
DOCUMENT ONDERWERP TYPE DON DVN

TSBP ZWEEF BP 006 10
SHT/SHTS

Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor

Luchtvaart

Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor

Luchtvaart
1 / 20

TOP SPORT BELEIDS PLAN

Zweefvliegen

2006 t/m 2007

AUTEUR: KNVvL Afdeling Zweefvliegen

© Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Arnhem, november 2006

BIJLAGE E:

Evaluatie 2006

Jaarplan en toelichting subsidieaanvraag
NOC*NSF 2007



DOCUMENT ONDERWERP TYPE DON DVN

TSBP ZWEEF BP 006 10
SHT/SHTS

Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor

Luchtvaart Status : DEFINITIEF
2 / 20

© Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Arnhem, november 2006

WIJZIGINGSINFORMATIE

DATUM PARAGRAAF BESCHRIJVING DVN

November 05 -
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3 en sub. para’s
1.4.2
1.4.4
2.1 en 2.2

Wijzigingsblad toegevoegd
Evaluatie vervangen door die van 2005
Naam hoofdstuk gewijzigd
NK-organisatie beleid toegevoegd
2006 Activiteiten ingevuld
Junioren WK 2007 toegevoegd
2005 Evaluatie ingevuld
Geactualiseerd naar 2006 situatie
Tussen gevoegd: Coaching programma 2005 – 2006
Evaluatie vervangen door die van 2005
Aangepast aan 2006 situatie
Begrootte bedragen geactualiseerd naar 2006 situatie

09

November 06 1.1.2
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2.2
1.2.3
1.3 en sub. para’s
1.4
1.5.2
1.5.3
1.5.4
2.1, 2.2 em 3

Evaluatie vervangen door die van 2006
Nieuw Hfdst. “KP 2007” toegevoegd
NK’s 2007 ingevuld
Evenementen in 2007 ingevuld
Evaluatie vervangen door die van 2006
Junioren selectie 2007 toegevoegd
Coaching programma geactualiseerd naar 2006-2007
Nieuw Hfdst. “Breedtesport” toegevoegd
Evaluatie 2006 ingevuld
Prestaties 2006 ingevuld
Geplande activiteiten in 2007 opgenomen
Begrootte bedragen geactualiseerd naar 2007 situatie

10



DOCUMENT ONDERWERP TYPE DON DVN

TSBP ZWEEF BP 006 10
SHT/SHTS

Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor

Luchtvaart Status : DEFINITIEF
3 / 20

© Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Arnhem, november 2006

INHOUDSOPGAVE

1 TOELICHTING ACTIVITEITEN UITVOERING PER DISCIPLINE ..................................... 5

1.1 ZWEEFVLIEGEN (ZVL) ................................................................................................................................................. 5
1.1.1 Inleiding....................................................................................................................................................................... 5
1.1.2 Evaluatie 2006............................................................................................................................................................. 5

1.1.2.1 WK-Multi klasse 2006. ......................................................................................................................................... 6
1.1.2.2 WK-Club klasse 2006. .......................................................................................................................................... 6
1.1.2.3 Vóór EK-Multi Klasse 2006. ................................................................................................................................ 6
1.1.2.4 Vóór WK-Junioren 2006....................................................................................................................................... 7
1.1.2.5 EK-KZVL 2006..................................................................................................................................................... 7
1.1.2.6 NK-Multi 2006. ..................................................................................................................................................... 7
1.1.2.7 NK-Club 2006. ...................................................................................................................................................... 7
1.1.2.8 Coaching en trainingsactiviteiten 2006................................................................................................................. 8
1.1.2.9 Doping controles.................................................................................................................................................... 8

1.1.3 Overzicht deelnemende landen/deelnemers............................................................................................................... 8
1.1.4 Kernploeg 2007........................................................................................................................................................... 9
1.1.5 Training en en internationale wedstrijden 2007 ........................................................................................................ 9
1.1.6 Activiteiten en evenementen in 2007....................................................................................................................... 10
1.1.7 Dopingbeleid............................................................................................................................................................. 11

1.2 JUNIOREN ZWEEFVLIEGEN (JZVL) ...................................................................................................................... 11
1.2.1 Inleiding..................................................................................................................................................................... 11
1.2.2 Evaluatie 2006........................................................................................................................................................... 12
1.2.3 Juniorenselectie 2007................................................................................................................................................ 12
1.2.4 Dopingbeleid............................................................................................................................................................. 13

1.3 COACHING PROGRAMMA 2006-2007..................................................................................................................... 13
1.3.1 Samenvatting evaluatie 2006.................................................................................................................................... 13

1.3.1.1 Mentaal:................................................................................................................................................................ 13
1.3.1.2 Vliegtechnisch:..................................................................................................................................................... 14
1.3.1.3 Fysiologie............................................................................................................................................................. 14
1.3.1.4 Materiaal .............................................................................................................................................................. 14

1.3.2 Aandachtspunten/Verbeterpunten Winter 2006/2007............................................................................................. 14
1.3.2.1 Samenwerking in de lucht ................................................................................................................................... 14
1.3.2.2 Communicatie protocol voor radiocommunicatie (lucht-lucht en grond-lucht) ............................................... 14
1.3.2.3 Vliegtechnische coaching vanaf de grond tijdens de vlucht zelf....................................................................... 14

1.3.3 Fysiek......................................................................................................................................................................... 15
1.3.3.1 Voeding................................................................................................................................................................ 15
1.3.3.2 Mentaal................................................................................................................................................................. 15

1.3.4 Junioren ..................................................................................................................................................................... 15
1.3.5 Vliegseizoen 2007..................................................................................................................................................... 15

1.4 BREEDTESPORT............................................................................................................................................................ 16
1.4.1 On Line Contest Nederland...................................................................................................................................... 16

1.4.1.1 Doel ...................................................................................................................................................................... 16
1.4.1.2 Algemeen ............................................................................................................................................................. 16
1.4.1.3 Enkele statistieken 2006 OLC Nederland (tm 02-10)........................................................................................ 16



DOCUMENT ONDERWERP TYPE DON DVN

TSBP ZWEEF BP 006 10
SHT/SHTS

Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor

Luchtvaart Status : DEFINITIEF
4 / 20

© Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Arnhem, november 2006

1.4.1.4 Internationaal 2006.............................................................................................................................................. 16
1.4.1.5 Enkele statistieken 2006 OLC Internationaal (tm 02-10) .................................................................................. 16
1.4.1.6 Financieel ............................................................................................................................................................. 16

1.5 KUNSTZWEEFVLIEGEN (KZVL).............................................................................................................................. 17
1.5.1 Inleiding..................................................................................................................................................................... 17
1.5.2 Evaluatie 2006........................................................................................................................................................... 17
1.5.3 Geleverde prestaties 2006......................................................................................................................................... 18
1.5.4 Training en Internationale wedstrijden .................................................................................................................... 18
1.5.5 Dopingbeleid............................................................................................................................................................. 18

2 FINANCIELE TOELICHTING 2007.................................................................................... 19

2.1 Nationale wedstrijden, trainingen en kernploegactiviteiten ....................................................................................... 19

2.2 Internationale wedstrijden 2007 ..................................................................................................................................... 19

3 RESUME AANVRAAG SUBSIDIE NOC*NSF 2007 ......................................................... 20



DOCUMENT ONDERWERP TYPE DON DVN

TSBP ZWEEF BP 006 10
SHT/SHTS

Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor

Luchtvaart Status : DEFINITIEF
5 / 20

© Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Arnhem, november 2006

1 TOELICHTING ACTIVITEITEN UITVOERING PER DISCIPLINE
Deze Bijlage E is een aanvulling op het TopSport Beleids Plan Zweefvliegen dat één maal per twee jaar
wordt uitgegeven zoals vastgelegd in TSBP ZWEEF, DON 001, Hoofdstuk 11.

