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De Nimbus 4DM in het veld in 
Orvelte (Nl) op 21 mei

In dit nummerBuitenlanding Orvelte

Ook met een motorzwever moet je soms een buitenlanding maken.
Op 21 mei waren Yves en Daan genoodzaakt een buitenlanding te 
maken in Orvelte, bij Groningen. Heen en terug een goeie 700km 
over de weg. Gelukkig mochten beide piloten in afwachting van hun 
ophaalploeg enkele fietsen lenen om de omgeving te verkennen en 
een paar houten klompen te kopen voor Theo. Jammer genoeg ble-
ken die een maatje te klein...

Bezoek uit Finland

Op 11 juni kregen we bezoek van oud-clublid Kai Arstila. Hij bracht 
ons Fins snoepgoed en deed ons watertanden bij het zien van al het 
luchtruim dat in Finland beschikbaar is voor zweefvliegers...

EK voetbal

Speciaal voor het EK voetbal doet Didier open tijdens de matchen 
van de Rode Duivels...
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Activiteiten
kalender

 › 04 – 08 juli:  
1ste week vliegkamp

 › 11 – 15 juli:  
2de week vliegkamp

 › 24 + 25 september:  
juniorenweekend te Bras-
schaat

 › 17 september:  
Start to fly introductiedag

1 artikel in  
Cumulus 

= 
2 uren  

winterwerk

Artikels voor  
volgende Cumulus:
1 september 2016

Woordje van de redactie
Het weer zit echt niet mee. Het is een echt kwakkelweer. Als je de 
Charron binnenland bekijkt, zijn er nog maar weinig, om niet te zeg-
gen, geen mooie dagen geweest. Er werden reeds enkele lange duur-
vluchten gemaakt, maar opgegeven afstandsproeven, men kan ze op 
zijn vingers tellen. Als je een sport beoefent die afhangt van het we-
der, mag men nooit zeggen als het weder goed is: ik zal het uitstellen 
tot morgen, want het kan dan nog  slechter zijn.

Verschillende van onze leden hebben deelgenomen aan wedstrijden, 
zowel in binnen– als buitenland. Door wedstrijden te vliegen verleg 
je ook je grenzen. Je krijgt een proef opgelegd die je ook moet (trach-
ten) zo snel mogelijk te ronden. En je vliegt niet alleen die proef, 
maar je hebt ook tegenstanders die hetzelfde doel hebben. Maar te 
snel vliegen of een “pomp” te veel overslaan kan een buitenlanding 
betekenen. Maar door te traag te vliegen en iedere thermiekbel te ne-
men, geraak je gewoon niet vooruit. Met ervaring moet je dan trach-
ten om een gulden middenweg te vinden. Soms niet gemakkelijk.

Ondanks het mindere weder mogen we toch op een geslaagde drie-
daagse terugblikken. Gedurende twee dagen konden er mooie af-
standsvluchten gevlogen worden. En met een vijftigtal deelnemers 
aan onze BBQ mogen wij ook hier spreken van een geslaagde activi-
teit. En onze wedstrijd was reeds aan haar 24 editie toe. Volgend jaar 
gaan wij dus naar een jubileum uitgave.

Wanneer de volgende Cumulus gaat verschijnen (einde september) 
zit ook ons winterwerkjaar erop. En telkenmale komen er in septem-
ber mij leden vragen of er niets meer te doen valt want ze hebben 
uren tekort (aan 12,50 €/ uur). Maar ik ben geen tovenaar en het 
werk moet ook zinvol zijn. Maar als ik leden vraag voor werken waar 
toch wat handenarbeid komt bij kijken (zoals de hagen scheren), is 
de respons toch maar heel pover. Dus, wacht niet tot morgen als je 
niet voor verrassingen wilt staan.

Tot ergens in de club.

Theo Stockmans
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Zweefstage te Vinon, voorjaar 2016
Vorig jaar zijn de “Vinon zwe-
vers” overeengekomen dat hij die 
de vlucht maakt met het hoogst 
aantal Charron punten, veroor-
deeld werd tot het schrijven van 
een artikel. En ditmaal ben ik 
het.

