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In dit nummer... 

Foto coverpage 

 

Een voorbeeld van 

FLARM in actie: aandui-

ding van een botsings-

koers tussen de OO-YDN 

en OO-YTS. 

 

(foto: Mattijs Cuppens) 

Kempencup 

Ook dit jaar was onze club weer vertegenwoordigd op de Kempencup 

in Weelde. 

Theo werd 1e in de open/ren klasse, Sébastien 8e in de standaardklasse, 

en Yves 34e in de standaardklasse. 

Driedaagse van De Wouw 

Drie vliegdagen voor de Driedaagse. Maar eigenlijk was er slechts één 

goede vliegdag bij, de laatste.  

En voor de enkele gelukkigen die ook op 6 juni vrijaf hadden, konden 

er zelfs op de vierde dag van dit lange weekend nog mooie vluchten 

gemaakt worden. Jammer genoeg telden die niet meer mee voor de 

wedstrijd… 

De voorlopige uitslag van onze Driedaagse vind je verderop in dit num-

mer... 
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Woordje van de redactie 

Activiteiten-
kalender 

Artikels voor 
volgende Cumulus: 

 
03 september 2006 

1 artikel in 
Cumulus 

= 
2 uren 

Winterwerk!!! 

Wat kan je verwachten in de Cumu-

lus van september? 

� Opendeurdagen 

� Zomerkampen 

� 17-21 juli:  
zomerkamp EBTN 

� 21 juli:  
BBQ 

� 22 juli—6 augustus:  
zomerkamp Le Louroux (F) 

� 26 + 27 augustus:  
opendeurdagen 75 jaar De 

Wouw 

� 16 september:  
Drink 75 jaar De Wouw 

Het “echte” zweefseizoen is nu echt bezig. Ondanks dat sommige 

piloten reeds begonnen te wanhopen over ons weder, werden reeds 

prachtige overlandvluchten gemaakt. De laatste dag van onze “3- 

daagse” werd zelfs een hoogstaand succes. Vier vluchten van meer 

dan 300 km, nooit gezien. De voorlopige uitslag vind je elders in ons 

tijdschrift. 

 

Bij het schrijven van dit “woordje” staat onze club 2de in de 

Charron.line. Een prachtig resultaat dat wij gaan proberen te houden 

tot op het einde. Maar het kan nog beter. Verschillende leden hebben 

nog geen vluchten ingediend. Een hoogtewinst van 600 m of eens een 

vrije vlucht van 100 km, het brengt allemaal punten op. 

 

Bij dit alles mogen wij ons steeds ingewikkelder luchtruim niet uit het 

oog verliezen. Men zou ook kunnen zeggen: zonder logger vliegen, 

dan zien ze mij toch niet. Wij misschien niet, maar de anderen wel. 

De anciens herinneren zich nog de periode voor de loggers. Eén of 

tweemaal per jaar kregen wij toen van Brussel een telefoontje om de 

zeggen dat er zwevers werden gesignaleerd in verboden gebieden. 

Hieruit zou eens een sanctie voor gans onze club kunnen 

voortvloeien. Hetgeen boven ons hoofd hangt is ingewikkeld, maar 

het is nu eenmaal zo. 

 

In bijna al onze toestellen is Flarm geïnstalleerd. In België is onze 

club bij de voorlopers. Voor mij een prachtige uitvinding. Maar zoals 

ik in onze vorige Cumulus reeds schreef: dit toestel vervangt in geen 

enkel geval onze “look out”. Het is slechts een hulpmiddel. In elk 

geval voel ik mij nu een stuk veiliger. 

Spijtig dat niet iedere luchtruimgebruiker hiermee is uitgerust 

 

Als onze volgende Cumulus einde september gaat verschijnen, gaan 

de activiteiten voor ons 75-jarig bestaan reeds voorbij zijn. Ik vraag 

aan ieder clublid, zowel motor als zweven, hun beste beentje te willen 

voorzetten opdat deze activiteiten zeker zullen slagen. Het is een 

uitstekend PR middel. 

Deze evenementen mee helpen organiseren kan ook. Neem daarvoor 

met mij contact op. 

 

Tot ziens, op de grond of in de lucht, 

Theo Stockmans 

Volgende keer in 
Cumulus... 
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Ook dit jaar namen een aantal 

piloten van onze club deel aan het 

Belgisch Kampioenschap. 

Het kampioenschap had plaats 

van 29 april tot en met 6 mei 

2006. 

Yves Ruymen vloog in de 15 m 

klasse en Theo Stockmans en 

Eddy de Reys namen deel in de 

categorie 18 m of open klasse. 

Om fris en monter deel te kunnen 

nemen heeft Yves gezocht naar 

een gîte in de nabijheid van het 

vliegveld van Saint Hubert. 

Vorig jaar hadden we ook een 

gîte, maar toen waren we gehuis-

vest in Vesqueville. Dit jaar was 

het verblijfje (als ik het zo mag 

noemen) gelegen in Hatrival. Ei-

genlijk was er van een gîte hele-

maal geen sprake. Het was eerder 

een luxe villa, alleen het zwem-

bad ontbrak. 

Yves, Theo en ik waren al vrij-

dagavond in Saint Hubert aange-

komen. Kwestie om alles op tijd 

in orde te hebben en om niet voor 

verrassingen te staan. Alle papie-

ren in orde… en ze kregen hun 

standplaats toegewezen voor de 

zwever/remorque. 

Even oude bekenden handjes 

schudden, pintjes drinken aan de 

bar en dan vertrokken we naar 

ons buitenverblijf. 

Zaterdag was de eerste wedstrijd-

dag. Ook Eddy kwam die dag 

aan. Ook hij moest eerst de pa-

pieren in orde brengen en we wa-

ren allemaal klaar voor de wed-

strijd. 

En het avontuur voor de ophaal-

ploegen en de piloten kon begin-

nen! 

Elke dag begon met een briefing. 

Hier werden de meteocondities 

voorgelezen en de proeven uitge-

deeld. Voor een proevenoverzicht 

wil ik graag verwijzen naar het 

Ligablad (omdat het anders wat 

langdradig zal worden). 

Aan de hand van de meteocondi-

ties werd er door de piloten be-

sloten of er met waterballast werd 

gevlogen, en zoja, met hoeveel 

liter. 

En dan begon de verplaatsing 

naar de “Grid de Départ”. Maar 

dit was niet zonder gevaar! ’s 

Morgens werd er geloot, de deel-

nemers kenden uiteraard de uit-

slag niet, welke zwever + piloot + 

parachute er gewogen moest wor-

den. Dus als men naar het ver-

trekpunt reed kon men uit het 

rijtje geplukt worden om even 

gewogen te worden. En soms 

leek de balans het te begeven, of 

toch niet? 

Dan werd er gestart. Alle zwevers 

werden opgetrokken. Eerst de 15 

m klasse en dan de open klasse. 

De zenuwen stegen. Nu moeten 

de piloten zich goed positioneren, 

klaar voor de start als de startlij-

nen open gaan. Het is wel niet 

altijd de bedoeling om als eerste 

te vertrekken maar je moet het 

juiste moment kunnen kiezen. Is 

het weer goed?…Vertrekken de 

meer ervaren piloten al of wach-

ten ze nog even?...Wat doet de 

rest? 

Dan vertrekken ze… en is het 

afwachten voor de ophaalploe-

gen. Halen de piloten hun proef? 

Wie gaat er als eerste finishen?…

Wie ligt er als eerste buiten? en 

waar en hoever van het vliegveld 

of de keerpunten? 

En als goede équipe is het nodig 

om de radio uit te luisteren. Waar 

zitten de concurrenten? Waar zijn 

onze piloten? 

