseren.

7.1.2.3 Internationaal
De beste oefening is het deelnemen aan buitenlandse wedstrijden. Daarbij gelden resultaten behaald bij
bepaalde buitenlandse internationale wedstrijden eveneens als maatstaf voor NK- en kernploegselectie.
Kernploegleden zullen in overleg met de kernploegmanager aan internationale wedstrijden deel nemen.

7.1.2.4 Voorbereiding WK
Indien een WK wordt georganiseerd in een land waar de vliegomstandigheden sterk verschillen met die
in Nederland (o.a. heuvel- en berggebieden, andere meteorologisch omstandigheden) dan is het wenselijk
dat vooraf ter plaatse getraind wordt, c.q. een wedstrijd wordt gevlogen in het betreffende gebied.
De CW&S bekijkt per wedstrijd in overleg met de KP-manager, welke trainingsactiviteiten minimaal
noodzakelijk zijn om bij een WK een gerede kans op succes te hebben. Deze criteria bepalen mede de
selectie voor het evenement.
Bij de gezamenlijke voorbereiding bij wedstrijden zal het teamverband meer dan in het verleden worden
gestimuleerd. Teamvliegen is een manier van samen vliegen, waardoor het resultaat van het team van
sporters groter is dan de som van de individuele prestaties.

7.1.2.5 WK-Multi 2005 te Eskilstuna (Zweden)
Er wordt een grote deelname verwacht waardoor de organisatoren het maximum aantal vliegers per land
hebben gelimiteerd. Daardoor is vooralsnog het team beperkt tot vijf vliegers. Zij zullen deelnemen in de
18m de 15m en de standaard klasse. Zo mogelijk neemt een extra vlieger deel in de Open klasse.
Het team wordt aangevuld met een teamcaptain.

7.1.2.6 WK-Club en World-Class te Vinon (Frankrijk)
Vanwege het bergachtige wedstrijdgebied is lokale terreinkennis een eerste vereiste om  een
podiumplaats te behalen. Daarom zal getracht worden een team van twee personen af te vaardigen naar
de WK-Club. In de World-Class wordt niet deelgenomen.

7.1.2.7 Vóór-WK-Multi Juniors 2006 te Rieti (Italie)
Uit de vliegers van deKernploeg en juniorenselectie die gezien hun leeftijd daarvoor (nog) in aanmerking
komen zal getracht worden een team af te vaardigen naar deze wedstijd. Een probleem is het bergachtige
wedstrijdgebied en het ontbreken van bergervaring bij de jonge vliegers. Gekeken wordt of deze ervaring
versneld opgedaan kan worden door tijdens de wedstrijd met een ervaren vlieger in een prestatie
tweezitter mee te vliegen.
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7.1.2.8 Bij volgende  WK's
Bij volgende evenementen zal in de voorbereiding getracht worden op zijn minst deel te nemen aan de
vóór-WK en één aparte KP-trainingsweek voorafgaande aan de WK in het betreffende gebied.
Trainingsweken zullen een vast onderdeel van de voorbereiding uit gaan maken.

7.1.3 Doelgroepen
Dit plan richt zich op de verzameling wedstrijdvliegers, die van plan zijn door te stromen naar de top en
die via hun activiteiten laten zien dat ze daaraan werken.

De basisopleiding tot de eerste wedstrijden is bij de clubs in goede handen en zal in dit plan dan ook
buiten beschouwing blijven. Dit geldt eveneens voor de groep recreatieve wedstrijdvliegers, waarvan
verschillende vliegers weliswaar geregeld met succes aan wedstrijden deelnemen, maar geen aspiraties
tonen voor een plaats in de kernploeg.
Meer specifiek gericht op de komende evenementen kan het volgende gezegd worden: Met de huidige
selectieprocedure voor de kernploeg (zie TSBP ZWEEF, DON 007, Bijlage F), wordt in oktober 2005 de
selectie voor uitzending naar de WK’s en de (vóór)WK in 2006 vastgesteld.

Voor uitzenden naar de WK’s en de vóór-WK-Multi Juniors in 2006  bestaat de doelgroep uit:
•  De KP 2006 vliegers,
•  De potentiële KP vliegers die hoog op de Nationale Ladder staan,
•  Talentvolle junioren zweefvliegers die zich in de jaren 2004 en 2005 hebben

geselecteerd d.m.v. wedstrijdresultaten tijdens de Junioren- en Zomerwedstrijd en bij
internationale wedstrijden.

NOC*NSF kent de mogelijkheid om topsporters in te delen in een topsportcategorie. Hieraan is een
zekere materiële ondersteuning te ontlenen. De precieze invulling van de topsportcategorieën (zie Ref. 3)
conform de NOC*NSF richtlijnen zal door de CW&S en KP-manager, ieder jaar in de maand september
of oktober plaatsvinden. Hierover zal tevens overleg worden gepleegd met het NOC*NSF.

