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Onze Piper Cub tankt op 
ons nieuwe tankplat-

form... 

EBTN Ground, we have a problem... 

Op  22 mei maakte Sebastien Mathieu de eerste vlucht met onze AS-
K23. 

The  Piper   PA18-150    SuperCub  OO-VVC   encountered some tech-
nical problems. 

Na alle vooropgestelde veiligheidsprocedures en herstelprotocol te heb-

ben doorlopen  (geheel volgens de Ministeriële regelingen en beleidsre-

gels - Wet luchtvaart voor herstellingen in de luchtvaart ),  is de  EBTN  
Staff  er uiteindelijk in geslaagd om door middel van een “ auxiliary – 

power unit “  de Piper operationeel te maken en ervoor te zorgen dat de 

vooropgestelde vluchten succesvol uitgevoerd konden worden.  
 

Stefan Nezic 

Eerste vlucht ASK23 
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Woordje van de redactie 

Activiteiten-
kalender 

Artikels voor 
volgende Cumulus: 

 
01 september 2010 

1 artikel in 
Cumulus 

= 
2 uren 

Winterwerk!!! 

Wat kan je verwachten in de Cumu-

lus van september 2010? 

 WK in Slovakije 

 Zomerkamp en EBTN 

 Zweefkamp te Vinon 

 4—24 juli: Zweefkamp Vinon 

 26—30 juli: Zomerkamp 

EBTN 

De laatste weken zijn er twee Vlaamse zweefpiloten overleden naar 

aanleiding van een vliegongeval. Ondanks dat onze club er niet bij 

betrokken is, moeten wij er toch even over nadenken. 

Zweven is volgens mij een veilige sport. Maar die veiligheid is niet 

alleen een verantwoordelijkheid van de instructeurs of de bestuursle-

den. Neen, iedereen, vanaf leerling piloot tot en met instructeur, vanaf 

gewoon lid tot en met bestuurslid, iedereen moet eraan meewerken. 

Het moet een prioriteit zijn. En het is niet omdat je vandaag eens ge-

luk hebt gehad, dat het morgen ook zo zal zijn. Ook bij ons in de club 

zijn wij al eens door het gaatje van een naald gekropen of gevlogen. 

En als een instructeur je eens een opmerking geeft of terug in dubbel 

neemt, zeur niet, beschouw dat niet als een straf maar om bestwil. 

 

Wedstrijdvliegen kun je een klein beetje beschouwen als een richting 

bij de hogere studies van het zweefvliegen. Enkele leden namen de 

afgelopen weken deel aan verscheidene wedstrijden. Jelle Vande-

beeck won zowel in de Kempencup als de Victor Boin. Onze welge-

meende gelukwensen. Ook deze activiteit draagt bij tot de uitstraling 

van onze club. 

Dat bijvoorbeeld wekelijks het gras wordt afgereden, daar staat 

niemand bij stil. Iedereen vindt dat vanzelfsprekend. Maar wedstrijd-

uitslagen, en vooral eerste plaatsen, dat wordt gelezen en blijft ieder-

een bij. 

 

Binnen drie maanden loopt ons winterwerkjaar weer ten einde. Ver-

schillende leden hebben reeds een veelvoud van de 25 uren gepres-

teerd. Anderen komen nog uren tekort. Wacht niet tot het laatste 

weekend van september. Er is voor iedereen wel iets dat naar je hand 

staat, maar niet op ieder tijdstip. Maar kijkt ook niet op een paar uur. 

Winterwerk is een middel om ons prijskaartje zo laag mogelijk te 

houden. 

Regelmatig komen leden mij vragen of er niets te doen valt. Ik kan 

ook niet op ieder ogenblik winterwerk uit mijn mouw toveren. Daar-

om worden er regelmatig mails verstuurd. Maak er gebruik van. 

 

Tot slot wens ik jullie allen een zonnig en prettig verlof toe. 

 

Theo Stockmans 

Volgende keer in 
Cumulus... 
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Enkele informele gesprekken met 
mensen van Defensie hebben mij 

bevestigd dat de laatste militair 

(lees Luchtkadetten) ons vlieg-

veld zal verlaten ten laatste op 31 
december 2011. Het zal daarna, 

volgens de procedure, overgege-

ven worden aan het ministerie 
van Financiën. Het herstructure-

ringsplan van minister De Crem 

wordt dus onverkort uitgevoerd. 
Natuurlijk wie gaat er minister 

zijn na de verkiezingen van 13 

juni? Gaat hij het plan onveran-

derd laten of niet, ik weet het 
niet. Misschien zullen jullie bij 

het lezen van deze Cumulus, 

reeds een antwoord kennen op 
enkele vragen. 

 

Zoals iedereen weet, is er op don-
derdag 29 april een kleine werk-

vergadering geweest tussen het 

BLOSO enerzijds en onze club 

en de club uit Oostmalle ander-
zijds, die in hetzelfde vaarwater 

zitten. 

Eerst en vooral wil ik zeggen dat 
er niets is beloofd en dat gans de 

vergadering eigenlijk in de voor-

waardelijke wijze is doorgegaan. 

Woorden als: misschien, het zou 
kunnen, je weet maar nooit, enz 

…waren schering en inslag. Dus 

laat staan dat er reeds een beslis-
sing is gevallen of beloftes ge-

maakt. 

 
Met welke bedoeling ben ik dan 

eigenlijk bij het BLOSO ge-

weest? 

Moest het Vlaamse Gewest ooit 
overgaan tot het aanschaffen van 

Goestenhoven, zal men aan deze 

instantie vragen om een dossier 
op te maken. En om geen tijd te 

verliezen, is men er nu reeds mee 

gestart. 
 

Zij hebben mij ook al laten ver-

staan dat, moest het ooit zo ver 

komen, wij het vliegveld zullen 
moeten delen met andere sport-

clubs (wie????). Dus de dromers 

die dachten dat wij dan het vlieg-
veld voor ons alleen zouden heb-

ben en er 7dagen/ 7dagen kunnen 

vliegen, zijn er aan voor hun 

moeite. Trouwens dit idee naar de 
buitenwereld toe gaan verdedi-

gen, zou onbegonnen werk zijn. 

Daarom heeft onze club in het 
verleden er altijd naar gestreefd 

zoveel mogelijk Tiense clubs op 

het vliegveld te krijgen. Tot hier 
toe houdt enkel de Olympia Wie-

lerschool ons gezelschap. 

 

Waar de mensen van het BLOSO 
ook veel aandacht aan schonken, 

was het milieuaspect. Want 7 op 

7 dagen vliegen, van ’s morgens 
tot ‟s avonds brengt ook perma-

nente lawaaihinder mee. En of 

onze buren hiermee zouden ak-
koord gaan, is een andere vraag. 

 

Wordt vervolgd. 

 

Theo Stockmans 

Het vliegveld 

Slaagden in het theoretisch exa-

men zweefvliegen 

Aaron Demeestere 

Wim Forton 

Frans Graux 

Jean Pierre Henskens 

Gery Thiry 

Thibault Van Den Bossche 

Senne Vandenputte 

 

Slaagde in het theoretisch examen 

van hulpinstructeur 

Yven Mauroo 

 

Slaagden als plaatsvervangend 

pleinverantwoordelijke 

Mattijs Cuppens 

Eddy De Reys 

Bart Huygen 

Herman Moens 

Theo Stockmans 

Tom Vaes (motorsectie) 

Johan Vanhoyland 

Maarten Vijverberg (motorsectie) 

 

 

Slaagden in hun radio-examen 

Willem Bruelemans 

Maarten Coudenijs 

Christiane Gobert 

Ruben Michaux 

Sophie Vandewalle 

Jérémy Wouters 

 

Behaalden volgende proeven (*) 

 

5 uren duurvlucht 

Ruben Michaux 

Koen Pierlet 

Sophie Vandewalle 

Jérémy Wouters 

 

1000m hoogtewinst 

Kai Arstila 

Geert Bollens 

Jérémy Wouters 

 

50 Km afstand 

Kai Arstila 

 

 

 

Behaalde zijn zilveren brevet 

Kai Arstila 

 

Opmerkingen 

(*) al deze proeven moeten nog ge-

homologeerd worden door de sport-

commissie van de KBAC 

(Koninklijke Belgische Aeroclub) 

en dit binnen de 12 (twaalf) maan-

den. Anders vervalt de proef en dit 

zou spijtig zijn.Deze commissie 

vergadert vier X jaar. 

Sommige dossiers werden reeds 

ingediend. Deze dossiers worden 

opgemaakt en ondertekend door een 

sportcommissaris (≠ instructeur). 

 

De verslagen van deze commissie 

vind je in het Ligablad oftewel een 

samenvatting in onze Cumulus. Als 

je dossier werd ingediend en je 

naam komt niet voorin het PV, ver-

wittig mij dan onmiddellijk. 

 

Theo Stockmans 

Prestaties 
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Sporthappening Tienen 

Voor het eerste jaar werd er in 
Tienen een sporthappening geor-

ganiseerd, deze ging door op 15 

mei. Maarten, Jeremy, Koen en ik 

offerden ons op om een hele dag 
op de grote markt te gaan staan 

en de geïnteresseerden informatie 

te geven over het zweefvliegen in 
onze club. Ook waren er 2 men-

sen van de LUAC (Leuvense 

Universitaire Aero Club) met een 
heuse zweefvliegsimulator. 

Om 8 uur ‟s morgens vertrokken 

we op de vliegclub richting grote 
markt met achter ons in de remor-

que de Astir. Rond kwart na 8 

kwamen we aan op de grote 
markt.  