Horen we niets meer dan maken 

we kennis met de andere ophaal-

ploegen en hun straffe verhalen. 

We maken de aanhangwagens 

klaar voor het geval dat…En is 

het afwachten, GSM bij de hand. 

En ja…..ze landen al eens buiten. 

Hiervoor verwijs ik naar het bui-

tenlandingsoverzicht in de cumu-

lus. 

2 dagen werd er niet gevlogen. 

Het kampioenschap werd vrij 

vroeg op het jaar gehouden en dat 

kon je merken aan de sneeuwbui-

en en sneeuwstormpjes boven het 

vliegveld. 

Wie denkt dat de 

“muggenwissertjes” dienen om 

de vliegjes van de aanvalsboord 

te vegen heeft het goed mis. Ei-

genlijk zijn ze ontworpen om 

icing te voorkomen, en ja, als je 

door sneeuw vliegt zie je niets, 

maar het pompt er wel! 

De volgende vliegdag was 2 mei. 

De sneeuwbuien zijn we weer 

vergeten en de zon komt er stille-

tjes aan door. Vanaf dan werd er 

elke dag gevlogen en werd het 

elke dag warmer en zonniger. 

De hele wedstrijd is goed verlo-

pen zonder schade aan de zwe-

vers en zonder incidenten en ac-

cidenten. 

Hier ga ik afsluiten met een grote 

dank u wel, in naam van de pilo-

ten, aan alle mensen die zijn ko-

men helpen. Griet, Jörgen, Jelle, 

André, Bart Huygen, Sven (sorry 

als ik iemand vergeten ben). 

Proficiat aan de piloten, deelne-

men is belangrijker dan winnen! 

En last but not least…Yves be-

dankt voor ons prachtig verblijf! 

Sofie Beckers 

Belgisch Kampioenschap te Saint-Hubert 
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Uitslag open klasse Uitslag 15m klasse 

3-daagse van De Wouw 

 Piloot Toestel Datum Start Proef Score 

1. Jelle VANDEBEECK Silent 2 05-06-06 EBTN OP 329 1750,0 

2. Sebastien MATHIEU ASW 19 05-06-06 EBTN OP 310.8 1554,0 

3. Yves RUYMEN Discus 2 05-06-06 EBTN OP 310.8 1438,9 

4. Theo STOCKMANS Ventus 2/18m 05-06-06 EBTN VV 420.1 1400,3 

5. Eric VANDEWALLE ASW 15 05-06-06 EBTN VV 213 869,4 

6. Rudi COOMANS ASW 15 05-06-06 EBTN VV 204.9 836,3 

7. André RUYMEN Mini Nimbus 05-06-06 EBTN VV 220.8 817,8 

8. Edouard VALVEKENS Ka 6 05-06-06 EBTN OP 95.1 566,1 

9. Jan WAUMANS LS1-0/C/D 05-06-06 EBTN VV 121.4 495,5 

10. Jan BRUYNINCKX Astir CS Jeans 05-06-06 EBTN VV 97.9 416,6 

11. Jean HENDRICKX Apis M 15m 04-06-06 EBTN VV 57.5 234,7 

12. Michaël DEHERT Mistral C 05-06-06 EBTN VV 55.7 232,1 

13. Christiana GOBERT Ka 8 05-06-06 EBTN HW 724 185,6 

Meer dan waarschijnlijk is dit ook de definitieve uitslag, maar aangezien men zijn proeven tot 1 maand na de 

vluchtdatum kan indienen, zijn er nog wijzigingen mogelijk. 

Belgisch Kampioenschap te Saint Hubert 

Hieronder vind je de voorlopige stand op 19 juni. 



KoninklijkeKoninklijkeKoninklijkeKoninklijke Vliegclub De Wouw Vliegclub De Wouw Vliegclub De Wouw Vliegclub De Wouw    CumulusCumulusCumulusCumulus    februari ’07februari ’07februari ’07februari ’07    

5 

Startprocedure 

 

 

De tiploper houdt de linkervleugel laag tegen de grond terwijl het 

sleeptoestel langzaam rolt om de kabel te spannen. 

 

De tiploper doet een laatste controle van het vliegveldcircuit om 

te kijken of er toestel in finale is om te landen. 

 

 

 

Zodra de kabel gespannen is, sluit de piloot de remkleppen. De 

tiploper controleert nog een laatste maal de finale en brengt de 

vleugel horizontaal. 

 

 

 

Wanneer de vleugel horizontaal is, geeft de sleeppiloot vol gas. 

De tiploper loopt enkele meters mee om de vleugels horizontaal 

te houden. 

 

 

 

 

 

Tijdens het instappen en het uitvoeren van de checklist, ligt de 

rechtervleugel van het toestel laag.  

 

Wanneer de piloot klaar is voor de start en de sleepkabel is aan-

gekoppeld, opent hij de remkleppen en steekt hij zijn duim op 

naar de tiploper. Op dat ogenblik legt de tiploper de linkervleugel 

laag. 

Enkele opmerkingen: 

♦ Een seingever aan de sleper is niet meer nodig. 

♦ Eventueel kan de zweefpiloot radio gebruiken om aan de sleper te laten weten dat de kabel gespannen is en 

hij klaar is om te starten. Vooral ‘s avonds helpt dit de sleeppiloot, omdat zijn zicht dan gehinderd kan wor-

den door de lage stand van de zon. 

♦ Bij een toestel met waterballast worden de vleugels van bij het spannen van de kabel horizontaal gehouden 

zodat er geen water uit het toestel kan lopen. De piloot houdt wel de remkleppen open tot de kabel gespan-

nen is, en verwittigt de sleeppiloot via de radio wanneer hij klaar is om te starten. 

 

Mattijs Cuppens 

Sinds de invoering van de nieuwe startprocedure 2 jaar geleden, weten sommige leden nog niet goed hoe het 

nu juist moet. Daarom even deze korte samenvatting: 
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Voetbalclub De Wouw 
Zaterdag 13 mei, het derde week-

end op rij dat de luchtkadetten ons 

een zaterdag afpikken. Tijd dus om 

onze weekends op een alternatieve 

manier te vullen. De twee voor-

gaande zaterdagen bleken toen de 

enige vliegbare dagen van die 

weekends. Een pijnlijke zaak. Het 

enige lichtpunt was dat het dan  

voor ons voetbalmatchke en after-

BBQ ook wel goei weer zou zijn. 

Of toch niet ... 

Meer stereotiep kan je het niet be-

denken; als je in België een BBQ 

plant dan is het gegarandeerd slecht 

weer. De meteo voorspelde in die 

richting; zaterdag 13 mei zou de 

hele dag bewolkt zijn, uitregenen, 

met strakke wind en onweer. En 

wat gingen wij weer doen? Juist ja; 

een voetbalmatchke buiten en erna 

een BBQ ... Maar kom, afwachten 

tot zaterdag en dan zien en hopen, 

vooral veel hopen. De meteo bleef 

helaas koppig bij haar standpunt en 

intussen hadden er zich al vele  mo-

gelijke scenario's in mijn hoofd af-

gespeeld om die zaterdag toch min 

of meer degelijk tot een goed en 

liefst droog einde te brengen. 

 

Die zaterdag begon zoals beloofd 

grijs en nat. Onderweg rijdend om 

allerhande gerief te gaan halen 

werd het lokaal wat natter en dan 

weer droger. Terug in Tienen bleek 

het sinds ‘s morgens niet meer ge-

regend te hebben en ... was het nu 

maar voor even of niet, het bleek 

zelfs nog te gaan opklaren! Intussen 

kwamen onze voetbalisten geleide-

lijk aan in Goetsenhoven. Tegen 15 

uur bij de start van ons voetbalmat-

chke was het zelfs al volledig 

blauw met hier en daar een Cu-ke. 