Met ingang van 1 januari 2001 is zweefvliegen ingedeeld als Categorie 2 topsport. Dit betekent voor deze
categorie dat topsporters met een A- of B-status deze op grond van hun prestaties kunnen behouden,
echter niet verbeteren of verkrijgen.
Met ingang van 1 januari 2001 was er geen kernploeglid met een A-status. Zes leden hadden daarna een
B-status. Vanwege de aangescherpte eis dat deelname aan een EK/WK verplicht wordt gesteld alsmede
het voldoen aan de gestelde meetmomenten, zijn dat er eind 2003 nog maar twee. Ferdi Kuijpers, Max
van Bree, Onno Blankenzee en Rien Bastiaanse zijn daardoor hun B-status kwijtgeraakt. Nieuw
verkrijgen of het hervinden van een status is niet mogelijke voor sporters van een Cat. 2 topsport waartoe
zweefvliegen gerekend wordt.
De overgebleven twee B-sporters zijn:

•  Steven Raimond
•  Ronald Termaat
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Voor hen zijn in het kader van Individuele Begeleiding (IB) twee meetmomenten per jaar vastgelegd in
overleg met de bond (KP-manager). Deze bestaan uit deelname aan een EK, WK of andere door de bond
aan te wijzen belangrijke wedstrijd of trainingsstage. Het voldoen aan de eisen gesteld aan een IB-
meetmoment, is vereist voor het behoudt van de status en de daaraan verbonden financiele
ondersteuning.

In 2004 is de Individuele Begeleiding voor de Cat. 2 topsporten door het NOC*NSF beeindigd.

Aangezien het beleid voor de begeleiding van talentvolle zweefvliegers nog in ontwikkeling is, kan over
de betreffende doelgroep niet veel meer worden gezegd, dan dat het de groep wedstrijdvliegers betreft
vanaf beginnend wedstrijdvlieger tot de subtop, met aantoonbare aspiraties voor de top. (zie 7.1.4.4)

7.1.4 Begeleiding

7.1.4.1 Kernploeg
Ter voorbereiding op de WK kan, op initiatief van de KP manager, t.b.v. de kernploeg:

•  Enkele keren per jaar een informatie uitwisselingsavond of dag worden
georganiseerd;

•  1x per jaar een voorjaarstrainingskamp worden gehouden;
•  Voorafgaand aan WK’s gedurende minstens één week in het wedstrijdgebied worden

geoefend;
•  In 2003 is er een kernploeg trainer aangesteld. Hij zal deze en andere activiteiten

organiseren en begeleiden.

Er zal aandacht worden besteed aan de sportmedische begeleiding zoals de lichamelijke conditie en
adviezen over eet- en drinkgewoonten. Indien gewenst wordt hiervoor gebruik gemaakt van de
faciliteiten van het NOC*NSF.

7.1.4.2 Nieuwe Senioren Kernploeg 2005
Volgens de selectieprocedure zoals omschreven in TSBP ZWEEF, DON 007, Hoofdst. 3, is de nieuwe
Senioren Kernploeg samengesteld.

De samenstelling van, en de rangorde in de Senioren kernploeg 2006 is als volgt:
1 Ronald Termaat 7 David Muller
2 Steven Raimond 8 Peter Batenburg
3 Hadriaan van Nes 9 Robbie Seton
4 Jeroen Verkuyl 10 Mark Leeuwenburg
5 Jelmer Wasenaar 11 Bart Renckens
6 Bart Berendsen 12 Francois Jeremiasse

Opvallend in deze ploeg is het grote aantal juniorvliegers. Te weten: Jelmer Wassenaar, Bart Berendsen
en Robbie Seton. Dit komt vooral door de goede resultaten op de Junioren WK 2005 in Engeland. Rien
Bastiaanse en Henry Romeijn gaven aan, hoewel genomineerd, geen gebruik te maken van de
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mogelijkheid deel te nemen in de kernploeg.

7.1.4.3 Nieuwe Junioren Selectie 2006
De samenstelling van de Junioren  Selectie 2006 is als volgt:
1 Martijn Alders (NijAC)
2 Alfred Alfers (ACvZ)
3 Sarah van den Boom (ACvZ)
4 Jeroen Korving (VZC)
5 Christine Martens (VZC)
6 Joeri de Ronde (GeZC)
7 Bart van Stratum (EACZ)
8 Luc Stalman (VZC)
9 Tjalling thoe Schwartzenberg (KNVvL)

en Hohenlansberg
10 Rens van Broekhuizen (AcvZ)

De juniorenselectie is samengesteld door:
De Algemeen Coach
De Kernploegtrainer
De Junioren Manager
Een KP-vertegenwoordiger

Deze nieuwe ploeg gaat 2006 vooral gebruiken om ervaring op te doen en aan coachingactiviteiten deel
te nemen. Hier zullen de Coaches en de Kernploegtrainer veel energie in steken.
Er is pas in 2007 weer een junioren WK, en wel in Rieti (Italië). Omdat dit een wedstrijd is in een
bergachtig gebied mag je er alleen aan deelnemen met voldoende ervaring in de bergen en het
wedstrijdgebied. Eind 2006 wordt bekeken of er vliegers zijn die naar deze junioren WK mogen gaan.

7.1.4.4 Jong en aankomend talent

•  Bij de eerste stappen op wedstrijdgebied die de zweefvliegers zetten in de speciaal
hiervoor georganiseerde Nationale Juniorenwedstrijd worden de
aspirantwedstrijdvliegers begeleid en gecoacht door ervaren (ex-)kernploegvliegers
(hier zijn ook de 25-plussers bij die geen doelgroep zijn voor de juniorencoach).

•  Het verder begeleiden van de junioren wedstrijdvliegers is de taak van de coach, de
trainer en de juniorenmanager. Zij dienen zich daarbij te beroepen op de
zweefvliegclubs, haar instructeurs, wedstrijdorganisaties en de kernploeg.

•  Herkennen van jong talent, door met name de juniorenmanager, zal geschieden door
het bijhouden van nationale en internationale wedstrijduitslagen en door het in
praktijk waarnemen van hun vliegstijl.