1.1 ZWEEFVLIEGEN (ZVL)

1.1.1 Inleiding
Aan de hand van het Topsportbeleidsplan waar deze toelichting bij hoort doen de Commissie Wedstrijd
& Selectie (incl.juniorenteam) en de Commissie Kunstzweefvliegen een verslag over het afgelopen
vliegseizoen met een overzicht van de activiteiten voor het komende jaar.
Zweefvliegen wordt internationaal met ingang van 2007 ingedeeld in Type 1 en Type 2. Onder Type 1
vallen nu de EK/WK’s in de 15-meter, 18-meter en Open klasse en onder Type 2 de EK/WK’s in de
Standard-, Club- en World klasse. Dit is een herstructureren op bepaalde vliegtuigeigenschappen (wel of
geen flaps) en tevens bedoeld om de grootte van beide evenementen in de hand te kunnen houden.

Elk jaar vindt in de discipline zweefvliegen (ZVL) een klassenindeling plaats op basis van de Nationale
Kampioenschappen en Nationale/Internationale wedstrijden. Uit deze nationale ladder wordt de
kernploeg geselecteerd. Deze selectie vindt omstreeks einde vliegseizoen plaats. Doordat het
zweefvliegen in 2000 uit de Categorie 1 topsport is gezet en Categorie 2 is geworden, is het deelnemen
aan meerdere evenementen of trainingen in een jaar sterk onder financiële druk komen te staan. Dit
betekent dat uitzending naar bepaalde evenementen niet meer haalbaar is en keuzes moeten worden
gemaakt. Elke vlieger die deelneemt aan een WK/EK dient, volgens daartoe gestelde eisen van de FAI,
een begeleider/assistent te hebben en de teams bij een evenement moeten daarnaast onder leiding staan
van een teamcaptain met ook een assistent.
De teamcaptain geeft leiding aan het door de KNVvL Afdeling Zweefvliegen afgevaardigde en
Nederland vertegenwoordigende team van zweefvliegers en begeleiders dat deelneemt aan het EK/WK.
De teamcaptain dient volledig op de hoogte te zijn van alle relevante reglementen en andere stukken in
relatie tot het evenement. Een vast onderdeel van zijn/haar taak is het deelnemen aan de
juryvergaderingen, het verzorgen van de contacten met de wedstrijdleiding en het verrichten van de
daaruit voortvloeiende handelingen. Een assistent van de teamcaptain verzorgt alle relevante informatie
ter plaatse. Volgt het verloop van de wedstrijd waar mogelijk via het tracking systeem, het aanleveren
van de logger-informatie, communiceren naar media/buitenwereld middels website/emails/GSM en
verzamelen stukken voor declaraties.
Normaliter wordt elke vlieger bij een dergelijk evenement ter zijde gestaan door tenminste één of twee
begeleiders voor het verlenen van praktische assistentie (opbouw en demontage van de vliegtuigen en
technische ondersteuning). Het is niet mogelijk voor de coach elk toernooi aanwezig te zijn, in dat geval
neemt de teamcaptain de coaching activiteiten over.

1.1.2 Evaluatie 2006
Naast de functie van Kernploegmanager is er sinds 2002 ook de functie van Algemeen coach ingesteld en
in 2003 een Kernploegtrainer.
In 2006 was de manager van de kernploeg Paul Schepers, die van de junioren selectie Patric Hoeve, de
Algemeen Coach Frouwke Kuijpers en de Kernploegtrainer Baer Selen (twee-voudig wereldkampioen
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!!). De taken en verantwoordelijkheden van bovengenoemde functies staan beschreven in TSBP ZWEEF,
DON 002, Bijlage A: Functie- en Taakomschrijvingen.

1.1.2.1 WK-Multi klasse 2006.
Van 4 juni tot 18 juni vond in de discipline ZVL type 1 in Eskilstuna, Zweden, de WK Multiklasse
plaats. In totaal namen er 116 vliegers deel aan dit mega evenement verdeeld over de klassen Standaard,
15m, 18m en Open.
De Nederlandse afvaardiging bestond uit 6 vliegers, 9 teamleden, de Team Captain en voor het eerst een
speciale Vliegtactische Coach. Doelstelling van het team was primair het behalen van podiumplaatsen
maar daarnaast zoveel mogelijk vliegers bij de eerste 10 in hun klassement.
Volgend op een trainingsweek werd er gevlogen op 10 van de mogelijke 14 dagen. Moeilijke
weerscondities en de vlakbij het vliegveld liggende grote meren, die op de thermische omstandigheden
een grote invloed hadden, maakten dat het zeer zeker geen eenvoudige wedstrijd was.
Standaardklasse met 35 deelnemers. Hier hebben de twee jeugdige Nederlande deelnemers prima
gepresteerd. Vooral de jonge Jelmer Wassenaar, die een 7 e  plaats behaalde met een qua
prestatiepotentieel niet ideaal vliegtuig, heeft een uitstekende prestatie neergezet. Jeroen Verkuijl werd
verdienstelijk14e.
15m Klasse (23 deelnemers). In deze klasse waren wij vertegenwoordigd met de regerend Europees
kampioen Steven Raimond. Mede onder druk van deze titel wisselde hij uitstekende prestaties af met
mindere dagen. Hij behaalde desalniettemin een prima 10e plaats.
18m Klasse (36 deelnemers). Hierin namen Ronald Termaat en Hadraan van Nes deel. Ronald heeft een
uitstekende wedstrijd gevlogen met tot op het laatst uitzicht op een podium plaats. Na een enkele mindere
dag bleef er helaas een 7 e maar nog steeds uitstekende klassering over. Ook Hadriaan vloog een prima
wedstrijd en eindigde in het geweld als 10 e.
Open Klasse (22 deelnemers). In deze koningsklasse (vliegtuigen met spanwijdten tot 28m) deed Peter
Batenburg als enige Nederlander mee. Hij had het daar moeilijk zich hoog te klasseren vanwege het
lagere prestatiepotentieel van zijn vliegtuig. Toch behaalde hij een goede 17 e plaats.
Team Captain was de Algemeen Coach Frouwke Kuijpers.
Onze tweevoudig wereldkampioen Baer Selen acteerde als Vliegtactische Coach.