Met 5 tegen 5 en de vrouwen in de 

meerderheid (zelden meegemaakt 

voor een voetbalmatch, maar daar-

om zeker niet minder) konden we 

onze niet-vliegen-want-de-

kadetten-zijn-er-frustraties uitwer-

ken in twee times met de bijhoren-

de rustpauze halfweg. Gelukkig 

zonder zwaailichten ditmaal; geen 

ambulanciers nodig gehad en geen 

verloren gelopen douanier moeten 

afschudden. EN nog goei weer, wie 

had dat durven hopen? 

 

Maar te vlug tevreden, want daar 

begonnen er een paar Cu's mooie 

hoge torens te maken die als een 

gordijn voor de zon schoven. Ge-

rommel ... het was wel al half 6 en 

ik begon al wel terug honger te krij-

gen, maar het was zeker niet mijn 

maag. En ook niet die van mijn me-

devoetbalisten voor deze gelegen-

heid, maar wel één van die uitge-

groeide torens die al eerder serieuze 

bunkers leken. Boven Goetsenho-

ven was het nog steeds een beetje 

blauw ... blijven hopen. Vlug werd 

de "nieuwe" BBQ afgewerkt, de 

tent opgesteld en de BBQ aangesto-

ken. Het vuur brandde goed, en net 

op het moment dat de vlam eruit 

was en de kolen goed kwamen 

kreeg ik een emmerke in mijn nek. 

Alleen was dat "emmerke" die gro-

te Cb boven Tienen ... Gelukkig 

duurde deze stortbui maar een 

kwartiertje en konden we het vuur 

nog vrij gemakkelijk reanimeren 

zodat we perfect op tijd en droog 

(behalve de voeten dan) eraan kon-

den beginnen. Voor de BBQ werd 

het groepje voetbalisten nog ver-

dubbeld zodat we met een mooie 

groep waren. 

 

Het eten werd gesmaakt, de grote 

tent van de club bewees goede 

diensten en op de achtergrond had-

den we klank en lichtspel van de 

voorbijschuivende onweders. Ge-

lukkig bevonden we ons in het 

"blauw gat" van Goetsenhoven, 

toch nog een voordeel soms. En zo 

konden we deze toch nog mooie 

dag afsluiten, beter dan verwacht. 

 

Bedankt aan iedereen die meege-

holpen heeft! 

 

Sebastien Mathieu 
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# Piloot Datum Toestel Vrije Vlucht 

1 Sebastien Mathieu 5/06/2006 ASW 19 8:00 

2 Theo Stockmans 5/06/2006 Ventus 2cx 7:35 

3 André Ruymen 6/06/2006 Mini Nimbus 6:32 

4 Jelle Vandebeeck 6/06/2006 Astir 5:52 

5 Eric Vandewalle 6/06/2006 ASW 15 5:12 

6 Yves Ruymen 5/06/2006 Discus 2 5:12 

7 Rudi Coomans 5/06/2006 ASW 15 5:05 

8 Edouard Valvekens 5/06/2006 Ka 6br 4:39 

9 Jan Waumans 5/06/2006 LS 1c 3:27 

10 Jean Hendrickx 4/06/2006 APIS M 2:13 

11 Christiana Gobert 5/06/2006 Ka 8 1:58 

Voorlopige stand Gerard Depraetere 2006 (op 16/06/2006) 

Vanaf dit jaar zijn er enkele kleine wijzigingen aangebracht in het reglement.  

 

De basisregel blijft: enkel vluchten met vertrek en landing in EBTN komen in aanmerking.  

 

Vanaf dit jaar wordt de berekende duur vrije vlucht van de Charron.line gebruikt. Bijgevolg komen dus 

ook enkel proeven die op de charron.line staan in aanmerking. Deze methode is correcter omdat hier het juiste 

tijdstip van ontkoppeling berekend wordt.  

 

Voor motorzwevers en de groeiende groep ULM zwevers is volgende regeling van toepassing: de motor 

mag enkel bij het vertrek gebruikt worden, in een sector rond EBTN met een straal van 5 km en een maximum 

hoogt van 600m AGL.  

Mattijs Cuppens 

Enkele weken geleden ontvingen wij vanuit het secre-

tariaat van de Liga volgende circulaire: 

 

Via diverse kanalen hebben wij vernomen dat binnen 

het DGL er een werkgroep studiewerk verricht naar 

definiëring en het uitvoeren van “Luchtarbeid”. 

 

Onze sleepactiviteiten alsook het uitvoeren van initia-

tievluchten, komen hierbij blijkbaar aan bod … 

Na overleg op BZF-vlak wordt over deze problema-

tiek eerstdaags vanuit de KBAC een brief verstuurd 

aan het DGL. 

 

Evenwel moeten wij jullie aandacht en medewerking 

vragen voor het volgende. 

 

In de luchtvaartwetgeving – K.B. 15-03-1954 – is het 

begrip ‘Luchtdoop’ opgenomen onder 

hoofdstuk 7, ‘Exploitatie voor handelsdoeleinden’, 

afdeling 4 ‘Luchtarbeid’, art. 50 

 

Dit betekent dat de uitvoerder van een ‘luchtdoop’ 

automatisch in het commerciële circuit zal belanden. 

(beschikken over een exploitatievergunning, aanmel-

ding materiaal, jaarlijkse vergoedingen betalen, aan 

vergunning-, sociale, fiscale en verzekeringstechni-

sche vereisten voldoen, etc. …) 

 

Vermits wij in de zweefvliegsport geen enkel com-

mercieel doel nastreven, werd enkele jaren geleden 

reeds opgeroepen om het woord ‘luchtdoop’ of 

‘doopvlucht’ niet te gebruiken. 

 

Geïnteresseerden voor onze sport kunnen steeds een 

initiatie- of kennismakingsvlucht maken waarbij ze 

vanuit het oogpunt van de collectieve verzekering 

trouwens worden beschouwd als volwaardig lid. 

 

Daarom de oproep om zowel in de clubadministra-

tie, vluchtbladen, reisdagboeken en persoonlijke 

vliegboeken het gebruik van het woorden 

‘luchtdoop’, ‘doopvlucht’ of de afkorting ‘LD’ te 

vermijden. 

 

Onze sport ligt ernstig onder vuur, speel de tegenpartij 

geen troeven in de hand! 

 

Kunnen jullie hierop toezien a.u.b.? 

Met vriendelijke groet, 

Patrick PAUWELS 

Dagelijks Bestuurder 

 

 

Op de vluchtbladen kan vanaf nu ‘init’ gebruikt wor-

den in plaats van ‘doop’. 

Mattijs Cuppens 

‘Initiatievluchten’ vs. ‘doopvluchten’ 
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Begin juni werd in ons clublokaal een draadloos toe-

gangspunt tot internet geïnstalleerd. Via dit toegangs-

punt kunnen alle leden met hun eigen laptop of PDA 

via Wifi surfen op het internet. 

 

De bedoeling is dat van 

deze toegang gebruik 

wordt gemaakt voor het 

raadplegen van meteo en 

NOTAMs, en het plaatsen 

van de gevlogen proeven 

op de Charron.line websi-

te. Je kan natuurlijk ook je 

email raadplegen en ge-

woon websites bezoeken. 

 

Net zoals bij je eigen internetprovider thuis, is onze 

club gebonden aan een ‘gedragscode’. In het kort 

komt die erop neer dat je het netwerk niet mag gebrui-

ken voor illegale activiteiten, zoals daar zijn: hacken, 

flooding, spamming, downloaden van films, muziek of 

software, … 

Mag ik iedereen dan ook vragen deze regels strikt na 

te leven. 