We zetten de zwever in elkaar en 

installeerden ons in onze stoel, 

maar toen we net op ons gemak 
zaten, zagen we de mensen van 

de LUAC sukkelen met de tent 

dus staken we maar een handje 

toe. We hadden dan ook nog tijd 
genoeg om deze mensen wat te 

helpen bij de opbouw van hun 

simulator, vermits het evenement 
pas van start ging rond 11 uur. 

Iets later kwamen Peter Knockae-

rt en Jan Hendrickx ook nog hel-
pen.  

‟s Middags waren er lunchpak-

ketten voorzien voor ons met een 
broodje, drank en een wafel. 

Rond 2 uur was het echt het piek-

moment wat volk betreft. 
 

Eén voor één wouden de kinde-

ren, en ook enkele volwassen, 

eens in onze Astir plaatsnemen 
en eens vliegen met de simulator. 

Het was in ieder geval goede re-

clame, vermits we wel ( maar? ) 

enkele echt-geïnteresseerde men-
sen hebben opgemerkt.  

 

„s Avonds moesten we dan alles 
nog inpakken en de zwever de-

monteren. We moesten natuurlijk 

ook nog door de smalle straatjes 
van Tienen rijden met die zweef-

remorque. Gelukkig heeft Koen, 

zonder brokken, de zwever heel-

huids terug op de club gekregen.  
 

Dat was het dan voor dit jaar, het 

was zeker en vast een geslaagde 
dag. Volgend jaar weer? Zeker 

wel, als het van mij afhangt. 

 

Senne Vandenputte 

De Wouw op de Grote Markt van Tienen, anno 1938 (links) en 2010 (rechts) 
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De eerste dag van de Kempencup 
begon met 3 briefings om uitein-

delijk de dag af te lassen. Geluk-

kig zagen de vooruitzichten er 

goed uit om toch niet het ergste te 
vrezen. 

 

De tweede dag gingen we zeker 
vliegen! Op de briefing kregen 

we 300km als A-proef, heel opti-

mistisch als je naar buiten keek. 
Maar dit terzijde begonnen we 

met monteren en vullen van wa-

ter. De eerste keer trouwens dat 

ik water zou meenemen in de 
Discus. 

 

Net voor de start is er een extra 
briefing, hier werd gemeld dat we 

toch naar de B-proef van 200km 

gaan overschakelen. Geen slechte 
keuze mijn gedacht. Het bleef 

maar grijs met slechts enkele 

kleine cumuli. Het zag er dus 

naar uit dat het niet makkelijk zal 
worden! 

 

Nadat de eerste 6 toestellen opge-
sleept werden was het aan mij. 

Na het loskoppelen had ik meteen 

een halve meter stijgen, niet veel, 

maar omdat ik iedereen laag zag 
hangen dacht ik dat het geen 

slecht idee was om hier te blij-

ven. Dit was zowat de beste 
pomp voor de poort openging... 

 

Na de opening van de poort heb 
ik enkele malen geprobeerd om 

door te gaan naar het volgende 

keerpunt, maar tevergeefs. Er was 

geen enkel vooruitzicht en ik zag 
het nut van een buitenlanding niet 

in. De laatste poging was fataal, 

ik kwam terug boven Weelde 
vliegveld aan op 200m. En na 

5minuten in stijgen/zakken te 

klungelen moest ik toegeven en 
gaan landen. Ik bleek niet de eni-

ge te zijn, want al snel volgde 

bijna iedereen... 

 
Het was al bij al nog een leuk 

dagje. Spijtig van het mindere 

weer, maar de het zag ernaar uit 
dat we de volgende 2 dagen zul-

len vliegen! 
 

Zaterdag kregen we als A-proef 

280km en als B-proef 208km. In 

de startgrid werd er overgegaan 
naar de B-proef want er kwam 

hoge bewolking binnen, en de 

wedstrijdleiding ziet nog altijd 
liever zoveel mogelijk toestellen 

binnen komen. 

 
Eens in de lucht ging het vlot. 

Heb trouwens 100 liter water mee 

want er zit toch wel wat wind. 

Net voor de poort opengaat maak 
ik de fout van de laag te komen, 

het kost me veel moeite om terug 

hoog te raken, en uiteindelijk ver-
trek ik 1h nadat de poort is open 

gegaan. Op zich is dit geen pro-

bleem omdat het weer veel beter 
was geworden, dus ik blij! 

 

Eens de poort door gevlogen ging 

het heel vlot, eerste keerpunt had 
ik gehaald met een gemiddelde 

van 110km/h, 2e keerpunt ging al 

even vlot al heb ik hier toch iets 
meer moeten pompen, maar met 

een gemiddelde van 90km/h op 

dat been was ik nog altijd zeer 

tevreden. 
 

Eens Venlo gerond draaide ik 

terug richting Budel en het enige 
dat ik zag was rommel. Geen 

mooie cumuli meer, heel moeilijk 

om te beslissen waar ik naartoe 
moest vliegen. En daar bovenop 

nog eens wind op kop... Zalige 

vooruitzichten dus! 

 
Na veel sukkelen ben ik dan toch 

terug in België geraakt, en ik had 

onderweg al snel gemerkt dat ik 
niet de enige was die problemen 

had. Dat gaf mij toch een beetje 

moed en voor ik het wist moest ik 
nog maar één bel vinden om bin-

nen te raken. 

 

Ten zuiden van Arendonk vind ik 
dan toch dat laatste stijgen! En ik 

ben binnen, super blij zoals ge-

woonlijk al was mijn gemiddelde 
al gezakt naar 75km/h. En dan 

kwam er nog bij dat ik te laag 
was voor mooie passage en te 

hoog voor straight in. Gelukkig 

kan de Discus goed tegen rem-

kleppen opentrekken tegen 170k-
m/h. En dan nog een mooie lan-

ding, en mijn vlucht zat erop voor 

die dag. 
 

Al bij al was ik tevreden over 

mijn prestaties, al had ik sneller 
moeten vetrekken. Jeroen Jennen 

werd eerste en was direct door de 

poort gevlogen en had iets langer 

goed weer. Maar zolang ik bin-
nen kom ben ik al tevreden, snel-

heid komt op tweede plaats! 

 
De laatste dag begon met hoge 

bewolking, als A-proef kregen 

we 260 km. Dit zag ik helemaal 
niet zitten als ik zag dat er hoge 

bewolking was zonder enige cu-

muli eronder... Ik stond op de 

eerste rij voor het vertrek, en nog 
altijd geen wolkjes. Het zag er 

naar uit dat het niet makkelijk 

zou worden. Met het nodige ge-
mopper ben ik dan toch vertrok-

ken. 

 

Eens in de lucht vond ik meteen 
een klein pompje in het blauw. Ik 

wou zeker niet dezelfde fout ma-

ken als de dag ervoor en dat was 
te laag geraken voor de start. Ik 

zit liever comfortabel hoog zodat 

ik het weer op het gemak kan 
observeren. En deze keer is dit 

goed gelukt. Toen het laatste toe-

stel van mijn klasse de lucht in 

ging kwamen er meer en meer 
cumuli richting Limburg, dus het 

begon er beter uit te zien.  

 
De poort gaat open. Ik besloot 

om direct te vertrekken omdat ik 

vreesde dat de hoge bewolking 
meer zou komen opzetten vanuit 

het Noord-Westen. Zo ook ge-

daan samen met 3 andere toestel-

len. Het vliegen naar het eerste 
keerpunt ging redelijk vlot, ook al 

heb ik niet teveel risico genomen. 

 
Eens voorbij Lommel kwamen er 

Kempencup 2010 
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wolkenstraten die net niet in de 
richting van het tweede keerpunt 

lagen. Aangezien er veel wind 

was besloot ik om vrij ver tegen 

de wind te gaan zoeken. Gelukkig 
deed de LX8000 zijn werk en kon 

ik mooi naast de CTR van Eind-

hoven blijven vliegen. 
 

20 km voor Kamp Lintford ging 

het fantastisch goed, doordat ik 
de laatste kilometers redelijk 

Noord van de track zat kon ik die 

straat recht naar het punt volgen. 

Zelden heb ik zo snel gevlogen, 
200km/h was normaal. Stick met 

2 handen vast en op naar het 

keerpunt. Daardoor ook dat mijn 
gemiddelde naar het eerste keer-

punt zo hoog lag, 115km/h... 

 
Eens het keerpunt gerond kon ik 

de wolkenstraat terug volgen tot 

aan de Nederlandse grens. Dus de 

tegenwind had mij nog geen par-

ten gespeeld. Dan ging het nog 
redelijk vlot tot aan de Belgische 

grens, dan moest ik de rem indu-

wen en trager beginnen vliegen. 

 
Lage bewolking en slechte pom-

pen deed de euforie afzwakken, 

ik moest het nu doen met kwak-
kel thermiek. Pompje voor pomp-

je ben ik tot in Keiheuvel gesuk-

keld, en tot aan het keerpunt 10 
km verder. Ik zag mijn gemiddel-

de snelheid zo teruglopen, pijn-

lijk! Maar heb dan toch het laat-

ste keerpunten gerond met een 
gemiddelde nog boven de 90km/

h. 

 
En dan nu terug naar Weelde, 

eens boven Mol kon ik mijn laat-

ste bel pakken en dan kwam ik 
ook Sébastien en Peter tegen die 

nog terug naar Limburg moesten. 

Op dat moment was ik super blij 

dat ik lokaal was. Met een halve 

fly-by werd de vlucht afgesloten. 
 

Na de vlucht bleek al snel dat er 

veel piloten zijn moeten buiten 

landen. Dus het zag er naar uit 
dat ik toch redelijk hoog in de 

rangschikking ging eindigen... 

Spanning ten top dus! 
 