1.1.2.2 WK-Club klasse 2006.
De WK Clubklasse en World Class werd gevlogen van 14 juli tot 28 juli in Vinon, Frankrijk.
Het wedstrijdgebied voor deze klassen lag in het hooggebergte van de Franse Alpen. Tevens is het
prestatiepoptentieel van de vliegtuigen in deze klassen maar vooral die in de World Class beperkt.
Daarom is er slechts één vlieger met grote ervaring in het gebied afgevaardigd naar deze wedstrijd.
Van de 39 deelnemers in de Club Klasse behaalde Erik Borgman een verdienstelijke 20 e plaats.

1.1.2.3 Vóór EK-Multi Klasse 2006.
De Vóór EK-Multi Klasse discipline ZVL type 2, werd gevlogen in Issoudun (Frankrijk) van 13 tot 19
augustus 2006. Op een dergelijke wedstrijd in het jaar voorafgaand aan de eigenlijke EK heeft men de
mogelijkheid ter plaatse ervaring op te doen in het wedstrijdgebied. Voor de wedstrijdleiding geeft dit
tevens de mogelijkheid haar organisatie op peil te brengen. Helaas werd de wedstrijd geplaagd door de
slechtweer periode in augustus. Daardoor kwam men op slechts 3 dagen tot een dagklassement.
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Gelijktijdig met de vóór-EK werden de Franse kampioenschappen in de Club-, Standaard en de 15m
Klasse gevlogen. Mark Leeuwenburgh nam deel aan de Franse NK in de Clubklasse met 31 deelnemers.
Daarin behaalde hij een voortreffelijke 4 e plaats.
Bij de vóór-EK werden de 3 klassen 15m, 18m en Open samengevoegd tot één klasse vanwege het
beperkte aantal van totaal 22 deelnemers. Gezien de grote prestatieverschillen van de vliegtuigen in de
verschillende klassen is er een handicapsyteem toegepast.
Peter Batenburg behaalde een verdienstelijke 10 e plaats. Francois Jeremiasse werd 12 e gevolgd door
Ferdi Kuijpers 14 e, Bas de Jong 16 e en Bart Renckens 18 e.

1.1.2.4 Vóór WK-Junioren 2006
Deze vóór-WK voor junioren vond plaats op het vliegveld van Rieti in midden Italie van 22 t/m 30 juli.
Vanwege het bergachtige wedstrijdgebied had de Commissie Wedstrijd en Selectie als eis gesteld aan de
junioren dat er vooraf ervaring in het vliegen in de bergen moest worden opgedaan en zo mogelijk ter
plaatse. Gezien zijn leeftijd kwam alleen Bart Berendsen in aanmerking om in 2007 naar de WK junioren
te gaan en voorafgaand daaraan voldoende ervaring op te doen. In het voorjaar volgde hij een
trainingsstage in Varese (N-Italie). Kernploeg lid Ronald Termaat, met ruime ervaring in Rieti, had zich
op geworpen Bart te coachen en de wedstijd ook gedeeltelijk mee te vliegen.
Dit resulteerde voor Bart in de Club klasse in een fraaie 5 e plaats van de 17 deelnemers. Ronald werd
10 e.

1.1.2.5 EK-KZVL 2006
De 8 e EK Kunstzweefvliegen heeft plaatsgevonden in Rybnik, Polen van 19 t/m 29 juli.
Op dit voornamelijk door Oost Europese vliegers gedomineerde kampioenschap behaalde Erik Houtman
een 30 e plaats van 37 deelnemers.

1.1.2.6 NK-Multi 2006.
De Nationale Kampioenschappen in de Standaard-, de 15m-, de 18m- en de Openklasse vonden van 8
t/m 18 mei plaats op het Nationale Zweefvlieg Centrum Terlet bij Arnhem. Er werd gevlogen in een
gecombineerde Standaard en 15m klasse met 18 deelnemers, en een gecombineerde 18m en Openklasse
van 15 deelnemers. Het weer was overwegend uitstekend hetgeen resulteerde in grote opdrachten die
veelvuldig richting Duitsland uitgezet werden.
In de Standaard/15m klasse behaalde Ferdi Kuijpers de 1 e plaats gevolgd door Tjeerd Reitsma en Robbie
Seton. In de 18m/Open klasse was Francois Jeremiasse 1 e . Hadriaan van Nes en David Muller waren
respectievelijk 2 e en 3 e.

1.1.2.7 NK-Club 2006.
Gelijktijdig met de NK-Multi is op Terlet het kampioenschap in de Club-klasse georganiseerd. Een van
de redenen hiervoor was deze in het buitenland zeer populaire klasse ook in Nederland van de grond te
krijgen. In deze Club-klasse voor oudere typen zweefvliegtuigen wordt gevlogen zonder prestatie
verhogende waterballast. Tevens wordt een handicap systeem gehanteerd teneinde de onderling in
prestatie verschillende toestellen gelijk te kunnen beoordelen.
Na 7 wedstrijddagen bezetten, van de 9 deelnemers Mark Leeuwenburgh de 1 e plaats gevolgd door Bas
Brouwer en Bart Renckens.
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1.1.2.8 Coaching en trainingsactiviteiten 2006
De diverse bijeenkomsten van de kernploeg over o.a teamvliegen, mentaal onderricht en vliegtechnische
zaken, maar ook evaluaties na de EK’s /WK’s  hebben in 2006 weer bijgedragen aan verbeterde kennis/
ervaring van de kernploegleden. Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest waarbij (ex-)kernploegvliegers
junioren hebben geïnformeerd over wedstrijdtactiek en tips hebben gegeven.

De kwaliteit van de concurrentie is tegenwoordig zo hoog dat een fout niet meer kan worden gemaakt of
een podiumplaats is niet meer mogelijk. Een degelijke voorbereiding door het jaar voorafgaand een
wedstrijd op de locatie had, doordat het terrein en de omstandigheden hadden kunnen worden verkend,
mogelijk kunnen leiden tot een strijd om de ereplaatsen op de verschillende fronten. Het wegvallen van
de subsidie en de hoge kosten voor de deelnemers maakt dit alleen mogelijk voor degenen die zelf de tijd
en financiële middelen hebben. In de winter worden de logistieke zaken geregeld en wordt er een
teamcaptain gezocht. Een belangrijke taak die er voor zorgt dat het team goed kan draaien en de vliegers
zich kunnen concentreren op het vliegen. Daarnaast is het organiseren van een ophaalploeg van groot
belang. Een uitermate belangrijke schakel in het team welke zeker bijdraagt aan het totaalresultaat.

1.1.2.9 Doping controles.
Afgelopen seizoen zijn diverse leden van de kernploeg getest op dopinggebruik. In geen van de
onderzoeken is gebruik van niet toegestane middelen geconstateerd.