•  Het beleid voor herkennen en begeleiden van deze aankomende talentvolle
topzweefvliegers wordt nog steeds bijgesteld. Ontwikkelingen zijn vooral het
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uitbreiden van de ploeg en de mogelijkheden van de ploeg. Dit geeft ook meer
gewicht aan de mensen die helpen met scouten en begeleiden.

•  Vooruitlopend hierop kunnen de kernploegleden hun scouting-taak zoals zij die bij
de juniorenwedstrijd vervullen trachten uit te breiden tot andere één- en tweedaagse
wedstrijden die in Nederland gehouden worden.

7.2 Kunstzweefvliegen

7.2.1 Het aspiratieniveau

7.2.1.1 Nationaal
Algemeen:

•  Opleiden en begeleiden van getalenteerde vliegers naar de Nationale
Kampioenschappen Kunstzweefvliegen.

•  Het jaarlijks organiseren van een Nationaal Kampioenschap in verschillende
categorieën. Dit heeft tot doel kunstzweefvliegers via een lage drempel te
introduceren in de wedstrijdkunstvliegerij. Het direct gerelateerde promotie en
rangorde systeem stimuleert en schept de voorwaarden te ontwikkelen naar
topniveau.

Nationale Kampioenschappen:
•  De Nationale Kampioenschappen Kunstzweefvliegen (NKKZ), die in 2002 voor de

eerste keer worden gehouden, zijn een jaarlijkse krachtmeting tussen individuele
kunstzweefvliegers. Deze wedstrijden gelden als het belangrijkste en directe
vergelijk tussen de Nederlandse vliegers. De resultaten zijn in grote mate bepalend
voor de selectie van het Nationale team.

•  Training en voorbereiding voor deze wedstrijd geschiedt deels op individuele basis,
zo mogelijk met videobeelden vanuit de cockpit. Effectiever is de training door het
volgen van een trainingsstage met een Nederlandse topkunstvlieger als trainer.
Groepsgewijs trainen, waarbij de groepsleden elkaars vluchten beoordelen vergroot
eveneens de efficientie. Hierin zit ook een competitieelement voor de aankomende
topvliegers. Bovendien  bevordert het de teamgeest.

•  De NKKz wordt in drie categorieen gevlogen. De categorieen onderscheiden zich in
een oplopende moeilijkheidsgraad door figurenselectie.
Sportsman. De deelnemers zijn beginnende wedstrijdvliegers.
Advanced.  De deelnemers zijn beginnende - of gevorderde wedstrijdvliegers. Zij
hebben reeds de keuze gemaakt door te gaan in de Wedstrijdkunstvliegerij en een
aerobatic vliegtuig aangeschaft. Deze categorie is de ,,kweekvijver,, voor de
verbreding van de top. Na realiseren van een omschreven criterium volgt promotie
naar de categorie Unlimited.
Unlimited. .  De deelnemers zijn ervaren wedstrijdvliegers. Zij hebben het
promotiecriterium gehaald of reeds EK’s of WK’s gevlogen. Zij vliegen figuren uit
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de volledige GAF catalogus van CIVA. In deze categorie bevinden zich de vliegers
met de topposities in de Nationale Rangorde.

•  Het  Promotie- en Nationale Rangordesysteem. Dit garandeert een transparant
systeem waarin via meetbare criteria vliegers zich door hun prestaties kwalificeren.
Het systeem stimuleert de competitie in de topgroep voor plaatsing in het Nationale
team. Ook in buitenlandse wedstrijden behaalde resultaten worden meegeteld..

Deelname van buitenlandse vliegers is een optie om het niveau van de NKKz te verhogen.

7.2.1.2 Internationaal

•  De beste methode om wedstrijdritme op te doen is het deelnemen aan buitenlandse
kunstvliegwedstrijden. Daarbij worden resultaten behaald bij buitenlandse
(internationale) wedstrijden, na weging, opgenomen in het Nationale
Rangordesysteem. Nationale teamleden zullen in overleg met de teammanager aan
internationale wedstrijden deel nemen.

•  Wedstrijdvliegers met aspiraties voor het Nationale Team kunnen via deelname hun
positie in de Nationale Rangorde verbeteren. Vooral wanneer deelgenomen wordt
aan wedstrijden met een hoge weegfactor is de invloed aanzienlijk.

7.2.1.3 Europees

•  De eerstvolgende Europese Kampioenschappen kunstzweefvliegen worden gehouden
in 2004.  Wij gaan ervan uit een team van drie vliegers hiernaar af te vaardigen.
Als doel wordt gesteld 1 vlieger tussen de 10e en 15e plaats en 3 vliegers tussen de
15e en 25e plaats.

•  Het EK 2004 wordt wordt gehouden te Moravska Trebova in Tsjechié. De
voorbereiding zal niet wezenlijk afwijken van die voor het WK in 2003. Wanneer ze
gehouden worden in bergachtig gebied zal voorbereiding ter plaatse van groot belang
zijn om vertrouwd te raken met een ,, niet horizontale ‘’ horizon, voor ons een
ongewoon fenomeen, en van doorslaggevende invloed op het resultaat.
Een trainingsstage ter plaatse heeft de voorkeur.
Gestreeft wordt naar een totaal van minimaal  veertig trainingsstarts per Teamlid
voor dit evenement.

7.2.1.4 Wereld

•  Het realiseren van uitzending van een goed voorbereid en getraind team naar de WK
2003 welke op het vliegveld Pèr nabij Gyor in Hongarije zullen plaatsvinden.
Als doel wordt gesteld 1 vlieger tussen de 15e  en 20e plaats en 3 vliegers tussen de
20e en 30e plaats.