Het bereik van het netwerk omvat het volledige club-

lokaal, en enkele meters daarbuiten. Met een goede 

netwerkkaart in je laptop zou ook het terras voor het 

clublokaal net binnen het bereik moeten vallen. 

 

De netwerkparameters zijn als volgt: 

♦ Netwerk ID: DewouwNET 

♦ Paswoord: goetsenhovenbeach 

♦ Gebruikte netwerkbeveiliging: WPA TKIP 

♦ Gebruik DHCP om IP adres toe te wijzen 

(Windows standaard-instelling) 

Draadloze toegang is enkel geactiveerd van 8u30 tot 

middernacht. 

 

In principe dien je enkel op het icoontje voor draadlo-

ze netwerktoegang te klikken en ‘DewouwNET’ te 

selecteren. Daarna wordt je gevraagd het paswoord in 

te voeren, en je bent vertrokken. 

 

Voor meer informatie kan je steeds bij mij terecht… 

 

Mattijs Cuppens 

Wifi 

De laatste weken zijn er zowel in de 

geschreven als de gesproken pers 

berichten geweest over de inplan-

ting van een jeugdgevangenis op 

ons vliegveld. 

 

Eerst en vooral wil ik er nog eens 

de nadruk op leggen dat EBTN uit 

twee delen bestaat. De vroegere 

kazerne met tal van gebouwen dat 

beheerd wordt door de dienst do-

meinen, afhangend van het Ministe-

rie van Financiën. Het tweede ge-

deelte begint achter de loodsen van 

de Luchtkadetten en omvat de twee 

grote loodsen en de controletoren 

enerzijds tezamen met het eigenlij-

ke vliegveld. 

 

De eventuele bouw van deze peni-

tentiaire instelling zou komen in de 

oude kazerne. Ik spreek hier telkens 

in de voorwaardelijke wijze omdat 

niets is beslist. Goetsenhoven is 

slechts één van de vele mogelijkhe-

den en de voorkeur van de regering 

gaat nog altijd naar een locatie in 

het Brussels gewest. 

 

De stad Tienen is er in principe niet 

tegen omdat er toch een tewerkstel-

ling mee gepaard gaat van om en 

bij de 200 personen. 

 

Volgens mij gaat deze jeugdgevan-

genis ook geen invloed hebben op 

onze vliegactiviteiten. 

Afwachten maar. 

Theo Stockmans 

Ons vliegveld, een jeugdgevangenis? 

Begin dit jaar was er sprake dat de Luchtkadetten-

BAC-(secretariaat en onderhoud, MCZV) zouden ver-

huizen naar het vliegveld van Brasschaat. 

 

Na een paar “vrije” gesprekken met enkele kaderleden 

van de Luchtkadetten, afgelopen weken, is de huidige 

situatie de volgende. 

 

De verhuis naar Brasschaat gaat niet door, men blijft 

in Goetsenhoven. De 10 vliegzaterdagen blijven be-

houden. 

 

 

Wat ons dan veel minder aanbelangt: 

♦ Oostmalle zou einde dit jaar verlaten worden door 

de BAC en hun vliegactiviteiten aldaar zouden vol-

gend jaar verhuizen naar het vliegveld van Bertrix. 

♦ hun liervliegveld van Weelde blijft voorlopig be-

houden. 

 

Nochtans zou het, volgens mij, best mogelijk zijn dat 

deze planning de komende maanden nog eens over-

hoop wordt gehaald, zoals in het verleden reeds meer-

dere malen gebeurde. 

Theo Stockmans 

De luchtkadetten, weg en terug 
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Zoals elk jaar zijn we ook dit jaar 

weer naar de Kempencup in Weel-

de getrokken. Sébastien vloog mee 

met de Asw-19, Yves en Phille vlo-

gen mee met de Discus 2 en Theo 

vloog mee met zijn Ventus 2cx 

(zonder T). Zoals het er al van in 

het begin van de week zat aan te 

komen, begon de eerste wedstrijd-

dag met regen… Maar toch was de 

wedstrijdleiding positief en vertelde 

die ons dat er in de namiddag waar-

schijnlijk een “vensterke” ging zijn 

waar ze toch in konden vertrekken. 

Om 12h (op de 2 briefing) werd 

meegedeeld dat ze alleen van plan 

waren om de standaardklasse op te 

slepen, aangezien het “vensterke” te 

klein was om iedereen tijdig de 

lucht in te krijgen. De ophaalploe-

gen van de andere klassen waren 

opgelucht, dit in tegenstelling tot 

die van de standaardklasse. Om 

14h30 kwam dan het gerucht dat er 

cumuli hingen boven Hoogstraten, 

en dus haastte iedereen zich naar de 

piste om de toestellen op te bou-

wen. Maar mooie liedjes duren niet 

lang, en ook dit niet. Om 15h werd 

er meegedeeld dat de dag geannu-

leerd werd omdat het “vensterke” te 

klein was geworden. Naderhand 

bleek het weer echter wel veel beter 

dan voorspeld. Maar ja, nadien is 

het altijd makkelijk praten. 

 

De volgende 2 dagen kunnen verder 

omschreven worden als regen … 

regen … en nog eens regen. Het 

typische Belgische weer dus. Ge-

lukkig zijn er dan nevenactiviteiten 

zoals een ijsje gaan eten in Neder-

land, of gaan zwemmen in Hengel-

hoef. Uitgaan in Turnhout was ook 

één van die nevenactiviteiten. Maar 

dan moesten we er wel zeker van 

zijn dat het de volgende dag slecht 

weer ging zijn. En aangezien ze 

alleen voor zondag vliegbaar weer 

voorspelden, vormde vrijdagavond 

een stapje in de wereld zetten geen 

enkel probleem. 

 

Maar iedereen was natuurlijk aan 

het wachten op zondag, waar we 

toch vrij zeker van waren dat dit 

een vliegbare dag kon worden. 

TopTherm gaf zaterdag al super-

weer aan voor zondag. Maar na-

tuurlijk was dit een beetje overdre-

ven. Het zou niet slecht worden, 

maar ook niet ontploffen.  

 

De clubklasse vertrok voor een 

proef van 100 km richting Hasselt, 

en de standaard en open/ren klasse 

vertrokken beide voor 170 km in de 

richting van Zutendaal. Voor onze 

piloten verliep de start zonder enig 

probleem. Voor andere daarentegen 

was het moeilijker. Vele piloten 

vielen erdoor en moesten komen 

landen om zich vervolgens terug te 

laten opslepen. Na 1 uur vernamen 

we dat Yves was buitengeland op 

Leopoldsburg. En even later hoor-

den we van andere ophaalploegen 

dat ze moesten uitrukken omdat 

hun piloot ook de patatten was in-

gegaan. Bart en ik (ophaalploeg 

voor Sébastien en Theo) waren ons 

al mentaal aan het voorbereiden op 

een buitenlanding, aangezien er 

meer en meer buiten kwamen te 

staan.  

 

Maar toen ineens kwamen de eerste 

2 piloten binnen met een mooie 

formatie lowpass als finish. Het 

gevolg was dat ik heel snel mijn 

hamburger moest opeten en naar de 

piste spurten om de volgende low-

passes te kunnen filmen en fotogra-

feren. En dan als derde kwam 

“onzen Theo” over te meet gevlo-

gen. Ik heel content, want dit wilde 

zeggen dat ik niet moest gaan opha-

len. Ik heb nog altijd nachtmerries 

van de ophaaldagen in Saint-

Hubert… Na een paar lowpasses en 

een paar straight in’s zagen we ook 

hoe Sébastien binnen kwam.  