1.1.3 Overzicht deelnemende landen/deelnemers
In de regel nemen aan de WK zweefvliegen in de Multi klasse (discipline ZVL type 1) tussen de 110 en
130 vliegers deel, verdeeld over 4 klassen. Het aantal deelnemende nationale ploegen ligt meestal tussen
de 30 en 35 landen.  Het is verhoogd in vergelijking met de afgelopen jaren mede doordat er meer
mogelijkheden zijn in andere landen en er enkele jaren geleden klassen zijn bijgekomen. Dat is ook één
van de redenen dat vanaf 2006 de Multi klasse niet meer op 1 locatie zal plaatsvinden.

De verdeling over de klassen is bij een WK in Europa meestal als volgt:
standaardklasse : circa 40 vliegers
15-meter klasse : circa 25 vliegers
18-meter klasse : circa 40 vliegers
open klasse : circa 25 vliegers

Bij EK’s  ZVL is het totale deelnemersveld ongeveer 70 tot 100 vliegers, verdeeld bij de Multi over 4
klassen. Het aantal deelnemende nationale ploegen is meestal van tussen de 20 en 25 landen.
standaardklasse : circa 35 vliegers
15-meter klasse : circa 25 vliegers
18-meter klasse : circa 35 vliegers
open klasse : circa 15 vliegers

In 2006 zijn de disciplines in de Multi-klasse gesplitst. De vier belangrijkste disciplines blijven bestaan
maar zijn in tweeën gedeeld. De 15-meterklasse en de Openklasse zijn in een apart evenement van de
Standaard-/18-meterklasse georganiseerd. Dit met name met het oog op de hoge kosten van één multi-
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evenement en het hoge aantal deelnemers in één wedstrijdveld, waardoor de veiligheid in gevaar zou
kunnen komen.

Bij de overige WK/EK evenementen ZVL, zoals Clubclass en Worldclass en dames zijn het aantal
deelnemers gemiddeld 50 tot 70. De uitslagen van de Nederlanders bij deze wedstrijden staan in TSBP
ZWEEF, DON 003, Bijlage B: Wedstrijdresultaten EK,WK en WAG.

Het niveau van zweefvliegen van de Nederlandse ZVL kernploegleden is op wereldniveau gezien hoog
(zie de gepresenteerde uitslagen, met in 2005 zelfs een Europees kampioen). Daarbij moet nog in
aanmerking genomen worden dat de terreingesteldheid bij kampioenschappen in het buitenland dusdanig
zijn dat de, van origine ‘vlakkelands’ vliegers, in bergachtige gebieden daar niet aan gewend zijn. Daarbij
is voorbereiding ter plaatse bijna een vereiste voor een goede eindklassering.

1.1.4 Kernploeg 2007
Na afloop van het vliegseizoen heeft de CW&S in september 2006 de selectie procedure doorlopen om
een nieuwe kernploeg samen te stellen. Deze gevolgde procedure staat omschreven in TSBP ZWEEF,
DON 007, Hfdst 3.
De kernploeg 2007 bestaat uit de volgende vliegers:

Ronald Termaat
Steven Raimond
Hadriaan van Nes
Ferdi Kuijpers
Jelmer Wassenaar
Robbie Seton
Bart Berendsen
Francois Jeremiasse
Henry Romeijn
David Muller
Mark Leeuwenburgh
Jaap Horsten

1.1.5 Training en en internationale wedstrijden 2007
De kernploegleden ZVL 2007 kunnen trainen door deel te nemen aan meerdaagse internationale
wedstrijden in Europa en zich daarbij profileren als Nederlandse vertegenwoordiging en daar haar
krachten meten op hoog niveau. Daarnaast zal deel worden genomen aan het NK Zweefvliegen en waar
mogelijk andere nationale ééndagswedstrijden. Internationale Wedstrijden zijn de beste manier om te
trainen voor het EK/WK. Derhalve zullen van tevoren geselecteerde kernploegleden daar trainen waar
mogelijk.
Jaarlijks is het streven een voorjaarstraining te houden in februari/maart in de Alpen, om de
noodzakelijke bergvliegervaring en teamvliegervaring op te doen. Hierbij wordt specifiek per klasse in
teamverband geoefend. Trainen en deelname aan Nationale- of Internationale wedstrijden van
kernploegvliegers staat onder druk vanwege de beperkte kostenvergoedingen. Naast het praktijkvliegen
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zijn cursussen (o.a. mentaal training), team- /wedstrijdcoaching en fysieke training geplant voor de
kernploegleden.
Training van de specifieke omstandigheden zal in 2007 waar mogelijk weer worden gedaan in de
voorbereiding bij het evenement of worden geïntegreerd aan de evenemententraining ter plaatse. Dit
zorgt dan voor een optimale voorbereiding. De kosten staan specifiek weergegeven bij de niet-jaarlijkse
evenementen.

De Nationale Kampioenschappen in de Standaard, 15m, 18m en Open klasse (NK-Multi) zullen in 2007
in het buitenland worden gevlogen. Dit keer niet in Frankrijk maar van het vliegveld van Stendal-Borstel
(EDOV) in Duitsland. Daarmee wordt invulling gegeven aan de tweejaarlijkse cyclys die is ingesteld. Dat
is de NK het ene jaar in Nederland en het andere jaar in het buitenland. Bij voorkeur in Frankrijk.
Het Nationaal kampioenschap in de Club klasse wordt bij voorkeur nog steeds in Nederland gevlogen. In
2006 was dat tesamen met de NK-Multi op het vliegveld Terlet

Voor aankomende jonge geïnteresseerde wedstrijdvliegers ZVL vindt elk jaar de Nationale
Juniorenwedstrijd plaats. Meer gevorderde wedstrijdvliegers ZVL kunnen vervolgens deelnemen aan de
Nationale Zomerwedstrijden welke een opstap is naar het Nationale Kampioenschappen ZVL.

1.1.6 Activiteiten en evenementen in 2007
De EK’s in 2007 worden gerangschikt naar de nieuwe opzet.
Eén evenement (type 1) voor de klassen waarin vliegtuigen met flaps (15m-, 18m- en Open) zijn
ondergebracht, en een tweede wedstrijd (type 2) voor de klassen van vliegtuigen zonder flaps (Standaard-
, Club- en Worldklasse)..
Zie onderstaand het wedstrijdoverzicht voor 2007.

EK-ZVL 2007 (type 1)  voor de 15m-, de 18m- en de Openklasse vindt plaats van 3 augustus t/m 18
augustus 2007 in Issoudun, Frankrijk. Naar deze wedstrijd zullen naar verwachting 7 teams worden
uitgezonden. Als regerend Europees kampioen in de 15m klasse mag Steven Raymond altijd deelnemen
ook al is het maximale aantal deelnemers bereikt.

EK-ZVL 2007 (type 2) voor de Standaard-, de Club- en de Worldklasse vindt plaats van 4 t/m 19
augustus 2007 in Kaunas, Litouwen. Deelname naar verwachting door 3 teams.