7.2.1.5 Wereldkampioenschap

•  Er is de komende jaren nog steeds een overheersing te verwachten van de Oost-
Europese landen; er is in deze landen een enorme ervaring aanwezig en de
trainingsfaciliteiten zijn zeer uitgebreid. Deze hegemonie aantasten is reeds jarenlang
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het eerste doel van veel Nationale teams.
•  Ter voorbereiding op de WK zal in het voorjaar 2003 een trainingsstage onder

leiding van de Franse topkunstvlieger Katona georganiseerd worden. Deze zal
waarschijnlijk plaatsvinden op vliegveld Straatsburg of daar in de omgeving. Ideaal
zou zijn op het WK-vliegveld Pèr, we pogen dat te realiseren.

•  Grote aandacht zal  het aspect warmte krijgen omdat verwacht wordt dat de
temperatuur tijdens de wedstrijdperiode voor ons belastend zal zijn.

•  Het Nationale Team zal ieder weekend groepsgewijs trainen, waarbij de groepsleden
elkaars vluchten beoordelen. Groepsgewijs trainen vergroot de efficientie. Hierin zit
tevens een competitieelement voor de topvliegers. Bovendien  bevordert het de
teamgeest.
Verder zal kort voor het plaatsvinden van de EK, waarschijnlijk op vliegveld Deelen,
een intensieve trainingsweek voor het team gehouden worden. Het resultaat van een
dergelijke week is aanzienlijk hoger dan van incidentele trainingsstarts  Hierdoor
komt het geïnvesteerde aan tijd en geld  beter tot zijn recht.

•  Indien mogelijk worden direct voorafgaand aan de wedstrijd, tijdens de vrije training,
op het vliegveld Pèr nog minimaal tien trainingsstarts per vlieger gemaakt. Dit
verzekerd een goede oriëntatie in de wedstrijdbox.

•  Gestreeft wordt naar een totaal van minimaal veertig trainingsstarts per Teamlid voor
dit evenement.

7.2.2 Evenementen/wedstrijden

7.2.2.1 Chronologisch overzicht

2004 2005 2006
Nationaal NK NK NK

Internationaal: EK (Tjechië) WK (Rusland) EK(?)

7.2.3 Doelgroepen
Dit plan richt zich op de  wedstrijdkunstzweefvliegers, die van plan zijn door te stromen naar de top en
die via hun activiteiten laten zien dat ze daaraan werken.
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7.2.4 Begeleiding

7.2.4.1 Nederlandse Kunstzweefteam
De selectie kunstzweefvliegen 2006 bestaat in willekeurige volgorde uit:

1 Sape Miedema
2 Craig Manley
3 Erik Houtman

Ter voorbereiding op een internationale wedstrijd kan, op initiatief van de KP manager, t.b.v. de
kernploeg:

•  Enkele keren per jaar een informatie uitwisselingsavond of dag worden
georganiseerd;

•  Eens per jaar een voorjaarstrainingsstage  met een buitenlandse topkunstvlieger als
trainer worden gehouden;

•  Medewerking worden verleend bij de inschrijving voor internationale wedstrijden.
•  Voorafgaand aan een internationale wedstrijd wordt een zo groot mogelijk aantal

trainingsvluchten op het betreffende  wedstrijdvliegveld gemaakt.
•  Er zal aandacht worden besteed aan de sportmedische begeleiding zoals de

lichamelijke - en geestelijke conditie en adviezen over eet- en drinkgewoonten.
Indien gewenst wordt hiervoor gebruik gemaakt van de faciliteiten van het
NOC*NSF.

7.2.4.2 Jong en aankomend talent
Leden van het Nederlandse kunstzweefvliegteam geven, op het NZC Terlet en op vliegveld Deelen,
kunstvluchttraining op basisniveau. Bij meerdere verenigingen in het land gebeurt hetzelfde in
georganiseerd of incidenteel verband. Verwacht mag worden dat zich hieruit een wedstrijdkern zal
ontwikkelen.

7.2.4.3 Evaluatie
Bij het opstellen van dit sporttechnisch beleid  zijn de volgende punten in ogenschouw genomen:

•  De noodzaak om jaarlijks een NKKZ te organiseren
•  Het ontwikkelen van een transparant promotie- en rangordesysteem
•  De financiële en materiele mogelijkheden voor de kunstzweefvliegerij in Nederland
•  De mogelijkheden om de wedstrijdkunstzweefvliegerij in Nederland op een hoger

plan te brengen
•  De mogelijkheden om een team uit te zenden naar EK en WK
•  De positie van de nationale kunstzweefvliegers t.o.v. de internationale

kunstzweefvliegerij

7.3 Olympische spelen

•  Op internationaal niveau worden pogingen ondernomen zweefvliegen als
Olympische sport aan te wijzen. Op korte termijn is hierop nog geen uitsluitsel te
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verwachten.

7.4 Doping
Hoewel tot op heden binnen de nationale zweefvliegsport geen geval van doping bekend is zal, in
navolging op internationale ontwikkelingen, aandacht worden gegeven aan het ontwikkelen van een
doping beleid. Met betrekking tot het mogelijk gebruik van doping in de zweefvliegsport is overleg met
deskundigen gaande.