 

Uiteindelijk kwam er maar 1 per-

soon rond van de clubklasse, Dries 

Van Gestel van de Kempische Ae-

roclub van Weelde zelf. In de stan-

daardklasse kwam net iets meer dan 

de helft van de piloten rond, en in 

de open/ren klasse kwamen er 3 

niet rond. De gemiddelde snelheid 

van de winnaar van de standaard-

klasse lag boven de 100 km/u. Theo 

kwam binnen met een gemiddelde 

van 94km/u en won de Kempencup 

in de open/ren klasse. 

 

De eindstand van de wedstrijd was: 

Theo op de 1e plaats in de open/ren 

klasse, Sébastien op de 8e plaats in 

de standaardklasse, en Yves op de 

34e plaats in de standaardklasse. 

 

Volgend jaar ga ik zeker terug, 

maar dan liefst zelf als piloot. Bij 

deze zoek ik al een ophaalploeg. 

 

Jelle Vandebeeck 

Kempencup 2006 
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Kempencup, Officiële uitslagen - Open/Renklasse 

Racing Task Hand min100km 

1WEEL - 10FOR - 20NEW - 10DEK - 1WEEL 

Task length 172,9km 

Maximum Points: 534, Day factor = 1,000  

# CN Pilot Country Glider Start Finish Time km/h km Points 

1. TS Theo Stockmans KVDW Ventus 2c/18m 12:27:31 14:17:36 01:50:05 94,3km/h 172,9km 534 

2. BR Paul Wouters-Louis Braspenning  KACB Ventus cT 176m 12:21:16 14:24:27 02:03:11 84,2km/h 172,9km 490 

3. BU Johan Lemmens Woensdrecht Mini Nimbus 12:21:35 14:35:47 02:14:12 77,3km/h 172,9km 483 

4. HHJ Hugo Mertens Albatros Jantar 2 13:27:29 15:32:45 02:05:16 82,8km/h 172,9km 482 

5. FQ Dirk Van Doninck- Stijn Jansen  ACK Janus C(FG) 12:13:40 14:41:47 02:28:07 70,1km/h 172,9km 452 

6. KV Flor Wauters BAC DG 400/17 12:16:28 14:42:06 02:25:38 71,2km/h 172,9km 433 

7. 295 Frank Op t'Eynde KAC Nimbus 3/255m 12:27:22 14:39:47 02:12:25 78,4km/h 172,9km 414 

8. AA Jef Kell KACB Ventus c T17.6m 12:21:27       156,7km 278 

9. EB Marc Van Orshagen KAC PIK 20 D 12:19:07       138,2km 268 

10. BL Kris Van Dam KAZM DG 200/17 13:37:31       135,1km 253 

11. QV Mark Verhagen - Nico Koster  Haamstede Duo Discus T 12:41:47       123,5km 231 

12. HE Walter Geenen KAC Ventus 2cM/18m 13:08:01       126,7km 217 

13. AL Tom Geenen- De Bie Rudy  KAC DG 200 12:26:30       106,7km 203 

14. 71 Peter Wouters KAC ASW 20 16.6m           0 

Kempencup, Officiële uitslagen - Standaardklasse 

Racing Task Hand min100km 

1WEEL - 10FOR - 20NEW - 10DEK - 1WEEL 

Task length 172,9km 

Maximum Points: 473, Day factor = 1,000  

# CN Pilot Country Glider Start Finish Time km/h km Points 

1. CM Eddy Huybreckx ACK LS 8 12:25:35 14:06:34 01:40:59 102,8km/h 172,9km 473 

2. ED Emiel De Wachter B LS 8 12:45:36 14:35:02 01:49:26 94,8km/h 172,9km 439 

3. MC Bert Schmelzer Senior LSV Viersen Discus bT 12:16:34 14:06:34 01:50:00 94,3km/h 172,9km 437 

4. HI Koen Vanderputten B Hornet 12:36:12 14:37:32 02:01:20 85,5km/h 172,9km 429 

5. LT Tim Huybreckx ACK LS 7 12:40:52 14:40:51 01:59:59 86,5km/h 172,9km 411 

6. ME Eddy De Coninck KAC Pegase 12:29:10 14:38:27 02:09:17 80,3km/h 172,9km 391 

7. DJ Paul Van Den Borne KAC Discus 12:16:06 14:25:56 02:09:50 79,9km/h 172,9km 376 

8. ES Sebastiaen Mathieu KVDW ASW 19 12:12:45 14:43:28 02:30:43 68,8km/h 172,9km 352 

8. L2 Luc Van Camp KAC SZD 55 12:21:26 14:41:10 02:19:44 74,3km/h 172,9km 352 

10. DM Jac Van Stratum Nl DG 300 12:25:07 14:37:22 02:12:15 78,5km/h 172,9km 351 

11. 70 Stefan Bovin LUAC ASW 19 11:55:01 14:27:53 02:32:52 67,9km/h 172,9km 348 

11. WM Joost Bertels KACB Std. Jantar 11:54:51 14:27:43 02:32:52 67,9km/h 172,9km 348 

13. BVO Jonas De Rese DSA Discus 2 11:47:46 15:10:30 03:22:44 51,2km/h 172,9km 328 

13. OI Geert De Palmenaer VZP Pegase 12:25:42 15:21:24 02:55:42 59,1km/h 172,9km 328 

13. HA Danny Verheyen Yvo Meyers  Albatros LS 7 11:52:00 14:37:52 02:45:52 62,6km/h 172,9km 328 

13. BVO Edwin Van Gompel EACzc Discus bT 11:54:09 14:27:29 02:33:20 67,7km/h 172,9km 328 

17. CG Christophe Laenen ACK LS 1 f 11:47:34       168,6km 319 

18. WW Daan Spruyt Vanderputten Joris  B Std. Libelle 13:00:03       127,1km 246 

19. AH Jeff Thielemans KAC DG 300 12:01:20       132,4km 237 

20. 717 Eric Colbrant ACK Std. Libelle 12:26:02       116,1km 224 

21. BR Peter Bertels KACB Std. Libelle 11:46:30       102,6km 198 

22. XO Guy Piccart DAC DG 300 13:11:16       98,5km 176 

23. 2D Hugo Jansen KAC DG 300 11:47:39       72,9km 130 

24. KZ Benjamin Heylen ACK Pegase 11:53:02       49,2km 90 

25. WA Bas Borm EACZC Discus 12:00:59       49,4km 87 

26. 52 Yves Ruymen Philippe Verbeeck  B Discus 2 11:51:30       39,1km 69 

Brevetten en bevoegdverklaringen 
Bevoegdverklaringen: 

  

Behaalde zijn zweefvlieglicentie: Herman Moens 

  

Slaagde in het theoretisch examen voor hulpinstruc-

teur: Sofie Beckers 

  

 

 

 

 

Brevetten: 

  

1000m hoogtewinst: Herman Moens 

5 uur duurvlucht: Herman Moens 

300 Km afstandsvlucht: Sebastien Mathieu 

  

Al deze brevetten moeten nog wel gehomologeerd 

worden door de sportcommissie van de Koninklijke 

Belgische Aëroclub. 

Theo Stockmans 
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Het zweefbestuur heeft besloten 

om een licentie voor het meteo 

programma en internetdienst 

pc_met aan te kopen. Pc_met is 

een geavanceerd meteo program-

ma dat toelaat om de laatste weer-

kaarten te bekijken en te analyse-

ren. Voor meer details verwijs ik 

naar een artikel in de vorige editie 

van dit blad, of op de website van 

de Deutsche Wetterdienst (http://

www.dwd.de/de/SundL/Luftfahrt/

pcmet/pcmet.htm). 