Uiteindelijk had ik de dag ge-

wonnen met de tweede snelste 
snelheid (92 km/h). Enkel Walter 

Geenen vloog sneller met zijn 

Ventus 2ct (94km/h), maar door 

de handicap eindigde ik toch voor 
hem. Dankzij de winst die dag en 

de vele buitenlandingen heb ik 

dan ook de Kempencup gewon-
nen... Met dank aan Bart voor het 

ophaalploeg spelen! 

 

Jelle Vandebeeck 

# CN Vlieger Land/Club Vliegtuig Totaal 

1. 52 Jelle Vandebeeck B Discus 2 1482 

2. HE Walter Geenen B Ventus 2cM/18m 1441 

3. FND Paul Van den Borne  B Duo Discus T 1438 

Uitslag SPORT-XPDR klasse 

# CN Vlieger Land/Club Vliegtuig Totaal 

1. ZY Ken Evens  B Nimbus 4DT 1307 

2. GB Sebastien Mathieu B LS 3 1157 

3. 76 Michel Bluekens B ASW 27 1110 

Uitslag SPORT klasse 
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Op 05 april 2010 een Mistral dag. 
En daar paasmaandag ook in 

Frankrijk een feestdag is, konden 

wij boven Vinon tot 3600m klim-

men. 
 

Duitse zweefpiloten gingen reeds 

om 0700 Hr ‟s morgens de lucht 
in. Het ware korte slepen, wat 

erop wijst dat de rotors niet te 

hoog waren. Ikzelf werd opge-
sleept iets voor 1100 Hr. Losge-

koppeld op 900m, op enkele Km 

ten noorden van het vliegveld, 

steeg ik langzaam al draaiend en 
iets voor de rotor aan 1 m/s. Op 

een hoogte van 1200m ging ik, 

windopwaarts beter stijgen. En ja, 
plots ging het 2,5m/s stijgen en al 

snel ging het turbulente lucht-

stroom over in een laminaire. 
Later bleek het de vierde golf te 

zijn van de Lure. Op 2800m 

naam het stijgen af en ging ik op 

zoek naar de derde golf. 
 

10 Km verder en zonder al te veel 

hoogte te verliezen, had ik ze 
reeds. Ze lag in het verlengde van 

de vallei van de Asse. Aangeko-

men op 2400m ging ik terug 2m/s 
stijgen. Zonder eigenlijk te draai-

en maar gewoon rechtdoor te 

vliegen, verliet ik deze op 

3100m. Het daalde veel, tot 6m/s. 
Er is maar één methode om hier 

zo snel mogelijk door te komen: 

snel vliegen. Op een hoogte van 
2400m en weer zo’n 10Km ver-

der kwam ik de tweede golf te-

gen, ter hoogte van de stad For-
calqier. Het stijgen, in rechte lijn, 

varieerde tussen de 3 en 6m/s, 

heerlijk is dat. Maar ook op deze 

plaats, was de maximum toegela-
ten hoogte 3600m. Zoals bij ons, 

wordt hier streng gekeken op de 

naleving van het luchtruim. En 
daar iedereen met Flarm vliegt, 

kan men gemakkelijk je vlucht 

uitlezen. 
 

Nu op zoek naar de eerste golf of 

primaire zoals de Fransen het 

noemen. Meestal is deze gelegen 
ter hoogte van het dorp Malfou-

gasse. Deze plaats ligt in het 

“venster van de Lure”. Anders 
gezegd, je mag hier stijgen tot FL 

195, of zo’n 5900m. Ik ben er 

gestegen, met zuurstof, tot ± 
5600m. Het stijgen ging van 3 à 4 

m/s. De mistral blies hier 83 Km/

Hr. Maar wegens de laminaire 

luchtstroming, was het er ijzig 
kalm. 

 

Een prachtig zicht. In ‟t zuiden 
zag ik, wazig, de Middelandse 

zee, in ‟t noorden de Mont Blanc. 

 
Daarna ben ik verder naar ‟t 

noorden gevlogen. Boven Pic de 

Bûre ben ik gestegen tot 5700m. 

Op die hoogte steeg het nog al-
tijd.  In de loop van de namiddag 

naam de mistral af en zo ook de 

stijgwaarden. 
 

Het werd dus een mooie dag. 

Geen al te moeilijke golf en met 
mooie stijgwaarden en hoogten. 

Vele piloten hebben die dag hun 

3000 en 5000m hoogte winst ge-

haald. Luc Vandebeeck heeft 
eveneens kunnen genieten van 

deze zeldzame dag. 

 

Theo Stockmans 

Golfvliegen op paasmaandag 
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Iedereen zal het ondertussen wel gemerkt hebben, 
onze nieuwe fuelinstallatie is in gebruik. De admini-

stratieve rompslomp heeft ongeveer vijf jaar geduurd 

(zie vorige Cumulussen). Maar einde goed alles 

goed. Er moeten nog wel enkele kleine werken ge-
beuren door de firma Voets. 

 

Wanneer nu de oude installaties gaan ontmanteld 
worden, weet ik niet. Om de kosten te beperken, 

gaan wij dezelfde firma nemen die voor Defensie zal 

saneren, afwachten dus. Maar het zal eens moeten 
gebeuren.Tevens zal de grond rond onze twee oude 

tanks moeten gesaneerd worden. 

 

Ondertussen werd ook een elektriciteitspaal geplaatst 
naast de loods privé zwevers, waarom? 

Onze werkhuizen worden verwarmd met elektriciteit. 

Maar onze huidige leiding, die vanuit ons clublokaal 
vertrekt, kan de stroomsterkte niet aan. Daarom zal 

er een zwaardere moeten getrokken worden. Deze zal 

ondergronds vertrekken vanuit ons clubhuis (hij ligt 
er al), langs de nabijgelegen elektriciteitspaal om-

hoog lopen en naar de tweede paal doorgetrokken 

worden. 

 
De aansluiting op het net, wil Eandis slechts uitvoeren als de elektriciteit in ons clublokaal gekeurd is door een 

erkend organisme (Vincotte, ATK,…..). En daarom is onze club nog op zoek (onder de leden) achter enkele 

ervaren elektriciens voor het in orde brengen van ons clubhuis. Ik weet ook dat bij mooi weder iedereen wil 
vliegen en de vakantieperiode staat voor de deur. Maar ieder uur helpt. 

 

Theo Stockmans 

Milieu 

Buitenlandingen 2010 

Datum Piloot Plaats Toestel Imm. Afstand (km) 

10/04 Bart Huygen Sint Lambrechts Herk Astir OO-ZMW 29 

15/05 Luc Vandebeeck Sint Lambrechts Herk Silent 2 E 91 29 

02/04 Theo Stockmans Saint Crépin (Fr) Ventus 2cx OO-YTS 125,4* 

17/04 Jelle Vandebeeck Sint-Truiden ASW 19 OO-YDV 16,5 

15/05 Theo Stockmans Sint-Truiden Ventus 2cx OO-YTS 16,5 

24/05 Sebastien Mathieu Maillen LS3 D-1945 45,4 

24/05 Andre Ruymen Sovet Mini Nimbus OO-ZMS 56 

24/05 Yves & Marc Ruymen Dahlemer Binz (D) Nimbus 4 DM D-KRME 119 

24/05 Koen Biesmans Zutendaal KA 6 Br OO-ZYE 50 

Afgesloten op 8 juni 
 

Echte buitenlandingen 

Buitenlandingen op een vliegveld 

* vertrek vanuit Vinon (Fr) 

Theo Stockmans 
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Ook dit jaar was vliegclub de Wouw vertegenwoor-
digd op het Belgische kampioenschap zweefvliegen 

welke plaatsvond van 8 tot 15 mei. Al bij het afslui-

ten van vorig kampioenschap hadden we ons voorge-

nomen om terug mee te doen aan de editie 2010. In 
de editie 2009 hadden we een ganse week mooi 

vliegweer, en Yves en ik vertrokken vrijdagavond 

dan ook met goede hoop op weer dit jaar. 
 

De open renklasse is goed vertegenwoordigt met 19 

toestellen. Als enige dubbelzitter zullen we het niet 
gemakkelijk krijgen tussen deze hele meute Ventus-

sen, Lak 17‟s DG800‟s en nog meer van dat fraais. 

 

Zaterdag 8mei: eerste vliegdag. 
Koud weer vandaag, maar vliegbaar! 

We krijgen een proef naar het zuidwesten.  

Totale afstand:257km  

 

Rond 1300h zijn we allemaal de lucht in en het eer-
ste been vliegen we vlot af zonder een enkel pro-

bleem. Maar na ons eerste keerpunt genomen te heb-

ben begint de miserie… zwakke pompen, thermiek 

niet al te fameus, m.a.w we beginnen te sukkelen. 
Ter hoogt van Sedan zitten we laag te draaien, en we 

mogen blij zijn dat we kunnen aanpikken. Aan deze 

regio hebben we overigens geen goede herinnerin-
gen, vorig jaar zijn we hier buitengeland… Met veel 

moeite geraken we toch nog terug op hoogte en we 

kunnen de rest van de proef verder afronden zonder 
verdere problemen. Uiteindelijk vliegen we ongeveer 

gelijktijdig binnen met Bert Sr. Schmelzer. We zijn 

rondgevlogen, maar omdat we onderweg veel tijd 

hebben verloren op het tweede been is ons klasse-
ment niet al te schitterend na dag 1: 17e plaats…dat 

kan beter. 

 
 

Zondag 9mei: tweede vliegdag. 
Gezien de weersvoorspellingen voor de komende 

dagen niet al te best zijn, wordt er besloten om van-

daag opnieuw te starten, ondanks een wolkendek 

waar niet veel zon door te bespeuren valt… 
Vandaag wordt er een AAT uitgeschreven: afstanden 

kunnen variëren tussen 128km en 252km.. Tijdsduur 

van de proef wordt op 2.00h vastgelegd. 