Recent heeft de FAI doping regelgeving voor luchtsporten gedefinieerd. Deze regelgeving is van
toepassing op FAI wereldkampioenschappen en op de FAI World Air Games. De FAI adviseert haar
leden om deze regels binnen hun eigen competentiegebied toe te passen. Daar aan toegevoegd kan de
overheid, in het kader van haar nationaal beleid, doping controles (laten) uitvoeren. Voor de nationale
wedstrijden in 2001 zal worden onderzocht of ook daadwerkelijk doping controles kunnen worden
uitgevoerd. Ten aanzien van de lijst met verboden substanties volgt de FAI de officiële lijst van het IOC,
inclusief alcohol, marihuana en bètablokkers. In samenwerking met Necedo zullen dopingcontroles
worden geregeld.

In voorbereiding op de ontwikkeling van nationale doping regelgeving voor luchtsporten in Nederland
wordt aan de deelnemende vliegers informatie verstrekt over doping. Dit gebeurt door uitreiking van het
doping waaierboekje van het IOC en de FAI dopingregels voor luchtsporten alsmede de IOC lijst van
verboden middelen. Hierin wordt de WADA-code gehanteerd.

Het beleid van toepassing op zweefvliegen is door de KNVvL opgesteld in overeenstemming met de
NeCeDo aanbevelingen. De herziene dopingslijst geldig vanaf 1 september en de vernieuwde NeCeDo
dopingswaaier per die datum worden gevolgd.

In het seizoen 2001, vóór vertrek naar WK/WAG in Spanje is het voltallige Nederlandse Kunstzweefteam
gecontroleerd op het gebruik van doping.
De uitslag van dit onderzoek was negatief.
Ook bij alle “out of competition” dopingcontroles uitgevoerd door DoCoNed bij Nederlandse
kernploegleden was de uitslag van het onderzoek tot en met september 2005 negatief.
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8 SPECIALE PROJEKTEN
Er bestaan ideeën voor bijzondere projecten, die uitgewerkt zullen worden tot concrete plannen.

Hier volgen enkele ideeën:
•  Een tot de verbeelding sprekend project is het beschikbaar krijgen van een vliegtuig

voor de juniorenselectie. Een dergelijk vliegtuig hoeft niet van een absolute topklasse
te zijn in de open- of  15-meter klasse maar mag ook in de goedkopere clubklasse
vallen. Hiermee kan elk lid van de  juniorenploeg wedstrijden meevliegen in binnen
maar vooral ook buitenland, zonder zijn beurt (recht op  het meenemen/gebruiken
van een clubtoestel) in de zweefvliegclub voorbij te laten gaan. De kosten van een
(niet nieuw) vliegtuig zouden circa  € 20.000,- kunnen bedragen, met daarbij een
ophaalwagen van circa € 6.000 en jaarlijkse verzekerings- en onderhoudskosten van
circa  € 1.800,-. Door de zweefvliegclubs aan te spreken op hun  betrokkenheid bij
prestaties van junioren kunnen deze de onderhoudswerkzaamheden in eigen huis
doen. Het vliegtuig zou op Terlet gestald moeten worden.

Het verwerven van dit Club-klasse vliegtuig, primair bedoelt voor de Junioren
kernploeg, verkeert in een vergevorderd stadium. De benodigde financien zijn echter
nog niet helemaal zeker gesteld. Er wordt hard gewerkt het kleine gat te dichten.
Voor het technisch onderhoud van het vliegtuig hebben zich reeds vrijwilligers
beschikbaar gesteld.
De plannen verkeren (oct.2003) in een vergevorderd stadium. Er wordt gericht
gezocht naar een geschikt vliegtuig.
Begin 2004 is tot aanschaf overgegaan van de PH-754, een ASW-19 met winglets en
de wedstrijdregistratie YX. Omdat de beschikbare middelen niet toereikend waren is
gebruik gemaakt van een renteloze lening verstrekt door de Afdeling Zweefvliegen
van de KNVvL.

•  Het huidige wedstrijdzweefvliegen is slechts beperkt geschikt om publiciteit te
maken, omdat de vluchten zich nagenoeg geheel buiten beeld van het publiek
afspelen. Er zijn ook wedstrijden te bedenken die beter zichtbaar zijn.
Bijvoorbeeld: Men kan om de twee minuten een paar laten starten voor een
meervoudige omronding een opdracht met één keerpunt op 10 km zuid van het veld,
zodat het verloop van de strijd beter zichtbaar wordt.
Het opzetten van een dergelijk evenement geeft het wedstrijdvliegen wellicht nieuwe
impulsen en kan in elk geval de benodigde publiciteit genereren.

•  Op verschillende plaatsen in de wereld wordt gewerkt aan systemen waarmee de
positie van wedstrijdvliegende zweefvliegtuigen kan worden zichtbaar gemaakt, het
zogenaamde Skytrack systeem. Tijdens de EK 1996 in Finland en tijdens de WK-99
in Bayreuth is dit systeem op beperkte schaal beproefd. De deelnemende
zweefvliegtuigen zenden voortdurend hun positie en hoogte uit, terwijl op de
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thuisbasis een ontvanger deze signalen registreert en op een groot TV-scherm en via
internet (wereldwijd) het verloop van de strijd laat zien. De internationale
ontwikkelingen op dit gebied zullen nauwlettend worden gevolgd, het zal  naar
verwachting nog wel enkele jaren duren voor een dergelijk systeem bij alle
deelnemende toestellen zal worden toegepast. Bij het zweefvliegen in het kader van
de WAG in Spanje zal een 3D tracking systeem voor ieder deelnemend vliegtuig
worden toegepast.
Deze methodiek kan een flinke sprong voorwaarts in de publiciteit betekenen.