 

Concreet betekent dit, van zodra 

de aankoop rond is en de software 

geïnstalleerd is op de club PC, dat 

de instructeur van dienst voor en 

tijdens de ochtendbriefing de 

meest actuele meteo voor zwevers 

kan consulteren. Dit aan de hand 

van de meest actuele satellietbeel-

den en meteo-analyses. Men zal 

voor verschillende zones in België 

(Brabant, Kempen, Ardennen, ...) 

en buitenland exact het beginuur 

van thermiek, de sterkte van het 

stijgen op verschillende hoogtes, 

het plafond, etc. kunnen aflezen. 

En dit alles voor verschillende tijd-

stippen over de ganse dag. Dus 

men zal op de ochtendbriefing al 

kunnen bepalen, zelfs indien het 

weer nog slecht is, om welk uur 

een eventuele vliegbare zone zich 

zou aanmelden. Voor de overland-

vliegers maakt het programma ook 

een schatting van het aantal moge-

lijk te vliegen overlandkilometers. 

Het systeem laat ook toe dezelfde 

analyses te maken voor de volgen-

de dag. 

 

Het zal initieel een beetje tijd ver-

gen om met deze applicatie te le-

ren werken, ze vlot te gebruiken en 

de resultaten correct te interprete-

ren. Maar éénmaal dit systeem in-

geburgerd is, zal het zeker een 

meerwaarde betekenen, vermits we 

optimaler onze zweefactiviteiten 

kunnen plannen in ons (soms) 

moeilijke weer. Dit systeem geniet 

trouwens al enige tijd een goede 

naam in het zweefmilieu en wordt 

op elke (grote) wedstrijd gebruikt 

voor meteo-analyse en task setting. 

 

Sebastien Mathieu 

PC_MET Milieu 
Stilte over gans de lijn. 

 

Ik heb reeds een paar maal aan 

Defensie (1 CRI) gevraagd 

waar ons dossier zit of ligt be-

treffende de inplanting van ons 

nieuw fuel platform. 

Antwoord Defensie: het is nog 

bij de bevoegde diensten voor 

nazicht. Van zodra er nieuws 

is, laat ik het je onmiddellijk 

weten. 

 

Men zou kunnen zeggen: geen 

nieuws, goed nieuws. Maar 

onze milieuvergunning moet 

vóór 01 januari 2008 in orde 

zijn, en die datum nadert. 

Daarbij komt nog dat, van zo-

dra het fuel platform er ligt, 

dringend werk moet gemaakt 

worden van de sanering van 

onze huidige tankinstallatie. Je 

ziet nog een heleboel, vooral, 

administratief werk dat niet 

geklaard kan worden op een 

paar dagen. 

 

Theo Stockmans 

75 jaar KVDW 
Op 16 juni hebben wij een eer-

ste werkvergadering gehad. 

Het resultaat van deze vergade-

ring verneem je binnenkort via 

de website of email. Het is 

nochtans nog niet te laat om 

deel uit te maken van ons orga-

nisatiecomité. 

 

De bedoeling van dit comité is 

onze twee activiteiten helpen 

organiseren. Ik alleen of ons 

bestuur alleen kunnen deze 

taak niet aan. Trouwens het is 

gans de club dat viert en deze 

twee activiteiten dragen onte-

gensprekelijk bij tot de uitstra-

ling van onze club. 

 

Theo  Stockmans 
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Eind april zijn Luc Vandebeeck en 

ik naar Vinon in de zuidelijke Al-

pen geweest. 

Voor Luc was dit de eerste keer om 

met de Silent 2 motorzwever in de 

bergen te vliegen. 

Het was ook een gelegenheid om de 

pas geïnstalleerde FLARM 

“collision-avoidance-devices” te 

testen. 

 

Deze toestelletjes zijn enkele jaren 

geleden in Zwitserland ontwikkeld, 

waar nu meer dan 80% van de zwe-

vers, maar ook reddingshelikopters 

e.d. hiermee zijn uitgerust. 

 

Gezien de positieve gebruikerserva-

ringen, en de relatief geringe inves-

tering ten overstaan van het mense-

lijk leed, verlies van reputatie en 

materiaal bij een ongeval, heeft de 

club van Vinon, één van de grootste 

in Frankrijk, deze winter al zijn 

clubtoestellen (een dertigtal) van 

een FLARM voorzien en een sterke 

aanbeveling gedaan voor privé-

toestellen. 

 

Om dezelfde redenen werd deze 

beslissing ook in onze eigen club 

genomen. 

 

De installatie van de apparaten was 

iets minder eenvoudig dan werd 

voorgespiegeld, maar na enkele 

kinderziekten werken ze probleem-

loos zonder enige extra voorberei-

ding vanwege de piloot. Ze starten 

vanzelf op en ook gedurende de 

vlucht moet er niet op knopjes ge-

duwd worden. 

 

Het belangrijkste nadeel van 

FLARM is dat het enkel waar-

schuwt voor luchtvaartuigen die er 

ook één hebben.  

Daarom kan het de look-out niet 

vervangen, maar het is wel een zeer 

goede controle hiervan. 

Wij hebben alletwee nederig moe-

ten toegeven dat FLARM meerdere 

keren een toestel had gesignaleerd 

voordat wij het hadden gezien. 

Naar schatting hebben een kleine 

helft van de zwevers in de Franse 

Alpen er nu één. 

FLARM duidt de positie aan van 

andere toestellen binnen een straal 

van 2 km en een verticale separatie 

van 500 m. 

 

In Vinon worden alle zwevers (van 

20 tot 100) door de slepers afgezet 

in een beperkt gebied. 

Links spiraleren is verplicht binnen 

10 km van het terrein. 

De FLARM heeft geen moeilijkhe-

den met de aanwezigheid van veel 

zwevers in dezelfde pomp. Het is 

een hulp om een lichtje te zien voor 

zwevers die boven, onder en achter 

spiraleren. 

Enkel wanneer de afstand echt te 

klein wordt of er een convergerende 

koersbeweging gebeurt klinkt een 

luide zoemtoon en knipperen de 

lichtjes aan de kant van het gevaar. 

Tot hiertoe had ik altijd dit ma-

noeuvre in het oog zodat de ontwij-

kingsactie correct kon gebeuren. 

FLARM geeft geen indicatie in 

welke richting moet uitgeweken 

worden. 

Wanneer het gevaar van binnen de 

cirkel komt is de logische actie  

meer naar buiten te vliegen. Het is 

dus mogelijk om uit de pomp ge-

vlogen te worden en ik heb de in-

druk dat hiermee agressief vliegen 

kan aangemoedigd worden. 

Het is mij een keer gebeurd dat een 

andere zwever zijn voorrang 

“neemt”, zeker wetende dat we me-

kaar zien. 

Bij het invoegen in een pomp is het 

dikwijls onmogelijk een korte 

waarschuwingstoon te vermijden, 

die ophoudt na invoegen (ik weet 

natuurlijk niet of dat komt omdat de 

andere zwever opzij is gegaan en ik 

dus agressief vloog ...). 

Het is mogelijk door 2 keer op de 

(enige) knop te drukken de waar-

schuwing af te zetten. 

 

De werking van FLARM wordt als 

een natuurlijke aanvulling van de 

vliegbewegingen en het volgen van 

andere toestellen aangevoeld. 

 

We moeten opletten dat dit geen 

vals gevoel van veiligheid geeft. 

 

Wanneer we echter nagaan hoe het 

komt dat we niet tegen mekaar bot-

sen is dit omdat: 

 

1. beide piloten mekaar gezien 

hebben 

2. één van de twee piloten de ande-

re gezien heeft 

3. niemand iets gezien heeft en we 

geluk gehad hebben 

 

Wanneer beide toestellen FLARM 

hebben is de kans dat situatie 3 

wordt verbeterd tot 2 of 1 enorm 

vergroot. 