Vóór WK-ZVL 2007 (type2) voor de Standaard-, de Club- en de Worldklasse vindt plaats in Rieti, Italie.
Er zal deelgenomen worden door 1 team.

WK-ZVL Junioren 2007 Deze wedstrijd voor junioren in de Club- en de Standaardklasse vindt plaats in
Rieti, Italie van 29 juli t/m 11 augustus 2007. Naar deze wedstrijd zal waarschijnlijk slechts 1 team
worden uitgezonden. De onvoldoende ervaring van junioren met bergwedstrijden is de beperkende
factor.

World Grand Prix 2007 Deze wedstrijd, waarvoor voorafgaand in diverse continenten
selectiewedstrijden worden gehouden, wordt georganiseerd van 19 t/m 27 december 2007 in Omarama,



DOCUMENT ONDERWERP TYPE DON DVN

TSBP ZWEEF BP 006 10
SHT/SHTS

Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor

Luchtvaart Status : DEFINITIEF
11 / 20

© Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Arnhem, november 2006

Nieuw Zeeland. Het is nog niet bekend of er een team kan worden uitgezonden.

WK-Dames 2007 Deze wedstrijd wordt gehouden van 10 t/m 22 juli in Romorantin, Frankrijk. Op dit
moment is het nog niet bekend hoeveel teams zullen worden uitgezonden.

WK-KZVL 2007 De WK Kunstzweefvliegen zal plaatsvinden in Niederöblarn, Oostenrijk. De exacte
datum is nog niet bekend. Hoeveel teams uitgezonden worden wordt nog vastgesteld.

NK-Multi 2007 voor de Standaard-, 15m-, 18m- en Openklasse vindt plaats op het vliegveld Stendal-
Borstel (EDOV) in Duitsland van 18 t/m 27 mei 2007.

NK-Club 2007 voor de Clubklasse. Data en locatie nog onbekend.

NK-Kunstzweefvliegen 2007 data en locatie nog onbekend.

De FAI richtlijnen eisen een teamcaptain met een assistent bij internationale wedstrijden.

Voor 2006 is Paul Schepers als manager voor de kernploeg aangesteld. De coaching en trainings
activiteiten worden ingevuld door Frouwke Kuijpers en Baer Selen.
Patric Hoeve is manager van de Junioren selectie Ook voor deze selectie zullen Frouwke Kuijpers en
Baer Selen als coach respectievelijk trainer fungeren.

1.1.7 Dopingbeleid
Het beleid van toepassing op ZVL is door de KNVvL opgesteld en in overeenstemming met de
DoCoNed aanbevelingen. De geldige dopinglijst en de DoCoNed dopingwaaier worden altijd gevolgd.

1.2 JUNIOREN ZWEEFVLIEGEN (JZVL)

1.2.1 Inleiding
Aansluitend op het Topsportbeleidsplan (TSBP) van de KNVvL afdeling Zweefvliegen maakt de
Juniorenmanager een evaluatie van het sportieve jaar van de Nationale Junioren Selectie en een overzicht
van de activiteiten van volgend jaar.
Het TSBP heeft sinds enkele jaren de junioren als topsport opgenomen. Nederland is een kleine natie in
het zweefvliegen. Doordat er voldoende talent is moet het doel van een Wereldkampioen Zweefvliegen
bij de junioren uit Nederland haalbaar zijn. Het doel van junioren is eerder talent te ontwikkelen de
breedtesport op een hoger peil te krijgen en aanwas voor de kernploeg te houden.
In de zweefvliegsport bestaan kampioenschappen voor junioren sinds 1989. Junioren blijken een
duidelijke graadmeter van het talent in de sport. Vele winnaars in de kampioenschappen voor junioren
zijn later ook de kampioenen bij de senioren. De Junioren kampioenschappen in het zweefvliegen zijn
een serieuze en gewaardeerde partner van de reguliere FAI kampioenschappen.
Tot voor kort werden jeugdkampioenschappen alleen gehouden op het Europese continent. De reden
hiervoor was dat Overzeese landen de kosten niet zouden kunnen opbrengen. De interesse buiten Europa
is echter zo groot geworden dat in de Internationale Zweefvlieg Organisatie IGC/FAI de junioren-
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kampioenschappen vanaf 1999 heeft uitgeroepen tot Wereldkampioenschappen. Deze zijn in 1999 met
groot succes voor het eerst gehouden in Nederland, vliegveld Terlet bij Arnhem. In 2007 zal de WK-
Junioren worden gehouden in het bergachtige Rieti (Italië).

1.2.2 Evaluatie 2006
De juniorenselectie bestond in 2006 uit 10 personen.
In 2006 stond er voor de junioren alleen de vóór-WK in Rieti, Italie op de agenda. Het wedstrijdgebied
van Rieti ligt in bergachtig terrein. Daarom heeft de CW&S als eis gesteld dat er voor deelname ruime
bergervaring aanwezig moet zijn bij voorkeur in het gebied ter plaatse. Gezien hun leeftijd op het
moment van de wedstrijd in 2007 en de mogelijkheid tot tijdige ervaringsopbouw kwam in 22006 alleen
Bart Berendsen in aanmerking voor deelname aan de WK-Junioren 2007. Hij is weliswaar ook lid van de
Kernploeg maar zal toch worden uitgezonden naar deze WK. Voor de resultaten van zijn
ervaringsopbouw zie paragraaf 1.1.2.4.
Het merendeel van de andere leden van de junioren selectie deelgenomen aan diverse meerdaagse
wedstrijden in Nederland en daar buiten.
NK-2006, Std/15m klasse: Tjalling thoe Schwartzenberg 11 e , en Rens v Broekhuizen 12 e.
NK-2006 , Club-klasse: Jeroen Korving 4, Martijn Alders 8 e, en Christine Martens 9 e.
Hockenheim (D), Std. Klasse: Alfred Alfers 6 e.
KLu kampioenschappen 18m/Open: Martijn Alders 6 e.
Heidepokal (D), Club klasse: Alfred Alfers 11 e.
Heidepokal (D), Std klasse: Bart van Stratum 22 e.

Uiteindelijk doel van deelname aan de WK Junioren is om zo de doorstroom van talenten te blijven
voeden en te stimuleren.
De selectie in 2006 bestond uit tien personen. Evaluatie van de prestaties gebeurt jaarlijks door de
Commissie Wedstrijd en Selectie van de KNVvL in haar najaarsvergadering en door de juniorenmanager
met de junioren in de najaarsbijeenkomst waarbij ook de plannen voor het nieuwe jaar worden
besproken.
In 2004 is door de organisatie van de WK-Junioren 1999 gehouden  op Terlet middels de opbrengsten en
een lening van de KNVvL Afdeling Zweefvliegen een eigen zweefvliegtuig aangeschaft. Hierop kan men
trainen wanneer men wil en deze staat ter beschikking van de leden van de juniorenselectie.
Het streven is het niveau van de juniorenselectie naar een hoger en beter constant niveau te brengen, maar
daar is geld voor nodig. Sponsoren zijn moeilijk te vinden en in deze economisch moeilijke tijd zal het
moeilijker worden. Gezien de vorderingen en de steun van de kernploeg zijn er betere resultaten te
verwachten. De verwachting voor de toekomst is opnieuw een podiumplaats.