•  Een kleiner project kan zich richten op het beschikbaar maken voor de teamvliegers
van actuele meteo-informatie tijdens grote wedstrijden zoals WK. Belangrijkste stap
hierbij is het beschikbaar hebben van een PC met modem en satellietontvanger voor
satelietweerkaarten en foto's, waaruit gedetailleerde weersinformatie wordt afgeleid.
Hierbij is het belangrijk dat bij deze wedstrijden een meteoroloog, meegaat die de
actuele informatie goed kan interpreteren.

•  Voor de onderlinge communicatie, tijdens wedstrijden op de grond tussen
teamcaptain en de diverse crews en met vliegers in de lucht, is een betrouwbare en
sterke radiogrondzender met zendmast dringend gewenst.
In 2003 is hier in voorzien.

•  Het stimuleren van recordvluchten of bijzondere vluchten, zoals de eerste 1000 km
vlucht vanuit Nederland of het organiseren van een tourtocht. Deze activiteiten
kunnen een grote hoeveelheid publiciteit genereren.

•  Er wordt hard gewerkt aan het opstellen van een Syllabus &
begeleidingsbeschrijving speciaal gericht op de talentontwikelling van juniors.
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9 INFRASTRUCTUUR

9.1 Organigram
Het onderstaande schema geeft een overzicht van de huidige infrastructuur rond het wedstrijdvliegen:
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9.1.1 ABZ
Het Afdelingsbestuur Zweefvliegen (ABZ) bestuurt namens de Koninklijke Vereniging voor Luchtvaart
(KNVvL) de afdeling zweefvliegen en is derhalve verantwoordelijk voor alle activiteiten die uit naam
van de vereniging georganiseerd worden.

9.1.2 CW&S
De CW&S is een adviescommissie ter stimulering en ontwikkeling van het ABZ beleid (inclusief
bepaalde financieële zaken) en tot het houden van -en deelnemen aan zweefvliegwedstrijden.
De CW&S en de CKZ stemmen hun beleid af via hun voorzitters.
De CW&S heeft tevens een aanzienlijk aantal eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (zie
bijlage A.1).
De CW&S laat zich bijstaan door specialisten op verschillende gebieden.
Voor de organisatie en uitvoering van de Nationale Kampioenschappen stelt de CW&S de
wedstrijdleider aan. Deze formeert zelf de benodigde bemanning voor de wedstrijdleiding en maakt een
begroting voor het evenement, die door het ABZ moet worden goedgekeurd.
De CW&S stelt de reglementen op en houdt toezicht op en geeft goedkeuring aan het te gebruiken
wedstrijd-softwaresysteem.
De Zomerwedstrijd en de Juniorenwedstrijd zijn door de Afdeling Zweefvliegen gedelegeerd naar
zweefvliegclubs die zelf hun organisaties samenstellen. De bemoeienis van de CW&S beperkt zicht tot
het leveren van de reglementen, het coördineren van de wedstrijddata en het bewaken van de kwaliteit.

9.1.3 CKZ
De Commissie Kunstzweefvliegen heeft op hoofdpunten dezelfde taakstelling als de CW&S.

9.1.4 Algemeen coach
De algemeen coach geeft leiding aan de Kernploeg inzake coaching gedurende het gehele jaar. Zijn/haar
taak is het opzetten van beleid t.a.v niveau/prestatie verbetering van de kernploeg. Hij/zij heeft een
coördinerende functie voor activiteiten betreffende niveauverbetering. Tevens heeft hij/zij als taak de
externe structuur rondom de kernploeg te optimaliseren zodat de sporters zich maximaal kunnen richten
op het vliegen zelf.
De algemeen coach maakt plannen en organiseert KP-activiteiten ter verbetering en verhoging van het
prestatie niveau van de sporters. Het een en ander in nauw overleg met de kernploeg trainer en de
kernploeg manager. Taken en verantwoordelijkheden zijn omschreven in TSBP ZWEEF, DON 002
De junioren selectie zal zo veel mogelijk betrokken worden bij die KP-activiteiten die van belang zijn
voor het verhogen van hun prestatie niveau.

9.1.5 Kernploegtrainer
De kernploegtrainer heeft als taak het prestatie niveau van de kernploeg, alsmede teams die gaan
deelnemen aan een EK of WK te verhogen. De activiteiten die hij uitvoert zijn een onderdeel van het
beleid van de algemeen coach dat hij dan ook met deze in nauw overleg opzet. Activiteiten kunnen zijn:
vlucht-evaluatie/analyse van wedstrijdvluchten, trainen van sporters in teamvliegen, opzetten van
kernploegtrainingen. Indien mogelijk zal ook de junioren selectie moeten worden betrokken bij de
activiteiten. Taken en verantwoordelijkheden worden omschreven in TSBP ZWEEF, DON 002.
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9.1.6 Kernploeg
De kernploeg wordt geleid door de kernploegmanager. De procedure voor selectie zoals gegeven in
TSBP ZWEEF, DON 007, Hoofdst. 3 wordt jaarlijks besproken binnen de CW&S en eventueel
aangepast. Voor WK evenementen wordt door het deelnemende team een teamcaptain aangezocht, die in
samenwerking met KP-manager de uitzending naar het evenement organiseert. Het komende jaar zal
worden gezocht naar een kernploegtrainer.
Er wordt aan gewerkt om voor de actuele meteo-informatie met de tactische bijgeleiding daaraan
verbonden een meteoroloog tijdens de WK deel te laten uitmaken van het wedstrijdteam.
Met de aanschaf van een aantal Global Navigation Satellite System (GNSS) Recorders (loggers) in 1996,
is de KP manager aangesteld als de verantwoordelijke beheerder van deze apparatuur. Deze beheerder zal
tevens verantwoordelijk zijn voor mogelijk op termijn aan te schaffen vliegtuigen, PC's met modem,
satellietontvangers, communicatieapparatuur en andere materialen. De uitvoerende beheerstaak over de
apparatuur kan de KP-manager delegeren aan (bijvoorbeeld) een KP-lid.