 

Jan Waumans 

FLARM, de eerste ervaringen 
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Zowel tijdens de sleep als het cir-

cuit leert de instructeur je een paar 

automatismen aan. 

 

Tijdens de sleep: vanaf 400 m 

hand op de bol om klaar te zijn 

voor het ontkoppelen. Ook omdat je 

tijdens het waggelen van de sleper 

niet naar die gele bol moet gaan 

zoeken. Het gebeurt soms dat de 

sleeppiloot met de vleugels waggelt 

onder of boven de 500 m. Men 

weet niet of de hoogtemeter van het 

sleeptoestel of de zwever dezelfde 

hoogte aangeven. Het gebeurt (zeer 

zelden) dat de sleeppiloot al tijdens 

het waggelen, wegduikt. Dan moet 

het ontkoppelen zeer snel gebeuren. 

Als je dan nog naar de ontkoppe-

lingsbol moet gaan zoeken, kom je 

meestal te laat. 

 

Het is hier zeker niet mijn bedoe-

ling om een schuldige aan te dui-

den, maar wel om van het zweef-

vliegen een zo veilig mogelijke 

sport te maken. Als het kwaad ge-

schied is, is het meestal te laat. 

 

Tijdens het circuit vraagt de in-

structeur je steeds dezelfde snelheid 

aan te houden, zowel in downwind, 

baseleg als final. Dit terwijl je lin-

kerhand zich op de blauwe hendel 

van de remkleppen bevindt. Het is 

allemaal dat je niets te zou verge-

ten, datje niet achter een bedie-

ningsorgaan moet gaan zoeken als 

je het plotseling nodig hebt in het 

allerlaatste rechte stuk van het cir-

cuit. 

 

Als ik mijn circuit maak met een 

toestel met intrekbaar wiel (privé of 

club) zeg ik (en niet alleen ik), au-

tomatisch en altijd bij het begin van 

het circuit: gear down and locked. 

Dit om toch maar niets te vergeten 

maar ook om het ons gemakkelijker 

te maken. 

 

Bij het afnemen van de jaarlijkse 

check verwondert het sommige le-

den dat ik vraag of ze met hun lin-

kerhand de ontkoppelingsbol vast 

hebben vanaf 400 m; tijdens het 

circuit de blauwe hefboom voor de 

remkleppen, enz . Ik weet dat men 

ook veilig kan ontkoppelen of een 

mooie landing kan maken zonder 

deze automatismen. Sommigen 

denken dat dit enkel bedoeld is 

voor leerlingen, maar niets is min-

der waar. 

 

Sommige piloten durven ook wel 

eens pretenderen dat hen dat alle-

maal nooit zal overkomen om-

dat….. . Maar aangaande dit item 

gebeuren er ieder jaar links of 

rechts toch één of meerdere inci-

denten. 

 

Dat eenieder van jullie dit artikel 

eens aandachtig leest en in de prak-

tijk gewoon toepast wat hem tijdens 

zijn opleiding is meegegeven. 

Theo Stockmans 

Automatismen 

Op zondag 11 juni was ik instruc-

teur met dienst. De piste “17” was 

in gebruik. 

 

Ik heb een paar piloten het begin 

van de grasstrook zien overschrij-

den op amper één meter (of mis-

schien nog minder) hoogte. Weten-

de dat voor het begin van de gras-

strip een betonnen greppel ligt, is 

deze overvlieghoogte zeer laag. 

 

In 1984 heb ik dit persoonlijk eens 

meegemaakt met mijn Ka6Cr, OO-

ZJP. Tijdens de landing op de rech-

ter grasstrip op de RWY 06, raakte 

ik met mijn hoofdwiel de grond, 

ongeveer één meter voor de grep-

pel. Ik ben er door gereden met een 

snelheid van ± 50 km/u. 

 

Ik ben gestopt na 20 m. Een korte 

landing was het wel, maar ik dacht 

dat mijn toestel in twee ging bre-

ken. Ik heb geluk gehad, het ver-

toonde geen enkele schade. Ik heb 

toen wel gezworen, dat overkomt 

mij nooit meer. 

 

Zulke landingen kan men alleen 

maar verantwoorden bij een buiten-

landing, wanneer het veld (zeer) 

kort is. 

Door de jaren heen hebben sommi-

ge van onze zweeftoestellen reeds 

beschadigingen opgelopen als ge-

volg van door deze greppels te rij-

den. En men mag niet vergeten dat 

er toch een franchise van maximum 

650,-€ boven de piloot zijn hoofd 

hangt bij een beschadiging. Dit lijkt 

misschien niet veel, tot wanneer 

men ze moet betalen. 

Daarbij komt nog dat het toestel 

een aantal weken of maanden bui-

ten gebruik is. Dit betekent dus 

geldverliesvoor onze sectie. Een 

toestel minder betekent ook dat de 

andere toestellen meer bezet gaan 

zijn, enz.. . 

 

Samengevat, het is zeer nadelig 

voor de club. Dit is de reden waar-

om de instructeurs, terecht, de pi-

loot terechtwijzen. 

 

Daarom vraag ik aan eenieder van 

jullie, om bij het overschrijden van 

de pistedrempel, een minimum 

hoogte van 2 à 3 meter te respecte-

ren. Land je iets verder, dan komen 

wij je ook wel halen. 

En zeg nooit: mij overkomt dat 

nooit. 

 

Theo Stockmans 

Landingen 
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In dit artikel wil ik alle clubleden 

nogmaals oproepen zich strikt te 

houden aan de luchtruimbeperkin-

gen. Dit jaar heb ik reeds verschil-

lende vluchten gezien met al dan 

niet zware overtredingen. Soms uit 

onwetendheid van de piloot, soms 

omdat er té kort op de limiet ge-

vlogen werd… en dan erover. 

 

Als piloot is het uw taak om elke 

vlucht goed voor te bereiden. Dit 

betekent niet alleen dat je ’s mor-

gens een check van je toestel moet 

doen, maar ook dat je de laatste 

meteoberichten opvraagt, nakijkt 

welke Low Flying Areas actief 

zijn, en welke NOTAMs van 

kracht zijn. Normaal gezien wordt 

deze informatie voor de onmiddel-

lijke omgeving rond het vliegveld 

’s morgens door de instructeurs 

meegegeven. 

 

Ga je echter overland, moet je zelf  

wat extra opzoekwerk doen. Zeker 

als je naar het buitenland gaat. 

Voor België kijk je best eens de 

NOTAMs na. Deze kan je vinden 

op de website van Belgocontrol 

(www.belgocontrol.be Services – 

Flight Briefing – NOTAM – Daily 

warnings). Op deze kaart zie je 

onmiddellijk waar er NOTAMs 

van kracht zijn, en kan je de details 

ervan opvragen. Ook op het lucht-

ruim-forum van de ligawebsite 

(www.lvzc.be) wordt regelmatig 

belangrijke luchtruiminfo ge-

plaatst. 

 

In elk clubtoestel zit een kaart met 

de maximumhoogtes rond het 

vliegveld. Gebruik ze!  

Ga je verder van huis, neem je AL-

TIJD een luchtvaartkaart mee 

waarop de Low Flying Areas zijn 

aangebracht. Informeer je ook vóór 

de vlucht over de status van de 

Low Flying Areas. Vermijd van dit 

tijdens de vlucht via de radio te 

moeten doen. 

 

Ik wil hierbij de sancties bij over-

tredingen nog even op een rijtje 

zetten: 

1e overtreding van het seizoen: 4 

vliegdagen vliegverbod. 

2e overtreding van het seizoen: 8 

vliegdagen vliegverbod. 

3e overtreding van het seizoen: 

vliegverbod tot het einde van het 

kalenderjaar. 