1.2.3 Juniorenselectie 2007
In 2007 zal de selectie uit zeven personen bestaan. Dit zijn:

René de Dreu
Frank Hiemstra
Jeroen Korving
Tim Kuijpers
Richard Leenheer
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Christine Martens
Bart van Stratum.

Van de leden zal steeds bekeken moeten worden of zij nog voldoen aan de eisen van leeftijd en
‘gekwalificeerd voor NK’ en of zij eventueel plaats moeten maken voor nieuw talent.

Tot op dit moment is alleen junior maar ook lid van de Kernploeg Bart Berendsen geselcteerd om deel te
gaan nemen aan de WK-Junioren 2007. De overige junioren zullen in 2007 moeten gaan werken aan de
volgende activiteiten:
- wedstrijdervaring opdoen;
- grote opdrachten moeten worden gevlogen (500 km);
- wedstrijdtactiek moet worden ervaren bij internationale juniorenwedstrijden;
- de concurrentie moet worden ervaren om het eigen niveau vast te stellen;
- ervaring vergroten;
- trainen op locatie;
- veel vliegen

De uiteindelijke doelen zijn een podiumplaats bij de WK’s-Junioren die om het jaar plaatsvinden en de
junioren klaar  stomen voor de Kernploeg.
Juniorvliegers die zich hebben gekwalificeerd voor de NK kunnen deel uit maken van de junioren-
selectie met een maximum van 8. Bij meerdere geschikte kandidaten  wordt er door de coaches, junior
manager en voorzitter van de CW&S een ranglijst gemaakt.
Er zal zo snel mogelijk een selectiesysteem worden ontwikkeld naar voorbeeld van de selectiemethode
van de kernploeg. Het idee bestaat in de nabije toekomst een selectiewedstrijd toe te wijzen, dan wel te
organiseren. Op dit moment wordt de Junioren selectie nog samengesteld door de Algemeen Coach, de
Kernploeg trainer en de Junioren Coach

1.2.4 Dopingbeleid
Zie hiervoor paragraaf 1.1.7

1.3 COACHING PROGRAMMA 2006-2007

1.3.1 Samenvatting evaluatie 2006
Er zijn 4 aandachtspunten welke belangrijk zijn: mentaal, fysiologie, vliegtechnisch, materiaal.

1.3.1.1 Mentaal:
Dit jaar is er veel aandacht besteed aan teambuilding. Hoewel het resultaat van een wedstrijd individueel
wordt beoordeeld, is samenwerken bij internationale toernooien een heel belangrijk facet. Zowel de
vliegers in de lucht als de het grondteam moeten goed kunnen samenwerken anders heeft dit een negatief
effect op de individuele prestatie. Met het WK team zijn een aantal bijeenkomsten geweest waarbij dit
aspect nadrukkelijk is belicht. Met de hele selectie is in algemene zin aandacht besteed aan teambuilding
met medewerking van Rico Schuijers, sportpsycholoog  en Marc Lammers, hockeycoach dames.
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Dit heeft zeker zijn vruchten afgeworpen: tijdens de WK zijn er geen noemenswaardige spanningen
tussen personen geweest en dat is wel eens anders geweest.
Een ander mentaal aspect wat belicht is geworden is “omgaan met veranderingen” waaraan Marc
Lammers ook een bijdrage heeft geleverd. Doel is dat de vliegers oog krijgen voor vernieuwingen en niet
te lang vast blijven houden aan oude stramienen. “Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.”

1.3.1.2 Vliegtechnisch:
Dit jaar is het grondteam tijdens de WK voor het eerst uitgebreid met een technisch vliegcoach (oud
wereld kampioen) welke de vliegers tijdens het het vliegen taktisch heeft begeleid. De eerste geluiden
zijn positief. Hoe hier verder precies vorm aan te geven wordt komende winter verder uitgewerkt. Met
name de radio communicatie zal een belangrijk aandachtspunt zijn.

1.3.1.3 Fysiologie
Wat de grondorganisatie betreft is er gestart met een gezamenlijk kookproject. Met adviezen van Joris
Hermans (HAN) en het CML (Centrum voor Mens en Luchtvaart) is hier gestalte aan gegeven. Doel
hiervan is de  grondploeg te ontlasten met kookperikelen en een verantwoorde voeding voor iedereen,
ook als de vliegers laat terugkomen op het veld. Bijkomend voordeel: het komt de saamhorigheid ten
goede.
Wat helaas niet verder van de grond is gekomen is de samenwerking tussen HAN en CML, vanwege de
te drukke agenda van Joris Hermans, waardoor er eigenlijk kostbare  tijd verloren is gegaan. Besloten is
om alleen verder te gaan met CML.

1.3.1.4 Materiaal
Omgaan met COMPUTERS in het vliegtuig. Daar worden nog wel eens wat fouten mee gemaakt,
inherent hieraan zijn de airspace violations, missen van een start - of finishlijn.

1.3.2 Aandachtspunten/Verbeterpunten Winter 2006/2007

1.3.2.1 Samenwerking in de lucht
Hierin moet een richting worden bepaald, gaan we meer de individuele kant op , of juist naar het zeer
intensieve teamvliegen? Aan de hand van de uitkomst van het vliegersoverleg zal er een lange
termijnplanning moeten worden gemaakt
Ondertussen is de 1e winterbijeenkomst geweest en de richting bepaald. We gaan richting
“samenwerken”, dit is praktisch goed invulbaar en biedt voor de toekomst het meeste perspectief.

1.3.2.2 Communicatie protocol voor radiocommunicatie (lucht-lucht en grond-lucht)
Gebleken is dat er soms misverstanden ontstaan door het verkeerd interpreteren van een boodschap. Door
standaard bewoordingen te gebruiken zal het ontstaan van misverstanden minder worden.Ook het
radioverkeer wordt minder (minder afleiding) omdat men niet hoeft na te vragen.
Geprobeerd wordt deze winter zo’n protocol op te stellen, in de praktijk zal deze dan verder ontwikkeld
moeten worden. Een groep vliegers zal met voorstellen komen.

1.3.2.3 Vliegtechnische coaching vanaf de grond tijdens de vlucht zelf
Afgestemd moet worden wat nuttige informatie is, wat niet. Hoe geef ik de informatie door? Alleen
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feiten of ook een tactisch advies? Naar aanleiding van de ervaringen van de WK zal er een lijn worden
uitgezet

1.3.3 Fysiek
In samenwerking met het CML. Reeds begonnen is met een nul meting. De vliegers krijgen een
trainingsprogramma mee en gedurende de winter wordt er 2 x een tussentijdse meting gedaan. Dit is het
begin van heel traject, uiteindelijk hopen we inzicht te krijgen in het energieverbruik van de vliegers
tijden een urenlange vlucht zodat tijdens een 3 weekse wedstrijdperiode dor voeding geen fysiek
achteruitgang plaatsvindt.