9.1.7 Juniorenselectie
De juniorenselectie wordt geleid door de juniorenmanager, die wordt aangesteld door de CW&S. De
juniorenmanager kan tevens als teamcaptain optreden tijdens junioren WK's.
Gezien de relatief geringe wedstrijdervaring van de jonge vliegers is het niet eenvoudig een selectie
procedure op te stellen voor toetreding. Desalniettemin is er in september 2003 door de junioren manager
een voorstel voor een procedure opgesteld ter evaluatie door de CW&S.
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10 COMMERCIEEL BELEID EN FINANCIEN
Topsport voor zweefvliegen is sterk afhankelijk van de beschikbare financiële middelen, temeer daar de
uitrusting in tegenstelling tot b.v. marathonlopen of atletiek, zeer kostbaar is.

10.1 Bronnen
De bronnen voor het aantrekken van gelden zijn:
1. Opbrengsten uit afgifte van brevetten en sportlicenties.
2. Algemene middelen van de KNVvL.
3. Eigen bijdrage van de vlieger.
4. Sponsoring.
5. Bijdrage van het NOC*NSF.

In discussie is of een bijdrage uit de algemene middelen aangewend kan worden.
Daar de betrokkenheid van de clubs met het wedstrijdvliegen en de prestaties van de kernploeg in deze
sport gering is, stuit een  contributie verhoging voor dit doel, hoe bescheiden ook, op weerstand.
Echter, een vereniging die zichzelf respecteert en zich in wereldverband wil meten met de top, mag van
zijn leden een bijdrage verlangen ter bestrijding van de hiermede gepaard gaande kosten. Hiervoor zijn
vanaf 1997 de bedragen opgevoerd.

In de toekomst zal een belangrijk deel van de financiële middelen voor het bedrijven van topsport uit
andere bronnen betrokken moeten worden.
Hiervoor is het nodig dat gestructureerd beleid wordt ontwikkeld op het gebied van sponsoring. Dit zal
en kan niet los staan van sterk verbeterde Public Relations (PR). Binnen het Hoofdbestuur van de
KNVvL zijn plannen in ontwikkeling om PR op het gebied van de luchtsporten naar een hoger plan te
trekken. De start in 1999 van een voor dit doel opgerichte commissie zal de coördinatie in het overleg
met het NOC*NSF m.b.t. subsidies begeleiden.

De Afdeling Zweefvliegen zal zich hierbij aan moeten sluiten en parallel daaraan aan sponsoring moeten
gaan werken. Wellicht kan ook hier binnen de overkoepelende KNVvL gecoördineerd worden.
Naar verwachting zal het meer dan een jaar duren voordat van deze activiteiten de eerste resultaten
verwacht kunnen worden.

Binnen de Afdeling Zweefvliegen en ook binnen de kernploeg moet men zich bewust worden dat met de
intrede van substantiële sponsoring, een deel van de tot nu toe genoten vrijheid van handelen beperkt kan
worden.
Dit vereist een mentaliteitsombuiging, waarbij echter gesteld moet worden dat het sportieve element de
eerste prioriteit dient te behouden.

Sinds 1996 is een substantieel bedrag voor training in de begroting opgenomen. Deze was in 1996 vooral
gericht op het bergvliegen, daar in 1997 de WK in het bergachtig gebied van Zuid Frankrijk is gehouden
worden. Willen Nederlandse vliegers, gewend aan het vliegen boven vlak land, in geaccidenteerd terrein
een kans van slagen hebben, dan zal - mede i.v.m. het veiligheidsaspect - ter plekke behoorlijk geoefend
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moeten worden. In de komende jaren zal deelname aan een vóór-WK sterk meegewogen worden, omdat
een vóórverkenning ter plekke de kans om hoog te eindigen vergroot. Dit is een verplichting ten opzichte
van hen die de financiën suppleren.

10.2 Meerjaren begroting
De volgende tabel geeft een driejarenbegroting van inkomsten en uitgaven. (Onvolledig)

Begroting Topsport-
Beleid 2005 – 2007 (bedragen in Euro)

2005 2006 2007

Uitgaven
NK’s (Multi/Club/KZV+ZW/Junioren) 22.000
(voor-)WK-Multi 63.000
WK-Juniors 25.000
EK-Club 20.000 -
WK-World Class -
WK/EK-Kunstzweefvliegen -
World Air Games - -
EK’s-Multi 63.000 -

Voorj. Trainingskamp WK-Multi 16.000
Voorj. Trainingskamp Kunstzweefvl. 13.000

Internat. Wedstrijden KP 20.000
Internat. Wedstrijden Juniors 15.000
Internat. Wedstrijden KZV 5.000

Opleiding/cursus KP 3.000
Opleiding/cursus Juniors 1.500
Opleiding/cursus KZV 2.500

Inkomsten
Sportlicenties en brevetten 14.000
Eigen bijdrage KP-vliegers 23.000
Eigen bijdrage Juniors -
Eigen bijdrage KZV-vliegers 3.500
Bijdrage uit contributie KNVvL 11.000
Sponsoring/donaties

Te financieren door derden:
(sponsors, NOC*NSF, acties)

Zie o.a.
subsidie-
aanvraag

Idem idem



DOCUMENT ONDERWERP TYPE DON DVN

TSBP ZWEEF BP 001 09
SHT/SHTS

Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor Luchtvaart

Afdeling Zweefvliegen
Status : DEFINITIEF

53 / 55

© Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Arnhem, november 2005

10.2.1 Uitgaven
In TSBP ZWEEF, DON 004 zijn de gemiddelde kosten van deelname aan een WK uitgewerkt. Deze
kunnen van evenement tot evenement verschillen. Dit is hoofdzakelijk gelegen in de afstand van
Nederland tot de wedstrijdlokatie. (bijvoorbeeld reiskosten naar Finland v.v., 5000 km over de autoweg
of 1000 km en hoge ferry kosten of 3800 km Italië v.v. over de autoweg.)