 

Liefst van al zou het bestuur hier 

nooit gebruik van moeten maken. 

Het is aan ieder van jullie om ons 

hierbij te helpen. Aanwezig zijn op 

de jaarlijkse herhalingsles lucht-

ruim is één zaak, maar om de fi-

nesses te kennen, moet je af en toe 

zelf eens wat informatie opzoeken. 

 

Voor al uw vragen omtrent het 

luchtruim kan je terecht bij de in-

structeur van dienst, of bij Mattijs 

(mattijs@dewouw.net) of Luc 

Vandebeeck (luc@dewouw.net) 

 

Mattijs Cuppens 

Luchtruim 

Sinds 13 april bestaat klasse B luchtruim niet meer in België en Luxem-

burg. Alle luchtruim klasse B werd vervangen door klasse C.  

 

In de praktijk verandert dat niet zo veel voor het zweefvliegen, het blijft 

gecontroleerd luchtruim waarvoor een ATC clearance en transponder 

nodig zijn. 

 

Meer informatie vind je op de website van de liga, in de rubriek 

‘luchtruim’. 

 

Mattijs Cuppens 

Wijziging luchtruimclassificatie 

Overland-
frequentie 
Enkele jaren geleden werd afge-

sproken om in onze club de over-

landfrequentie 129.975 MHz in te 

voeren om de frequentie van het 

vliegveld te ontlasten. 

 

Begin dit seizoen bleek dat ieder-

een die frequentie uit het oog ver-

loren was en werd er weer duchtig 

gebruik gemaakt van de frequen-

tie van het vliegveld om posities 

en sterkte van ‘pompen’ door te 

geven. 

 

Het is misschien handig om deze 

overlandfrequentie op je lucht-

vaartkaart te schrijven, zodat je ze 

niet vergeet. Op de checklists in 

de clubtoestellen zal deze fre-

quentie binnenkort ook aange-

bracht worden. 

 

Eénmaal je terug binnen een straal 

van 5 km van het vliegveld bent, 

kan je terug overschakelen op de 

lokale frequentie 125,375 Mhz 

om je positie in het circuit te rap-

porteren. Ook als je een vraag 

hebt aan ‘Goetsenhoven Beach’ 

kan je deze frequentie gebruiken, 

aangezien onze grondpost slechts 

over deze éne frequentie beschikt. 

Dit natuurlijk op voorwaarde dat 

je nog binnen het bereik van de 

grondpost bent. 

 

Dus, niet vergeten, éénmaal ver-

trokken overland is de schakel je 

over op: 

 

129.975 MHz 
 

Deze frequentie werd ons door het 

BIPT toegewezen en is voor alle 

piloten beschikbaar.  

 

Enkele andere ‘vrije’ frequenties 

zijn: 123,450 MHz en 123,500 

MHz. Deze worden dikwijls ook 

gebruikt door andere zweefvlieg-

clubs. 

 

Mattijs Cuppens 
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Statistieken 2006 
Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  

1994 67 100 158 212 257 192 350 238 137 113 68 41 1933 

1995 8 69 140 259 300 156 276 263 124 150 99 22 1866 

1996 55 13 134 239 110 225 171 194 129 80 23 48 1421 

1997 10 55 206 146 326 118 159 299 174 171 26 54 1744 

1998 60 125 127 114 281 191 140 250 161 35 144 132 1760 

1999 118 102 179 239 305 124 234 222 170 111 89 114 2007 

2000 38 148 81 198 143 252 75 309 175 127 78 61 1685 

2001 100 77 46 251 260 180 181 305 130 162 134 70 1896 

2002 44 123 203 139 97 269 252 228 90 87 69 22 1623 

2003 35 113 208 164 153 214 247 235 142 94 90 20 1715 

2004 73 40 74 116 144 117 181 264 118 104 108 47 1386 

2005 94 42 120 103 186 136 202 170 122 118 45 26 1364 

2006 61 17 59 76 58 0 0 0 0 0 0 0 271 

Vergelijking vluchten 1994-2006
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1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

J
a
a
r

Aantal vluchten

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Augustus September Oktober November December

Vlieguren Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  

1994 15,63 26,67 84,27 116,60 188,47 118,40 285,83 154,70 36,53 26,37 18,13 8,88 1080,48 

1995 2,12 15,92 42,79 111,76 237,20 97,86 231,70 214,52 41,68 44,40 29,09 5,36 1074,41 

1996 11,92 2,60 49,13 211,12 128,33 258,75 182,40 174,60 62,35 25,33 5,75 11,20 1123,48 

1997 1,83 14,67 99,57 201,97 326,00 59,00 143,10 358,80 127,60 48,45 5,63 9,90 1396,52 

1998 11,00 27,08 44,45 102,60 248,22 155,98 200,67 204,17 45,62 19,25 33,60 30,80 1123,43 

1999 23,60 27,20 119,33 199,17 396,50 146,73 343,20 325,60 90,67 25,90 22,25 22,80 1742,95 

2000 7,60 56,73 33,75 201,30 143,00 197,40 75,00 236,90 96,25 38,10 14,30 10,17 1110,50 

2001 18,33 17,97 9,97 230,08 351,00 204,00 274,52 223,67 41,17 37,80 35,73 16,33 1460,57 

2002 9,53 30,75 131,95 150,58 105,08 322,80 415,80 307,80 81,00 27,55 18,40 5,50 1606,75 

2003 8,00 31,00 73,00 163,00 110,00 301,00 281,00 196,00 65,00 36,00 23,00 4,00 1291,00 

2004 19,00 9,00 74,00 129,00 269,00 121,00 179,00 311,00 78,00 40,00 32,00 10,00 1271,00 

2005 20,00 14,00 53,00 68,00 194,00 204,00 152,00 263,00 85,00 31,00 12,00 7,00 1103,00 

2006 15,00 5,00 33,00 84,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 
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Prikbord 

Hier had natuurlijk ook 
uw advertentie kunnen 
staan… 
 

Met een ander kader, in een ander lettertype of met 

een meer opvallend en aantrekkelijker design… en dat 

allemaal voor een belachelijk lage prijs. 

 

 € 6,20 voor 1/4 pagina 

 € 12,40 voor 1/2 pagina en 

 € 24,80 voor een volledige pagina. 

 

Neem voor meer inlichtingen contact op met Theo 

Stockmans. Tel: 016/76.66.96 

Artikels voor Cumulus 
 

Leden die een artikel schrijven voor Cumulus en over een 

personal computer beschikken kunnen hun teksten bin-

nenbrengen op diskette of doorsturen via internet (email: 

mattijs@dewouw.net). 

 

Volgende formaten kunnen zonder problemen ingelezen 

worden: 

• MS Word voor Windows  

• MS Works voor Windows 

• MS Publisher 

• Wordperfect voor DOS of Windows versie 5.x en 6.x 

• ASCII tekst (.txt achtervoegsel) 

 

Ook getypte of handgeschreven artikels zijn natuurlijk 

van harte welkom. Alle materiaal kan voortaan in het spe-

ciaal voor Cumulus voorziene bakje gedropt worden 

(naast de keukendeur in het clublokaal). 

 

Oproep tot alle leden, kruip eens in de pen en schrijf 

ook eens een artikel voor ons clubblad!!! 

Colofon 
Medewerkers 
 

Mattijs Cuppens 

Theo Stockmans 

Griet Francart 

Jan Waumans 

Sebastien Mathieu 

Jelle Vandebeeck 

Sofie Beckers 

 

 

Foto’s 

Theo Stockmans 

Mattijs Cuppens 

Jelle Vandebeeck 

Sebastien Mathieu 

Koen Biesmans 

 

 

Internet homepage 
http://www.dewouw.net/ 

 

E-mail 
cumulus@dewouw.net 
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