Om 1200 zijn we allemaal de lucht in en 20minuten 

later gaat de poort open. Het eerste keerpunt wordt 

opnieuw zonder veel problemen gerond, maar op ons 

tweede been nemen we een verkeerde beslissing, we 
besluiten namelijk om via het noorden terug te vlie-

gen naar Massul, ons tweede keerpunt. Ondertussen 

is het daar echter helemaal overtrokken, en we besef-
fen te laat dat we via het zuiden moeten rondvliegen. 

Resultaat: we moeten de motor uithalen boven het 

vliegveld van Bertrix. Miljaar!! Nu zijn we punten 
aan het verliezen: er komen namelijk 7 toestellen 

rond!  Ons resultaat op de tweede vliegdag: 12e 

plaats. In het algemeen klassement komen we echter 

geen stap vooruit. 
 

Maandag 10mei t.e.m vrijdag 14 mei: 

Ten gevolge van ons geweldig Belgisch weer kun-
nen we gedurende gans de week niet vliegen. Om de 

tijd te doden wordt er halfweg in de week een wed-

strijdje doellanden georganiseerd, maar al bij al zijn 
dit 5 dagen om snel uit ons geheugen te wissen. 

 

Zaterdag 15 mei: 

Op de briefing voel je de spanning al hangen…
vandaag is het weer terug op de afspraak, en dat valt 

te merken aan de proef: 467km polygoon met drie 

keerpunten: 
 

Belgisch Kampioenschap zweefvliegen EBSH 
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St.Hubert, Tremblais, Badmunstereifel, Sedan en te-

rug naar St.Hubert. Dit is de beste vliegdag van het 

kampioenschap en dat is goed te merken aan de vlieg-
snelheden die op de eerste 150km gehaald worden. 

Halfweg op het tweede been begint het weer te ver-

slechteren en Yves besluit wijselijk om minder snel te 
vliegen, hoog blijven plakken tegen de wolken blijkt 

hier de boodschap te zijn. Even zit de schrik er goed 

in, we komen bijna in aanvaring met een ander toe-
stel, maar na enkele minuten is onze hartslag terug 

onder controle en besluiten we om de proef verder te 

vliegen… 

Onze tactiek blijkt dit keer te werken: door hoog te-
gen de wolken te blijven paraderen, kunnen we ons 

tweede keerpunt zonder probleem ronden, en ook in 
het terugvliegen naar Sedan hebben we om ziens geen 

problemen gekend (been 2 en 3 zijn respectievelijk 

179km en 162km lang) Op 20km van Sedan verslech-

tert het weer en besluiten we op finesse Max ons laat-
ste keerpunt te ronden. 40 km rechtdoor vliegen zon-

der één pomp tegen te komen… en dan zit je laag 

natuurlijk… We hebben geluk vandaag: op 200m 
grond kunnen we aanpikken en na een kwartiertje 

zweten kunnen we op onze sokken binnenvliegen. 

Vandaag was het plezant, er zijn maar 7 toestellen 
rondgekomen en in het algemeen klassement stijgen 

we dan ook van de 17e naar de 11e plaats! 

 

„s Avonds sluiten we het kampioenschap traditioneel 
af met een BBQ en veel pintjes bier! Deze week is 

weeral voorbij “gevlogen”, zonde van de 5 dagen 

slecht weer, maar de laatste vliegdag heeft toch veel 
goedgemaakt. Ook mag ik niet vergeten Marc te be-

danken voor het mogen vliegen met de Nimbus, dit is 

toch echt niet te vergelijken met de toestellen waar 
we normaal mee “rondsjezen”. 

 

Volgend jaar opnieuw? 

 

Jan Bruyninckx 

# CN Vlieger Land/Club Vliegtuig Totaal 

1. 71 Yves JEANMOTTE ACA LS10 18m  2031 

2. F2 Pascal HANSSENS CAPVV VENTUS 2C(x) 18m T  1792 

3. VS Thierry LEMINEUR ACA VENTUS 2C(x) 18m T 1685 

4. 32 Olivier CORNEILLIE TAC LAK 17 18m T  1682 

5. VP Frédéric PAEPE ACA VENTUS 2C(x) 18m T 1680 

6. 3B Jean-Louis BOUDERLIQUE Cherence VENTUS 2C(x) 18m T  1597 

7. 1 Patrick STOUFFS ACA LS10 18m T  1467 

7. 2Y Bert Sr. SCHMELZER ACK VENTUS 2C(x) 18m T  1467 

9. CX Bruno PIERAERTS ACA VENTUS 2C(x) 18m T  1438 

10. LC Bernard DENONCIN ACA LAK 17 18m T  1316 

11. MF Yves RUYMEN DE WOUW NIMBUS 4D M  1298 

12. HS Larry NATOWITZ RVA VENTUS 2C(x) 18m T  1218 

13. LM Johan LUYCKX RVA LAK 17 18m T  1166 

14. HFJ Hugo MERTENS ALBATROS JANTAR 2  1161 

15. 620 Alain CHARLIER ACUL VENTUS 2C(x) 18m T  1157 

16. DR Herman PEERAER KAC VENTUS 2C(x) 18m  1124 

17. WE Olivier BRIALMONT ACUL ASG29-18m T  943 

18. DY Olivier DUPONT CAPVV DG 800 18m M  931 

19. UG Louis DRESSE ACA LS8 18m T  783 

20. BE Bert WIJS KAC DG 800 18m M  380 

Uitslag Belgisch Kampioenschap 2010—Open klasse 
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Voor je D-brevet moet je 1000 
meter hoogtewinst kunnen halen, 

een 5 uur duurvlucht doen en een 

afstandsvlucht  van 50 km kun-

nen vliegen. 
 

1000 meter hoogtewinst halen als 

het plafond maar 1250 m is, is al 
een prestatie in EBTN omdat je je 

wel erg laag moet laten zakken, 

in de hoop weer te kunnen aan-
pikken en 1000 m hoogtewinst te 

boeken.  Op een dag dat het pla-

fond 1450 is dit wat comfortabe-

ler, doch dan zijn er ook die zich 
even laten zakken (in de hoop te 

kunnen aanpikken) en er dan toch 

„door vallen‟. 
 

Mijn 1000 m heb ik vorig jaar al 

kunnen doen, maar de 5 uur duur-
vlucht moest ik nog doen. Mijn 

vorige poging – die eindigde op 

5u02’ – werd onvoldoende ge-

acht ... Daarna hoor je dan wel 
verhalen van anderen die op en-

kele minuten na ook niet slaag-

den in hun 5 uren ... dus opnieuw.  
Wist ik veel dat het officieel 5u 

én 5 minuten moest zijn !? 

 

“Zeg maar dat je nog eens je 5 
uur gaat proberen, dan heb je de 

vlieger helemaal voor je alleen 

vandaag” wordt dan wel eens 
gezegd. 

Mijn ervaring is dat als je vertrekt 

met de intentie “nu ga ik eens 5 
uur vliegen” dat het dan helemaal 

niet lukt: je bent te gespannen, 

gestresseerd (ga ik het wel ha-

len?), je krijgt vroegtijdig kram-
pen of moet toch al vlug plas-

sen ... 

 
Op 15 mei hing ik met OO-ZAR 

al 3u30‟ in de lucht (op 1450 m, 

vlak onder de wolkenbasis) toen 
ik echt van de koude naar bene-

den ben gekomen ... De koude 

lucht kwam zo de Ka8 binnen dat 

mijn voeten bevroren waren en 
mijn handen ook al erg kou had-

den. Gevloekt dat ik heb toen ik 

dan zag dat Sophie toch kon bo-
ven blijven en die dag haar 5 uren 

duurvlucht behaald heeft. Jammer 
dat ik niet volgehouden heb ! 

 

Dan nog maar eens proberen ... 

Op 24 mei beloofde het weer uit-
stekend vliegweer te worden en 

ik had die dag de Astir gereser-

veerd. Ik vertrok om 13u19, net 
voor Ruben met de Ka6.  In een 

goede pomp afgezet kon ik on-

middellijk doorstijgen naar 900 m 
en nadien boven het vliegveld 

nog een pomp pakken tot onder 

de wolken, zo‟n 1400 m. Mijn 

bedoeling was om niet onder de 
1000 m te zakken, om niet het 

risico te lopen niet meer te kun-

nen aanpikken en dus vroegtijdig 
aan de grond te staan.  

 

Alles verliep vrij vlot en ik ver-
kende de streek tussen EBTN, 

Avernas en Landen.  Wanneer ik 

rond 15.30 u en 16.00 u het „gat 

van Tienen‟ zag, wist ik dat ik op 
veilige hoogte onder de wolken 

moest blijven om het nog tot 

18.24u te kunnen volhouden. Ik 
zou zeker tot dan op die hoogte 

blijven om nadien uit te zweven 

en de 5 uren ruim te behalen. 

Rond 18.00 u hing ik echter reeds 
op 800 m en begon het redelijk 

spannend te worden ... zou ik het 

halen ? Ik moest nog zeker 25 
minuten boven blijven !  Plots 

zag ik boven de Citrique Ruben 

met de Ka 6 spiraleren in een 
pomp ... Ik had hem die ganse 

namiddag nog niet veel ge-

zien. Hij was dus ook goed op 

weg om zijn 5 uren te behalen 
en wees me de weg naar die 

laatste noodzakelijke pomp.  

Ik vloog recht naar die pomp 
toe ... en wat voor een 

pomp ! De variometer sloeg 

uit naar +4 en +5 stijgen ... 
„Dank u Ruben‟ dacht ik bij 

mezelf en klom weer tot maxi-

mum-plafond.   

 
Om 18.20u even over de radio : 

“Proficiat hé, Ruben” ... “Ja, gij 

ook hé !”  We wisten allebei dat 
we het zouden halen. Oef ! 