10.2.2 Inkomsten
Tot op heden wisselen de inkomsten nogal sterk, daar zij enerzijds afhankelijk zijn van sponsoren en
anderszijds van de goedkeuring van de bij het NOC*NSF ingediende subsidie aanvragen.
Helaas bieden de in 2004 beeindigde individuele bijdragen (z.g. IB) voor vliegers die tijdens de WK bij
de eerste 8 zijn geëindigd ook geen financiële ruimte meer.
Door het beleid van het  NOC/NSF dat subsidie bijdragen gekoppeld worden aan categorieën, maakt dat
vanaf 2001 de voorgestelde begrotingen voor topsportprogramma’s volgens Cat. 1 indeling, geen reële
kansen krijgen om deze programma's invulling te geven. Om hieraan wel te kunnen voldoen zal overleg
tussen het IOC en FAI moeten plaats vinden om te bewerkstelligen dat voor WK- wedstrijden het aantal
landen wat nu moet deelnemen van min. 45. wordt verlaagd naar ca. 25 landen, zoals dit voor een aantal
andere sporten ook is vastgesteld.
Tussentijds zullen sponsorgelden geworven moeten worden.
Een tweede grote belemmerende factor is gelegen in het feit dat, met ingang van het seizoen 2005, voor
alle Categorie 2 topsporten slechts één sterk gereduceerd totaal bedrag aan subsidiegeleden beschikbaar
is. Dat bedrag wordt evenredig verdeeld over de toegekende topsportonderdelen. Aan zweefvliegen zijn
twee onderdelen toegewezen.

Het toekomstig beleid zal er opgericht worden om voor zweefvliegen hernieuwd een Categorie 1 indeling
als Topsport te verkrijgen.
Een werkgroep is aangesteld om invulling te geven aan dit nieuwe beleid. Het zal relevante aspecten die
door het Nationaal Coach Platform zijn en worden aangedragen moeten verwerken in beleidsplannen.
Deze hebben onder andere tot doel talenten te herkennen en te ontwikkelen, deskundigheid te bevorderen
van het topkader en trainingssturing van de topsporter met als doel podium plaatsen te verwerven op
EK’s, WK’s en World Games.
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11 PERIODIEKE EVALUATIE VAN HET BELEID
De in de vorige hoofdstukken beschreven situatie en de voornemens voor de komende jaren zijn aan
verandering onderhevig. Daarnaast dient een deel van het beleid nog te worden ontwikkeld.

Het is daarom noodzakelijk om ieder jaar een evaluatie te houden van de bereikte resultaten in
combinatie met de nog uit te voeren plannen om zo tot een bijgewerkt plan te komen voor het volgende
jaar.

Aangezien een groot deel van de plannen financiële consequenties heeft is het noodzakelijk het
evaluatietijdstip te koppelen aan het moment dat het NOC*NSF de subsidieverzoeken binnen wenst te
hebben en dat binnen de KNVvL de begroting voor het komende jaar daarop aansluit.
Het ligt daarom voor de hand deze evaluatie in juni uit te voeren. Deze activiteit valt onder
verantwoording van de CW&S, die dit samen met de verschillende KP-managers opstelt. De
uiteindelijke inlevering naar het ABZ zal vóór 1 augustus dienen te geschieden. Dit tijdstip sluit aan bij
de activiteitplanning van de commissie, want het commissiewerk wordt over het algemeen in de
wintermaanden en het voorjaar uitgevoerd als de vliegactiviteiten op een laag pitje staan. In juli kan dan
de balans opgemaakt worden over de resultaten en voortgang van het voorbije seizoen, aangevuld met de
plannen en voor het nieuwe jaar.

De jaarlijkse aanvullingen op het Topsportbeleidsplan worden om het jaar als aanvulling op het plan
gepubliceerd, één maal per twee jaar zal een herzien Topsportbeleidsplan worden uitgegeven.
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BIJLAGE A: TSBP ZWEEF, DON 002: FUNCTIE- EN TAAKOMSCHRIJVINGEN,
REGLEMENT KP

BIJLAGE B: TSBP ZWEEF, DON 003: WEDSTRIJDRESULTATEN EK, WK EN WORLD
AIR GAMES

BIJLAGE C: TSBP ZWEEF, DON 004: GEMIDDELDE KOSTEN VAN UITZENDING NAAR
EEN WK

BIJLAGE D: TSBP ZWEEF, DON 005: GEMIDDELDE KOSTEN VAN TRAININGEN

BIJLAGE E: TSBP ZWEEF, DON 006: JAARPLAN EN TOELICHTING SUBSIDIE
AANVRAAG NOC*NSF

BIJLAGE F: TSBP ZWEEF, DON 007: REGELS EN PROCEDURES

BIJLAGE G: TSBP ZWEEF, DON 008: REGLEMENT NK