1.3.3.1 Voeding
Met behulp van een dietist(e) nader ingaan op het menu tijdens een meerdaagse wedstrijd.

1.3.3.2 Mentaal
Ook hier samenwerking met CML
De precieze invulling is tijdens het schrijven hiervan nog niet bekend, hierover vindt nog overleg plaats.
(5 oktober a.s.).
Er zal verder ingegaan worden op teambuilding: We gaan verder met “wat voor effect heb ik op
anderen”. Verder zal er als er voor de EK de toegestane aantallen teams per klasse bekend zijn er
individuele aandacht (per 2 vliegers) besteed worden aan de samenwerking tussen hun  per klasse.

1.3.4 Junioren
Junioren groep is op dit moment een mooie homogene groep. In deze groep zijn eind 2006 opgenomen:
René de Dreu, Frank Hiemstra, Jeroen Korving, Tim Kuijpers, Richard Leenheer, Christine Martens en
Bart van Stratum.
Deelname aan junioren-activiteiten is uitgebreid met asp. junioren die nog niet voldoen aan het
selectiecriterium maar die waarschijnlijk binnen nu en 2 jaar wel bij de selectie terecht kunnen komen.
We beginnen opnieuw met een 2 jaarlijkse cyclus waarbij deze winter veel theoretische presentaties
zullen worden gehouden en begeleid worden door sr-vliegers. Het bovenstaande CML verhaal speelt
hierin ook een rol.
Voor de junioren is het volgende traject uitgezet: Elke junior krijgt een intake-test..Doel: Persoonlijke
aandachtspunten komen naar voren waar aan gewerkt kan worden. Ook wordt er aandacht besteed aan de
motivatie/prestatie, in de hoop dat de junioren de juiste keuzes maken en een goede balans vinden tussen
topsport/sociale activiteiten en verplichtingen.
De junioren doen overigens ook mee met de fysieke activiteiten van de senioren, ook zij hebben de nul
meting bij het CML gedaan.
Doel op dit moment is de WK junioren in Finland over 3 (!) jaar.

1.3.5 Vliegseizoen 2007
Training vindt veelal op individuele basis plaats. In het voorjaar wordt er trainingskamp in de bergen
gehouden. De juniorvliegers zullen af en toe meevliegen op een 2-zitter met een (ex) Kernploegvlieger.
Verder is het zoveel mogelijk vliegen van trainingswedstrijden belangrijk. Een vastgestelde planning is
hiervoor niet mogelijk omdat we afhankelijk zijn van weersomstandigheden en we veel adhoc afspraken
maken.
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Ivm de afspraken over samenwerken zal tijdens deze week hier extra aandacht aan worden besteed.

1.4 BREEDTESPORT
In het kader van het stimuleren van het overlandvliegen heeft Nederland de wereldwijde internationale
competitie On Line Contest (OLC) omarmd. Specifiek voor Nederland wordt er een gescheiden
vluchtadministratie bijgehouden genaamd OLC-NL.

1.4.1 On Line Contest Nederland

1.4.1.1 Doel
Doel van de On Line Contest (OLC) is om, zonder een vluchtdeclaratie vooraf, overlandvluchten te
waarderen. Dit om op eenvoudige wijze een decentrale competitie in Nederland mogelijk te maken en
daarmee het overlandvliegen te stimuleren

1.4.1.2 Algemeen
In 2002 is de On Line Contest in Nederland (OLC-NL) van start gegaan. In dat jaar zijn 188 deelnemers
aan deze competitie begonnen. In 2006 is de OLC-NL uitgegroeid naar 873 ingeschreven deelnemer. In
2006 hebben 371 deelnemers aktief aan de OLC-NL competitie deelgenomen. Op het totale bestand van
alle zweefvliegers in Nederland is dit een percentage van ~ 10 procent !!

1.4.1.3 Enkele statistieken 2006 OLC Nederland (tm 02-10)
Deelnemende zweefvliegclubs: 32
Aangemelde vluchten: 1901
Totaal gevlogen afstand: 480229 km
Gemiddelde vluchtafstand: 253 km
Grootste vluchtafstand: 742 km

1.4.1.4 Internationaal 2006
Uitslagen van de Nederlandse OLC competitie worden ook opgenomen in de wereldwijde internationale
OLC competitie. (9400 deelnemers) En in deze internationale OLC competitie presteren we ook goed.
Bij de clubuitslagen eindigt de Amsterdamse Club voor Zweefvliegen dit jaar in de top-3. In het
individuele klassement staat de Nederlander Daan Pare op een prima 13e plaats.

1.4.1.5 Enkele statistieken 2006 OLC Internationaal (tm 02-10)
Deelnemende zweefvliegclubs: 1224
Aangemelde vluchten: 64537
Totaal gevlogen afstand: 19.450.658 km
Gemiddelde vluchtafstand: 301 km
Grootste vluchtafstand: 2157 km

1.4.1.6 Financieel
Deelname aan de OLC is in principe gratis. Echter een vrijwillige donatie wordt zeer op prijs gesteld. Om
de continuiteit ook in de komende jaren van deze succes-formule te garanderen is in 2006 door het
afdelingsbestuur zweefvliegen besloten om op jaarbasis de organisatie van de OLC te ondersteunen met
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4 euro per aktieve deelnemer. Alsmede wordt ook de OLC-NL erkend als officiele breedtesport wedstrijd
van de afdeling zweefvliegen. De naam gaat worden “KNVvL-Gliding” (OLC-NL).

1.5 KUNSTZWEEFVLIEGEN (KZVL)

1.5.1 Inleiding
Aansluitend op het Topsportbeleidsplan wat door de KNVvL is opgesteld doet de Commissie
Kunstzweefvliegen verslag over het afgelopen vliegseizoen van de nationale kernploeg KZVL en geeft
een overzicht van de activiteiten voor het komende jaar.
Doordat de discipline uit de Categorie 1 topsport is komen te staan en destijds Categorie 2 is geworden,
waren de subsidies al verminderd. Nu er niet aan de landeneis wordt voldaan is het Kunstzweefvliegen
niet meer subsidiabel voor het NOC*NSF en valt het niet onder Type 2. Deelnemen aan meerdere
evenementen of trainingen in een jaar is sterk onder financiële druk komen te staan. Uitzending naar
bepaalde evenementen is om deze reden niet haalbaar geweest. De vliegers moeten het meeste met eigen
bijdragen betalen en de Afdeling heeft slechts een beperkt maximum bedrag beschikbaar.
Elk team dat deelneemt aan een WK of EK dient, volgens daartoe gestelde eisen van de FAI, onder
leiding te staan van een teamcaptain met assistent. De teamcaptain geeft leiding aan het door de KNVvL
Afdeling Zweefvliegen afgevaardigde Nederlandse team van kunstzweefvliegers en begeleiders dat
deelneemt aan de WK/EK. De teamcaptain dient volledig op de hoogte te zijn van alle relevante
reglementen en andere stukken in relatie tot het evenement. Gezien de vele regels en besprekingen is het
een eis geworden dat elk landenteam ook een assistent naast de teamcaptain heeft.