Maar dan stonden we nog niet 
aan de grond ... het was mijn 5e 

vlucht met de Astir en ik moest 

nog een goede landing maken.  

Was het nu de Piper die vlak voor 
me zijn final vloog, de wind die 

helemaal cross stond of een te 

hoge (te lage ?) landingssnel-
heid ... de landing trok op niets. 

Helemaal fout afgerond, laten 

vangen door het windhaanef-
fect ... de kruising over, het gras 

in en uiteindelijk het graan in.  

Het zou een flauw excuus zijn te 

zeggen dat ik zo hard moest plas-
sen dat ik maar direct in het graan 

parkeerde ... 

Blij omdat ik mijn 5 uren behaal-
de, en toch wat teleurgesteld in 

mezelf omwille van de slechte 

landing.  Maar daar leren we ook 
weer uit : ik probeerde ‟s avonds 

op internet op te zoeken wat er 

was fout gelopen.  Tussen de be-

vindingen op een forum las ik 
dit : “Any landing you can walk 

away from is a good one !”  

waarop even verder iemand ant-
woordt: “Sure. But any landing 

you can use the plane again after-

wards ... is a great one !” 

Ik wens ze jullie en mezelf alle-
maal toe : many nice flights en 

great landings ! 

 

Koen Pierlet 

5 uur duurvlucht 



Koninklijke Vliegclub De Wouw Cumulus juni ’10 

12 

Na een late seizoenstart had ik op 
een zaterdag het geluk een Ka8 

vrij te vinden, “want niemand 

bleef boven”. 

 
Ik gelukkig wel. Hallo, ik kon het 

nog ! Want dat is ieder jaar weer 

de vraag : “Kan ik het nog wel ?” 
Enkele weken later werd mijn 

kunde een stuk meer op de proef 

gesteld. Samen met Johan viel ik 
er lelijk door met de SF34, al 

schijnt dat geen schande te zijn. 

De tweede vlucht die dag was 

succesvoller. We konden een 
paar uurtjes volmaken in de buurt 

van het veld. 

 
Een tijdje later had ik mijn ver-

trouwde TST-14 M Bonus terug 

waarmee ik met een oudgediende 
van de luchtvaart, Albert Lau-

wers, een vluchtje maakte naar 

Dinant en terug. Diezelfde dag 

ging het nogmaals tot aan de 
Maas en terug met Johan Vander-

stegen als tweede piloot. Allee, 

om een lang verhaal kort te ma-
ken, de stijglucht bleef me goed-

gezind. 

 

Op Pinksteren, tijdens de drie-
daagse, zou een vrije vlucht naar 

het noorden samen met enkele 

andere piloten de bekroning wor-
den. Met een geleende Colibri 

zou ik wat gaan bewijzen. Een 

sukkeldag was het met blauwe 
thermiek die stopte op 850 m. 

Tenslotte won mijn ongeduld het 

op mijn voorzichtigheid en ver-

trok ik met 800 m richting Sint 
Truiden. Samen met Johan Hoe-

banx op de tweede zit die me op 

de hoogte hield van de zwevers 
rond mij vonden we een volgende 

pomp in Orsmaal. Het voetbalsta-

dion van Sint Truiden is een ze-
kerheid. Yes ! Verder nog wat 

bijtanken boven het industrieter-

rein en door naar Alken. Boven 

dit industrieterrein was het prut-
sen maar de brouwerij stuwde me 

naar 1400 m. 

 
Zelfverzekerd ging ik door na de 

pomp van Hasselt station gemist 
te hebben en ook die van de be-

tonfabriek aan het kanaal. Indu-

strieterrein Kiewit is toch een 

zekerheid. Niet dus. Na een tijdje 
naar beneden gepompt te hebben 

besloot ik op 265 m het aankno-

pingspunt van Kiewit Aero op te 
zoeken om mijn motor veilig te 

starten. Boven de treshhold wipte 

de TST echter naar boven en na 
enkele cirkels kon ik er een con-

stant stijgen uitpuren dat me weer 

tot 1400 m bracht. Dan kwamen 

de reddende wolkjes. De volgen-
de uitdaging was Mol, daarna 

Weelde. Boven Weelde weken 

we even uit voor een lierstart, die 
veel lager eindigde dan onze 

hoogte. Maar allee, safety first. 

De terugweg ging op wat sukke-
len onder dode wolken na zonder 

problemen. Boven Hasselt echter 

merkten we het bericht “low bat-

tery” op. Dit spoorde mij aan om 
zo snel mogelijk terug op EBTN 

te landen. Dus nog twee pompen 

en dan sjezen. 120, 130, 150 km/
u. Boven EBTN 3 scherpe cirkels 

met volle remkleppen, een circuit 

en een goede landing om zeker te 

zijn dat de logger correct zou af-
sluiten. Tijdens het opladen van 

de file op de PC van de club be-

gon mij reeds een lichtje te bran-
den. Deze logger had geen motor-

registratie. SHIT ! Een ongeldige 

file. Maar ik had me toch enorm 
geamuseerd. 

 

Intussen had ik me ook ingezet 

op het Tiense Sportevenement en 
daar zat een initiatievlucht aan 

vast. 5 juni werd de datum.  

Geneviève nam plaats in de OO-
YDN en weg waren we. Na lang 

sukkelen in een zwakke pomp 

kon toch aangepikt worden in de 
pomp van de dag: de suikerfa-

briek. Na een dik halfuur liet 

mijn passagier me weten dat het 

wat teveel werd en na een kleine 
voorzichtig gevlogen omzwer-

ving werd deze vlucht na 42 mi-

nuten afgesloten met een veilige 
landing.  

Een uurtje later mocht ik met een 
volgende passagier vertrekken. 

Ditmaal met de SF34. Deze man, 

ietwat nerveus ingestapt, begon 

er na enkele minuten vlucht echt 
plezier in te krijgen. Overweldigd 

door het feit dat een zwever wel 

degelijk zonder motor hoogte kon 
winnen begon hij me honderduit 

te vragen te stellen. Over stijgen, 

wanneer je moet terugkeren, wat 
met dalende lucht, hoe je de weg 

vind. Na enkele demonstraties 

van sightseeing, wegvliegen van 

daalgebieden, en pompen was hij 
overtuigd van de passie van het 

zweven. Zeker drie keer heeft hij 

mijn hand geschud na de landing. 
(Maar dat kan ook geweest zijn 

omdat hij de vlucht overleefd 

had) 
 

Franstalige zoon en vader waren 

de volgende. Zoon vroeg hon-

derduit wat er te zien was op de 
grond, genoot van mijn snelle 

terugvlucht naar het vliegveld 

met een scherpe snelle bocht 
hoog boven zijn vader.  

 

De vader is een zeiler. Deze man 

was vooral geïnteresseerd in de 
techniek van het thermiekvliegen. 

Door het late uur kon ik bijna 

geen hoogte meer winnen maar 
mijn passagier genoot van het 

gevecht met de afzwakkende 

thermiek. Samen met de Ask13 
en de nieuwe “23” melkten we 

nog een tijdje boven de suikerfa-

briek. Dan moest ik lossen. De 

zware SF kon de andere machi-
nes niet bijhouden en na een half 

uurtje sloten we de vlucht af met 

een goede landing. 
 

Happy dat ik een viertal gelukkig 

gemaakt had was er voor mij de 
bijkomende verdienste dat mijn 

vliegbarometer in het groen ge-

krikt werd. 

 
Laat de rest van het seizoen nu 

maar komen ! 

 

Jan Hendrickx 

Voorjaar en initiatievluchten 
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Victor Boin 2010 
Zaterdag 12 juni was het zover, 
dan konden we eindelijk eens aan 

de andere kant van Brussel vlie-

gen. De vliegclub in Overboelare 

organiseerde de Victor Boin wed-
strijd. Bij deze wedstrijd is het de 

bedoeling om een zo groot moge-

lijke vrije vlucht te vliegen, ge-
bruik makende van de OLC bere-

kening voor vrije afstand. 

 
Op zaterdag moesten we om 

6h30 in Tienen vertrekken om 

toch op tijd te zijn voor het ont-

bijt ginder. En we hadden ook 
helemaal geen spijt dat we dat 

gedaan hadden, het was een lek-

ker buffet ontbijt! 
 

Om 9h begonnen we al enkele 

gaten te zien in het overtrokken 
wolkendek. En dan zijn we ook 

begonnen met monteren. Om 10h 

was het briefing en dan kregen 

we een uitgebreide uitleg over het 
luchtruim. En niet onterecht, het 

was echt moeilijk. Je moest echt 

goed opletten om niet te hoog te 
zitten. Na de briefing moesten we 

onze toestellen in piste duwen en 

de eerste start was voorzien om 

12h30. 
 

Om 12h werd de start dan ver-

schoven naar 13h. De eerste 2 
toestellen werden de lucht in ge-

lierd. Maar al snel hingen ze alle 

twee op 200m boven de piste te 
draaien. Dus werd beslist om heel 

even te wachten voor de andere 

de lucht in werden getrokken. 10 

minuten later was het dan ook 
voor ons zover... Ik werd als één 

van de enige de lucht in gesleept, 

gelukkig denk ik. Want ik werd 
dan ook dubbel zo hoog afgezet! 

 

Er werd hier ook gewerkt met een 
"startpoort". Dit was een cirkel 

met een straal van 10km rondom 

het vliegveld. De poort ging open 

20 minuten nadat het laatste toe-
stel opgetrokken werd. Mijn plan 

was dus om op 9km te blijven 

hangen aan het plafond en als de 
poort open gaat direct te vertrek-

ken. En zo ook gedaan. Als ik de 
melding kreeg dat de poort open 

is vertrok ik meteen. Aangezien 

het niet over snelheid maar om 

afstand gaat. 
 

In het begin ging het redelijk 

goed vooruit. Omdat het in het 
Noord-Oost er nogal donker uit-

zag besloot ik om naar het Zuiden 

te vertrekken. Ik ben blijven vlie-
gen tot ik ten Oosten van Valen-

ciennes zat. Toen zag het ook in 

het Zuiden er niet goed uit. En 

door de beperkte zichtbaarheid, 
en ik dus de volgende cumulus 

niet meer zag, besloot ik om te-

rug te keren en nog eens naar het 
Noorden te proberen... 

 

Dit werd nog maar eens herhaald 
doen ik terug ter hoogte van 

Maubray kwam. Ik keerde terug 

naar het zuiden, toen was ik er 

zeker van dat ik mijn vlucht ver-
pest had... Terug in het zuiden 

aangekomen botste ik weer op 

het slechte weer. Dan maar eens 
kijken wat het in het oosten onder 

Cambrai gaf. 

 

Wederom moest ik op mijn stap-
pen terugkomen en het doel werd 

ineens terug op Geraardsbergen 

landen... Er kwam een dikke wol-
kenmassa over die alles af-

schermde. En tel daar nog eens 

30km/h kopwind bij en je weet 
dat het niet makkelijk gaat zijn. 

En zo bleek... Ik kwam al snel 

laag te zitten maar vond telkens 

weer thermiek tot 700 en soms 
800m. En zo moesten we verder 

kruipen richting noorden. 

 
Uiteindelijk zag ik dat het noor-

den helemaal begon op te klaren. 

Het enige wat mij nog scheidde 
van het goede weer was een rede-

lijk groot overtrokken stuk waar 

ik dan ook door moest. Nog snel 

een thermiekbel nemen en we 
zijn vertrokken. Ik had geluk dat 

ik net hoog genoeg onder de eer-

ste van velen cumuli aankwam. 
Aanpikken was niet makkelijk, 

want ik zat ondertussen ook al 
maar op 200m grond en het stij-

gen was er minder goed. 

 

Maar na een paar keer verleggen 
kreeg ik dan toch de goede ther-

miek vast en was ik vertrokken. 

Al gauw merkte ik een wolken-
straat ten oosten westen van Gent 

op en ik probeerde er aansluiting 

te vinden. Het enige probleem 
was dat de straat onder het eerste 

stuk van de TMA van Brussel 

ging. Maar dat probleem loste 

zich vanzelf op aangezien de 
wolkenbasis om 1000m lag en ik 

1050m mocht halen onder de 

TMA. Dus het vormde geen en-
kel probleem. 

 

Ik heb de wolkenstraat kunnen 
volgen tot 5km van het vliegveld 

van Ursel. Hier besloot ik om 

terug te draaien en de wolken-

straat zover mogelijk naar het 
zuiden te volgen als mogelijk. 

40minuten later zat ik dan ook 

50km verder naar het zuiden, 
maar spijtig genoeg blokkeerde 

het luchtruim van Chièvres mij. 

Dus werd ik weer genoodzaakt 

om het richting noorden te probe-
ren. Zeker ook omdat richting 

westen de cumuli verdwenen. 

 
Ik merkte wel snel dat de ther-

miek aan het minderen was, en 

toen ik op 25km van het vlieg-
veld zat stopte ook deze wolken-

straat. En aangezien ik al teveel 

benen had (ik mocht maximum 6 

benen op mijn proef hebben) be-
sloot ik om terug te draaien, want 

het werd heel moeilijk om nog 

veel meer afstand te halen. 
 

Eens op de grond hoorde ik dat er 

toch 2 piloten waren buitenge-
land. Dat was toch al een kleine 

geruststelling want ik vond echt 

dat ik heel het eerste deel van de 

vlucht geprutst had. 
 

Een uur later was bijna iedereen 

binnen. Enkel Emiel De Wachter 
vloog nog. En op dat moment 
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stond ik nog eerste met een 
vlucht van 293km. Ik was er rots-

vast van overtuigd dat Emiel ver-

der ging vliegen als mij. Het is 

tenslotte Emiel De Wachter. 
 

Maar na een uur hoorden we dat 

ook Emiel was buitengeland. En 
hij had rond de 300km gevlo-

gen... Dus het werd nog spannend 

afwachten want het ging tussen 
hem en mij voor de eindwinst. 

 

Om 10h 's avond kwam hij bin-

nen met zijn proef. De wedstrijd 
leiding begon meteen met het 

vastleggen van de eindstand. En 

dan begonnen ze met het afroe-
pen van het klassement van onder 

tot boven... Spannend afwachten 

dus. En wat bleek, ik had gewon-

nen! Ik had 10km minder gevlo-
gen dat Emiel, maar ik was terug 

geraakt en kreeg daardoor 10% 

extra punten! 
 

Mijn seizoen kan in ieder geval 

niet meer stuk. Twee van de drie 
wedstrijden gewonnen, dit had ik 

echt niet verwacht! 

 

Jelle Vandebeeck 

Zondagnamiddag, 06 juni om-
streeks 18u, waren wij met onze 

ASK 13 en ASK 23 aan het vlie-

gen op RWY 17. De wind kwam 

ongeveer uit het zuiden. 
 

Een zwarte wolkenmassa, met 

regen, trok over Hoegaarden rich-
ting Tienen. Dus voor ons geen 

enkel gevaar. Yves die was met 

de ASK 23 ergens in de omge-
ving van ons vliegveld. 

 

Er was nog één vlucht met onze 

YDN. De piloten, Edouard en 
Willem Bruelemans en sleeppi-

loot Willem Guilmet, waren 

reeds ingestapt, toen plots de 

wind bijna 180° van richting 
draaide. Nu nog opstijgen was 

gewoon gekkenwerk. En van pis-

te veranderen, voor nog één 

vlucht, daar had niemand meer 
zin in. 

 

Een goede beslissing die wij ge-
nomen hadden. 

De volgende morgen las ik in de 

krant dat er een kleine windhoos 
over het zuidwestelijke gedeelte 

(Mulk) van Tienen getrokken 

was. Op amper twee Km van ons 

vliegveld en met veel stoffelijke 
schade tot gevolg. Zoiets komt 

snel, onverwacht en de plaats is 

onvoorspelbaar. 

Moest deze mini tornado over 
onze vliegtuigen getrokken zijn, 

hadden wij waarschijnlijk een 

paar vliegtuigen, waaronder onze 

sleper, minder gehad. Zulke  
wolkenmassa‟s zijn onvoorspel-

baar, de windrichting kan in een 

mum van tijd, 180° veranderen. 
Tegen hun krachten kunnen wij 

niets aanvangen. 

 
Er is maar één goede raad als je 

zo iets ziet afkomen: onmiddel-

lijk stoppen met vliegen en alles 

binnen zetten. 
 

Theo Stockmans 

Windhoos boven Tienen 

# CN Vlieger Land/Club Vliegtuig Tijd Snelheid Afst. Ptn 

1. 52 Jelle Vandebeek KVDW Discus 2 04:33:48 64.2km/h 293.2km 299 

2. ED Emiel De Wachter ACK LS 8  55.0km/h 303.4km 281 

3. HI Koen Vanderputten VZP LS 6 05:13:50 54.2km/h 283.4km 278 

4. OI Geert De Palmenaer VZP Pegase 05:01:39 44.6km/h 224.2km 237 

5. FU Pieter Lievens VZP Std. Cirrus  56.0km/h 229.1km 234 

6. BR Peter Bertels KACB Std. Libelle 03:47:00 54.6km/h 206.6km 232 

7. E3 Stefan Bovin LUAC ASW 28 05:08:29 35.2km/h 180.7km 184 

8. IS Daan Spruyt VZP Glasflugel 304  61.0km/h 198.0km 180 

9. UU Johan Lievens /Daniël Thielemans VZP Duo Discus T 03:26:06 48.8km/h 167.8km 168 

10. HH Bert Craeye VZP Pegase 02:57:55 34.8km/h 103.2km 109 

11. 2W Luc Van Camp KAC Discus 2T  71.1km/h 96.3km 89 

DNF. ME Eddy De Coninck KAC Pegase    0 

DNF. ZX Frank van Putten KAZM DG 300    0 

Uitslag Victor Boin 2010 

http://www.soaringspot.com/show.php5?auth=cflight/vb2010.Unknown.06C_52/1277719341
http://www.soaringspot.com/show.php5?auth=cflight/vb2010.Unknown.06C_ED/1277719341
http://www.soaringspot.com/show.php5?auth=cflight/vb2010.Unknown.06C_HI/1277719341
http://www.soaringspot.com/show.php5?auth=cflight/vb2010.Unknown.06C_OI/1277719341
http://www.soaringspot.com/show.php5?auth=cflight/vb2010.Unknown.06C_FU/1277719341
http://www.soaringspot.com/show.php5?auth=cflight/vb2010.Unknown.06C_BR/1277719341
http://www.soaringspot.com/show.php5?auth=cflight/vb2010.Unknown.06C_E3/1277719341
http://www.soaringspot.com/show.php5?auth=cflight/vb2010.Unknown.06C_IS/1277719341
http://www.soaringspot.com/show.php5?auth=cflight/vb2010.Unknown.06C_UU/1277719341
http://www.soaringspot.com/show.php5?auth=cflight/vb2010.Unknown.06C_HH/1277719341
http://www.soaringspot.com/show.php5?auth=cflight/vb2010.Unknown.06C_2W/1277719341
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Welkomstwoord van de Voorzitter 

 

 Eerst en vooral heet ik iedereen van harte welkom 

op deze jaarlijkse Algemene Vergadering van de 

Koninklijke Vliegclub DE WOUW. 
 De secretaris zal onmiddellijk overgaan tot de 

controle der aanwezigheden. Opdat deze vergade-

ring geldig zou kunnen beraadslagen moet de 
meerderheid der leden aanwezig zijn. 