1.5.2 Evaluatie 2006
Van 19 t/m 29 juli vond het 8e EK Kunstzweefvliegen plaats in Rybnik, Polen. Er is een vlieger
uitgezonden, de wedstrijd is zeer goed verlopen door zeer gunstige weersomstandigheden en goede
organisatie. Minder goede trainingsmogelijkheden ook vanwege financiele druk hebben geresulteerd in
een lager resultaat als waar was op ingezet.

Eind september 2006 vond het vijfde NK Kunstzweefvliegen plaats, georganiseerd door de Commissie
Kunstzweefvliegen. Daarbij werd in drie categorieën gevlogen door 14 deelnemers. De categorie
unlimited (7 deelnemers) voor de internationaal ervaren vliegers met de moeilijkste programma’s, de
categorie advanced (5 deelnemers) voor de vliegers die de meeste figuren goed onder de knie hebben
maar nog niet de vereiste ervaring hebben en tenslotte de categorie Sportsman (2 deelnemers) met
beginnende kunstvliegers. Dit geeft een goede doorstroom in de ontwikkeling en geeft talenten de
mogelijkheden voor doorgroei. Ook dit jaar waren er weer internationale aanmeldingen uit Duitsland en
Oostenrijk waardoor het niveau hoog was en kennis kon worden opgedaan van de buitenlandse
kunstzweefvliegers. Het is een groot succes geworden op alle vlakken, mede door de zeer goede
weersomstandigheden. Er zijn 6 wedstrijdvluchten gemaakt door alle deelnemers in 3 dagen (evenveel
als op een EK of WK).
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1.5.3 Geleverde prestaties 2006
In de regel nemen aan het EK Kunstzweefvliegen ongeveer 55 vliegers deel. Bij het WK
Kunstzweefvliegen ligt het totale deelnemersveld op ongeveer 60. In TSBP ZWEEF, DON 003, Bijlage
B: Wedstrijdresultaten EK,WK en WAG staat een overzicht van de geleverde prestaties de afgelopen
jaren.

EK Kunstzweefvliegen 2006 te Rybnik (Polen)
30. Erik Houtman
(36 deelnemers, 9 landen)

1.5.4 Training en Internationale wedstrijden
Deelname door het team, streven is vier vliegers, aan een door de teammanager te organiseren
meerdaagse training. Deze training zal worden gadaan met de Duitse kernploeg welke op de EK en WK
zeer goede resultaten behaalt. De locatie is waarschijnlijk Breitscheid (D)

In 2007 zal de WK (WGAC) gehouden worden in Niederoblärn (A). De intentie is hier een tweemans
team vergezeld door twee begeleiders, zijnde teammanager en teamassistenten, naar uit te zenden.

Er wordt jaarlijks een NK worden georganiseerd. Een driedagen durend evenement waarbij in drie
klassen zal worden gevlogen, te weten de Unlimited class, de Advanced Class en de Sportsman Class. De
reglementen zijn gebaseerd op die van de omringende landen.
Ter consolidering van de resultaten aangevuld met een trainingsweek op Deelen plus de ad-hoctraining in
de weekends. De kosten van deze training vormen geen onderdeel van deze begroting. Het ligt in de
bedoeling dat, ter verbreding van de basis, (nog) niet tot het team behorende aspirant
wedstrijdkunstvliegers tijdens deze trainingsweek een begeleiding kunnen volgen op het niveau van een
gevorderde kunstvlieger/beginnend wedstrijdvlieger, teneinde deze grote overstap soepel te nemen.
Voor het opleiden en begeleiden van vliegers blijft de kunstvliegopleiding op Terlet een vast gegeven.
Daarnaast wordt er nu jaarlijks een kunstvliegopleiding op Vliegveld Deelen gegeven.

1.5.5 Dopingbeleid
Zie hiervoor paragraaf 1.1.7
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2 FINANCIELE TOELICHTING 2007

2.1 Nationale wedstrijden, trainingen en kernploegactiviteiten
Er zijn Nationale Kampioenschappen in alle disciplines. De organisatie wordt verzorgd door vrijwilligers
die de opdracht hiertoe krijgen van de KNVvL via de Commissie Wedstrijd & Selectie van de Afdeling
Zweefvliegen. De Nationale wedstrijden zijn niet subsidiabel, maar krijgen wel een maximale financiële
ondersteuning van en staan onder auspiciën van de KNVvL Afdeling Zweefvliegen. Het betreffen:
- NK Multi
- NK Clubklasse/Worldclass
- NK Kunstzweefvliegen
- Nationale Zomerwedstrijden
- Nationale Juniorenwedstrijden

De afdeling draagt tevens bij aan niet subsidiabele WK’s zoals de WK Kunstzweefvliegen maar
vooralsnog ook aan de subsidiabele wedstrijd WK-junioren. Dit naast de internationale wedstrijden
waarvoor achteraf bekeken wordt of de claim ingewilligd kan worden. Tevens gaat er een
afdelingsbijdrage naar het Materialenfonds, de bijdrage voor de kernploeg, juniorenselectie en
Kunstzweefvliegteam.
De totale bijdrage van de Afdeling Zweefvliegen aan niet subsidiabele evenementen/activiteiten
aangaande nationaal/internationaal wedstrijdvliegen bedraagt € 17.900.

2.2 Internationale wedstrijden 2007
Het betreft de volgende evenementen:
- EK type 1 : 15m-, 18m- en Open klasse te Issoudun (F)
- EK type 2 : Club-, Standaard en World Klasse te Pociunai/Kaunas (LT)
- WK Junioren : Club- en Standaardklasse te Rieti (I)
- Vóór-WK type 2 : Club-, Standaard en World Klasse te Rieti (I)
- WK KZVL : te Niederöblarn Oostenrijk

Totaal begroot
Opbrengsten

Bijdrage wedstrijden € 27.200
Bijdrage afdeling €   7.100
Basisbijdrage NOC*NSF € 22.600 (*)

€ 56.900
Kosten

Topsporters € 30.854
Jeugdtopsporters €   2.500
Begeleiding € 14.563
Overige €   8.983

€ 56.900
(*) Alleen besteed aan subsidiabele evenementen volgens de Richtlijnen NOC*NSF 2007.
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3 RESUME AANVRAAG SUBSIDIE NOC*NSF 2007

Basisbijdrage Type 1 € 11.300
Basisbijdrage Type 2 € 11.300

TOTAAL AANVRAAG BASISBIJDRAGE  € 22.600