 

Controle der aanwezigheden 

 

 Aantal  :   117              

 Quorum  :    59               

 Tegenwoordig  :     78 
 

De vergadering kan geldig beraadslagen 

 

Verslag der activiteiten 2009 

 

In telegramstijl en voor zij die op onze vleugeluitrei-

king aanwezig waren, een gedeeltelijke herhaling 

 
Zweefsectie:  

- vliegkampen in BAYREUTH en VINON  

- wedstrijd doellandingen met twee andere clubs- 
isolatie werkhuizen- deelname aan Yves Ruymen 

aan het EK in Letland 

- aankoop ASK 23 
- ongeval met onze Mistral 

 

Motorsectie:  

- revisie motor MSG 
- trip met de OLI door Frank rijk met Andre So-

non 

  
Gemeenschap:   

- verdere behandeling van onze milieuproblematiek 

- vliegveld 
 

2009 in cijfertaal  

881 uren motorvliegen  +  178uren slepen 

1.227 uren zweefvliegen 

1.587starts met een zweeftoestel 

31.006 Km overland 

 

Voorstelling van de rekeningen van het boekjaar 

2009 

 

a. Motor 
b. Zweven 

c. Brandstof 

d. Gemeenschap 
e. Bar 

 

 

Budget 

 

 Wordt tezamen gegeven met de voorstelling der 

rekeningen 

 

Verslag van de rekeningcommissarissen boekjaar 

2009 

Andre Ruymen en Danny Pollet 
 

Decharge van de beheerders voor het Boekjaar 

2009 

 

 Er is decharge 

 

Aanstelling van de rekeningcommissarissen voor 

het boekjaar 2010 

 

Peter Knockaert en Jérémy Wouters 
 

Objectieven 2010 

 
In telegramstijl: 

 

Zweefsectie:  

- inspectie van bijna al onze zweeftoestellen door de 
CAMO+ van Manfred Antwerpen uit het Duitse 

Grefrath, op 03 maart. vlekkeloos verlopen  

- isolatie werkhuis, dat reeds goed gevorderd is 
- deelname van Yves Ruymen aan het Wk clubclasse 

in Slokakije 

 

Motorsectie:  
- later 

 

Gemeenschap:   
-afwerking milieudossier, fuelplatform + electriciteit 

(specialisten gevraagd samen met Johan Boon) 

- vliegveldproblematiek 
- geen opendeur maar wel Tienen Sport op 15 mei 

 

Allerlei 

 

  Divers 

 

a. Benzinebladen: zorg dragen bij het invullen, 
blijven af en toe eens in de regen liggen 

 

b. Vleugeluitreiking 

  op 19 maart, alles in voor 30 € 

 

c. Luchtkadetten 

     zie programma 
 

d. Bar 

 
e. Milieu 

Algemene vergadering De Wouw—6 maart 2010 
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Tankplatform 
Electriciteit 

Sanering 

 

g. Maaltijd P. Grootjans op 20/21 maart 10 
 

h. 03+04 juli: Airshow in Bevekom 

 
i. Toestand vliegveld 

 

Aanwijzen van twee leden voor het tellen van de 

stembriefjes 

 

 Ik had graag één zwever en één motor gehad die in 

geen enkel bestuur zetelen of ook niet verkiesbaar 
zijn. 

 

 a : Raf Meeusen 
 b. : Geert Bollens 

 

Statutaire verkiezingen 
 

Het afgelopen statutaire jaar heeft één bestuurslid zijn 

ontslag ingediend: 

 
- Andre SONON heeft na twee jaar bestuurslid als af-

gevaardigde van de motorsectie, om persoonlijke rede-

nen zijn ontslag gegeven. 
 

a. Zweefsectie:  

Zijn uittredend en herverkiesbaar: 

Rudi COOMANS  
Theo STOCKMANS 

 

b. Motorsectie  :  
is uittredend en herverkiesbaar 

Bart PLACKLE   

 
ik heb één nieuwe kandidatuur ontvangen 

Danny POLLET 

 

 

 c. Onafhankelijken  :  
is uittredend en herverkiesbaar 

Piet VANOSMAEL 

 

Alvorens tot de stemming over te gaan wil ik hier op-
recht de Raad van Bestuur danken voor haar opbou-

wende en aangename samenwerking.  

Om deel uit te maken van een Bestuur moet men niet 
alleen een beetje tijd over hebben, maar vooral een 

karrenvracht vol moed. En kritiek mag er geuit wor-

den, maar dan wel positieve. Als men iets afbreekt, 
tracht tenminste iets in de plaats op te bouwen.  

 

Ik mag zeggen, en mijn collega's bestuurders mogen 

mij tegenspreken als ik de waarheid niet zeg, de sfeer 
in ons hoofdbestuur loopt goed. Soms wordt er wel 

eens hard gediscussieerd maar alle beslissingen, bij-

voorbeeld, worden unaniem genomen. 
 

 

Wij gaan nu over tot de uitreiking van de stem-

briefjes. 

 

Werden verkozen voor een periode van twee jaar 

 

Zweven 

Rudi COOMANS                                                                                                    

Theo STOCKMANS                  

 

Motor 

Bart PLACKLE                                                                                            

Danny POLLET 

 

Onafhankelijken 

Piet VANOSMAEL                        

 
Hierbij verklaar ik deze Algemene Vergadering 

voor gesloten. Uw club biedt u nu een consumptie 

aan, dank U. 
 

Theo Stockmans 
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Mag ik iedereen van harte wel-
kom heten op deze jaarlijkse 

vleugeluitreiking van de Ko-

ninklijke Vliegclub De WOUW. 

 
In het bijzonder gaat mijn dank 

naar onze burgemeester de heer 

Marcel LOGIST en zijn echtge-
note Nicole. 

 

Naar de voorzitter van de Tiense 
Sportraad, de heer Freddy NOL-

MANS en zijn echtgenote Corin-

ne. 

 
Naar de voorzitter van de Liga 

van Vlaamse Zweefvliegclubs, de 

heer Guido SERGEANT en zijn 
echtgenote Judith. 

 

Ik wil nogmaals onze talrijke, 
aanwezige clubleden met hun 

familie verwelkomen. 

 

2009 was voor de Koninklijke 
Vliegclub eigenlijk een moeilijk 

jaar. 

 
Op zondagnamiddag 23 augustus 

kende onze club, op haar vlieg-

veld, een ongeval met een club-

zwever. De piloot, Chris Vander-
seypen werd zwaargewond. Maar 

gelukkig werd hij reeds na een 

tiental dagen uit het hospitaal 
ontslagen. Ondertussen heeft 

Chris al terug gevlogen en ver-

toeft hij vanavond in ons midden. 
Dus is het al bij al nog goed mee-

gevallen, als ik mij zo mag uit-

drukken, het had erger kunnen 

zijn. 
Maar ieder ongeval is er één te 

veel en zeg nooit: met mij gaat 

dat nooit gebeuren. 
 

Een tweede probleem waarmee 

onze club sedert vorig jaar opge-
zadeld zit, is het bestaan van ons 

vliegveld. De minister van De-

fensie heeft in de herfst vorig jaar 

de sluiting aangekondigd van ons 
vliegveld, toch voor de militairen. 

De Luchtkadetten zouden Goet-

senhoven verlaten einde 2011, en 
dan ? 

Persoonlijk vind ik dat wij in 
1995, bij de sluiting van de Ele-

mentaire Vliegschool en in 2002, 

met de komst van de Luchtkadet-

ten, onze club er veel erger voor 
stond. En kijk, er is nog altijd een 

bloeiende vliegclub De Wouw, 

met haar 150 leden, actief op het 
vliegveld van Goetsenhoven. Wat 

de toekomst ons brengen gaat, 

weet ik ook niet. Maar hier kijk 
ik dan een beetje in de richting 

van de stad Tienen, om samen tot 

een oplossing te komen. 

 
Met onze club naar een ander 

vliegveld verhuizen is praktisch 

onmogelijk. Alle clubs zitten 
propvol. En volgens het Ruimte-

lijk Structuurplan Vlaanderen is 

het uitgesloten om nieuwe vlieg-
velden op te richten. En bijvoor-

beeld in Oost- en West Vlaande-

ren is er slechts één zweefclub 

meer actief, Overboelare. De 
Kortrijk Flying Club, de club van 

onze Ligavoorzitter, is zelfs 

noodgedwongen moeten uitwij-
ken naar het Franse Valenciennes 

en in het Nederlandse Axel vlie-

gen ook een pak Belgen. Als 

zweefvlieger zeg ik dan, arm 
Vlaanderen. 

 

Ook een weerkerend item tijdens 
mijn speech is het milieu. Maar 

hier kan ik jullie dan ook eens 

goed nieuws brengen. Normaal 
gezien zal binnen één week het 

eerste vliegtuig kunnen tanken 

aan ons nieuw fuelplatform. 

 
De constructie ervan was een 

zeer zware bevalling. Voor de 

bouw ervan hadden wij drie ver-
gunningen nodig, deze van De-

fensie, en dan nog een milieu- en 

bouwvergunning. En het was 
geen sinecure om deze drie dien-

sten op één lijn te krijgen. Vijf 

jaar heeft de, hoofdzakelijke, ad-

ministratieve rompslomp ge-
duurd. Maar einde goed alles 

goed. En mijn dank gaat hier ook 

naar de stad Tienen voor het mo-
gen ontvangen van investerings-

subsidies. 
Actueel is onze club volop bezig 

om het elektriciteitsdossier te 

laten gelijklopen met Vlarem. 

Eens dit attest op zak, zal onze 
club een milieuaanvraag indienen 

voor het geheel. 

 
Ondanks de economische crisis, 

heeft onze club slechts een lichte 

daling waargenomen tegenover 
2008. 2009 leverde onze club: 

1059 uren motorvliegen, 1227 

uren zweefvliegen en iets meer 

dan 31.000 Km overland. 
 

Op sportief vlak heeft de motor-

sectie in 2009, met één van haar 
toestellen, een soort “Tour de 

France” gevlogen. In de zweef-

sectie heeft Yves Ruymen deel-
genomen aan het Europees kam-

pioenschap zweefvliegen in 

Litauen en dit jaar gaat hij deel-

nemen aan het wereldkampioen-
schap clubklasse in Slovakije. 

Wij wensen hem van harte veel 

geluk toe. 
 

UITREIKING BEKER VAN 

VERDIENSTE, die ons werd 

geschonken door de Tiense sport-
raad. 

Voor 2009 gaat hij naar de mili-

euploeg, vooral voor het enorme 
werk dat enkele leden, niet alleen 

in hun vrije tijd, maar ook daar-

buiten, de afgelopen jaren in dit 
dossier hebben gestoken. Maar 

dit zweet begint nu zijn vruchten 

af te werpen. 

 
UITREIKING VLEUGELS 

 

Dit is het hoogtepunt van deze 
avond. Ook vorig jaar mochten 

verschillende clubleden proeven 

van hun eerste solovlucht. De 
meeste onder hen maken in hun 

loopbaan als piloot nog verschil-

lende bijblijvende vluchten. Maar 

de allereerste blijft hen toch nog 
het langst in hun geheugen ge-

prent. Men mag niet vergeten dat 

de piloot dan gans alleen, maar 
onder het waakzame ook van zijn 

Speech vleugeluitreiking 19 maart 2010 
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instructeur, met een vliegtuig op-
stijgt en na wat bochten naar links 

en rechts en enkele rechte lijnen 

in het beperkte Tiense luchtruim, 

uiteindelijk het op een welbepaal-
de plaats behouden neerzet. Ei-

genlijk fantastisch. 

Samengevat, vliegen is een heer-
lijke sport. 

 

Onze solisten: 
 

Johan GULDIX 

Mario MAURANO 

Ruben MICHAUX 
Cédric MOYSON 

Jean-Luc VANDEBEECK 

Johan VANDERSTEGEN 
 

Theo Stockmans 

Uitslag Driedaagse van De Wouw 2010—18e editie 
Voorlopige uitslag (proeven kunnen nog tot 24 juni ingediend worden) 

OP: opgegeven proef gevolgd door het aantal gevlogen Km 

VV: vrije vlucht proef gevolgd door het aantal gevlogen Km 
DU: duurvlucht gevolgd door het aantal minuten 

HW: hoogtewinst gevolgd door het aantal meters 

 

Als ik de 18 jarige geschiedenis van onze 3 daagse napluis, was dit de beste wat betreft de kwaliteit, en mis-
schien ook wel de kwantiteit, van de proeven. Op gebied van meteo was zaterdag een middelmatige dag, zon-

dag een goede en maandag een zeer goede zweefdag. Dit kun je ook merken aan de proeven. In de Ardennen 

hebben zelfs enkele piloten eventjes kunnen proeven van de Golf 5. 
 

In totaal werden er 26 proeven ingediend door 13 verschillende piloten. In cijfers maakt dit: 

- OP: 2336,5 Km 

- VV: 1912,7 Km                 Totaal aantal Km: 4249,2 Km 
- DU: 1345 minuten 

  Piloot punten Proef toestel datum 

1.   Theo Stockmans 2164,6 OP 519,5 Ventus2 Cx 24/05 

2.   Sebastien Mathieu 2119,9 OP 457,9 LS 3 24/05 

3.   Andre Ruymen 1641,7 OP 354,6 MiniNimbus 24/05 

4.   Yves & Marc Ruymen 1358,4 VV 427,9 Nimbus 4 DM 24/05 

5.   Rudi Coomans 1229,6 OP 241 ASW 15 24/05 

6.   Eric Vandewalle 1204,5 VV 295,1 ASW 15 24/05 

7.   Johan Vanhoyland 1115,7 OP 241 Discus B 24/05 

8.   Mattijs Cuppens 1068,0 OP 183,7 SF 34 24/05 

9.   Herman Moens 699,2 VV 174,8 ASW 19 24/05 

10.   Kai Arstila 655,4 VV 127,8 Ka 8 24/05 

11.   Ruben Michaux 385,7 Du 324 Ka 6 Cr 24/05 

12.   Geert Bollens 373,8 Du 314 Ka 6 Cr 23/05 

13.   Koen Pierlet 342,6 Du 322 Astir CS 24/05 

# Datum Piloot Passagier Toestel Duur 

1 23/05 Yves Ruymen Sébastien Mathieu Nimbus 4DM 7:53 

2 24/05 Theo Stockmans  Ventus 2 7:13 

3 16/05 André Ruymen  Mini Nimbus 6:36 

4 24/05 Herman Moens  ASW 19 5:41 

5 24/05 Eric Vandewalle  ASW 15 5:40 

6 24/05 Ruben Michaux  Ka 6 5:24 

7 26/06 Sébastien Mathieu  LS 3 5:20 

8 24/05 Johan Vanhoyland  Discus 5:20 

9 15/05 Sophie Vandewalle  Ka 6 5:20 

10 24/05 Mattijs Cuppens Maarten Coudenijs SF34 5:15 

11 27/06 Jan Waumans  LS 1 5:07 

12 24/05 Rudi Coomans  ASW 15 4:53 

13 26/06 Jelle Vandebeeck  Discus 2 4:52 

14 24/05 Kai Arstila  Ka 8 4:08 

15 10/04 Luc Vandebeeck  Silent 2 4:05 

16 24/05 Koen Pierlet  Astir 3:22 

17 23/05 Geert Bollens  Ka 6 3:14 

Beker Gerard De Praetere 2010 

Tussenstand op 28/06 
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Rechtzetting uitslag Driedaagse van De Wouw 2009 
 Piloot Proef Punten 

 1.  Theo STOCKMANS Opgegeven proef 378,3 Km 1576 

 2. Sebastien MATHIEU Opgegeven proef 302,8 Km 1401 

 3. Jelle VANDEBEECK Opgegeven proef 156,3 Km 831 

378,3 Km: Goetsenhoven-Sedan-Courrière-Bouillon-Ciney-Beaumont-Namen (buiten) 
302,8 Km: Goetsenhoven-Maaseik-Turnhout-Ford Genk-Keiheuvel-Zwartberg-Goetsenhoven) 

156,3 Km: Goetsenhoven-Maaseik-Turnhout –motor (ergens boven Keiheuvel) 

# CN Vlieger Land/Club Vliegtuig Ptn 

1. CM Dennis Huybreckx B-ACK LS 8 2458 

2. 21 Bert jr. Schmelzer B-KACK Discus 2T 2414 

3. MC Tim Huybreckx B-ACK Discus bT 2315 

4. DR Herman Peeraer B-KAC Ventus 2cT/18m 2271 

5. RW Geert Van Duyse B-EZAC ASH 25M 2118 

6. 2S Stijn Vanden Boer B-Abatros Std. Libelle 1816 

7. E3 Stefan Bovin B-LUAC ASW 28 1744 

8. TQ Rik Vanden Boer B-Albatros LS 4 1732 

9. 46 Dennis-Jan Schouten-Schouten NL-Kennemer ZC DG 505 22m 1726 

10. DB Pieter-Manu Beckx-Larose B-KACB Janus CT 1724 

11. LT Jef Kell B-ACK LS 7 1716 

12. 52 Jelle Vandebeeck B-De Wouw Discus 2 1669 

13. DC Niel Deijgers B-DAC Std. Libelle 1666 

14. BG Carl Claessens B-KACB Duo Discus T 1525 

15. 2W Luc Van Camp B-KAC Discus 2T 1472 

16. FND Paul Van Den Borne B-KAC Duo Discus T 1467 

17. HE Walter Geenen B-KAC Ventus 2cM/18m 1460 

18. ISM Bart-Eddy Schillebeeks-De Coninck B-KAC ASW 20 1431 

19. LI Jeroen Jennen B-KACK LS 4 1361 

20. AA Yves Van Langenhove B-DAC LS 4 1227 

21. LX Simon-Ben Berx-Heylen B-Albatros LS 4 990 

22. 3Kc Geert Callewaert B-Albatros Discus 2T/18m 830 

23. R1 Jan Gillegot B-Albatros LS 8 674 

24. PM Jan Speetjens B-Albatros LS 4 626 

25. ZX Frank-Jan Van Putten-Vercammen B-KAZM DG 300 463 

26. HA Peter-Filip Appeltans-De Corte B-Albatros Discus bT 344 

Uitslag Kiewit Cup 2010—XPDR Sportklasse 
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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 

 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 

Senne Vandenputte 

Stefan Nezic 

Jan Bruyninckx 
Jan Hendrickx 

Jelle Vandebeeck 

Koen Pierlet 
 

Foto’s 
Theo Stockmans 

Mattijs Cuppens 
Stefan Nezic 

Jelle Vandebeeck 

 

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

 

E-mail 
cumulus@dewouw.net 

 

Redactie 
Mattijs Cuppens 

Fonteinstraat 22 

3000 Leuven 
Tel. 0486/76.76.34 

E-mail: cumulus@dewouw.net 

 

Verantwoordelijke uitgever 

Theo Stockmans 

Nerm 123 

3320 Hoegaarden 
tel.: 016/76.66.96 

E-mail: theo@dewouw.net 

Overname &of vermenigvul-

diging van artikels, foto‟s en 

tekeningen is niet toegestaan 
zonder voorafgaande schrif-

telijke toestemming van de 

uitgever. 
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