Waren de laatste week van maart 
en de eerste week van april van 
de partij: Sébastien (+ Julie + ?), 
Bart, Jan, Yves (+ Marianne) en 
mezelf.

Het weer zat deze maal niet echt 
mee. Op twee vluchten na, waren 
het grote, lokale uitstapjes met 
een niet te hoge wolkenbasis. 

Ik ben toch twee maal naar het 
noorden kunnen vliegen langs 
de Col d’Allos. Met de fiets kon 
men er nog niet op omdat hij 
nog ondergesneeuwd lag. Maar 
in elk geval leverde dit prach-
tige beelden op. Iets meer naar 
het noorden werd een andere col 
van de Tour de France overvlo-
gen, de Col de Vars. Hier draaide 
de skiliften nog op volle toeren. 
Ondanks de sneeuw was de wol-
kenbasis ± 3000m en stijgwaar-
den van 2 à 3 m/s. Hier ben je 
ook lokaal van twee vliegvelden, 
Barcelonette en Saint Crépin. 
Dus je kan volop genieten van 
de prachtige, besneeuwde wes-
telijke Alpen. Het is telkenmale 
fascinerend om over of langs de 
berghellingen te vliegen.

En geen enkele vlucht is iden-
tiek. De ene dag is het de wes-
telijke kant van de helling die je 
moet aanvliegen, de volgende 
dag misschien de zuidelijke, enz. 
Maar telkens moet de piloot er 
voor zorgen dat je lokaal van een 
buitenlandingsterrein bent. Op 
die manier is bergvliegen niet ge-
vaarlijk. Maar je moet er jaarlijks 
naar toe gaan om, niet alleen je 
grenzen te verleggen maar ook er 
veilig te blijven vliegen.

Jan en ik konden ons, als ge-
pensioneerden, permitteren om 
een week langer te blijven. En ik 
beklaag het mij niet. En het was 

voor mij een schot in de roos. Het 
was een aaneenschakeling van 
prachtige vluchten.

In onze beginjaren van Vinon, 
vlogen wij normaal niet met oos-
ten of zuidenwind. Er werd ons 
gezegd dat dit moeilijk vliegen 
was, lage plafonds, turbulente 
thermiek enz. Dus voor ons wer-
den het toen rustdagen. Maar 
niets is minder waar. De laatste 
week blies de wind hoofdzakelijk 
uit het zuiden. En wat bleek: het 
werden prachtige vluchten. Met 
zelfs twee dagen “soft” golf aan 
les Pylones (iets ten oosten van 
Saint Auban). Niet hoog, ± 3000 
m en weinig turbulenties, het was 
zalig langs en boven die wolken 
vliegen. De laatste dag (15/04) 
ging de golf zelfs tot aan les Gor-
ges du Verdon. Spijtig dat het 
mijn laatste dag was. Ik had met 
Jan afgesproken om ten laatste 
om 1800 Hr aan de aanhanger te 
zijn om mijn toestel te demonte-
ren. Anders was ik zeker nog een 
uur langer blijven genieten van 
het vliegen en het panoramisch 
uitzicht. Maar die vliegdag heb ik 
ook nog het geluk gehad om tot 
aan de legendarische Mont Ven-
toux te kunnen vliegen.

Die laatste week had ik nog, voor 
mij, twee eerder zeldzame be-
stemmingen: de Maurienne en 
Grenoble. De eerste is een berg-
achtige landstreek ten noorden 
van Modane. De valleiwanden 

hebben een gemiddelde hoogte 
van 3000m. Maar als je niet te-
rug geraakt, geen probleem. In 
die vallei bevinden zich twee 
vliegvelden: Sollières en Saint 
Remy de Mauriennes. 
De voorlaatste dag ging het naar 
Grenoble, langs het Vercors. Dit 
is een plateau (± 2000m) dat zich 
uitstrekt ten zuiden van Greno-
ble. Er liep een wolkenstraat of 
confluance zoals de Fransen het 
noemen(hoogte ± 3000m MSL) 
langs de oostkant van dit mas-
sief. Ook hier kan je genieten van 
het prachtige landschap.

Zoals je kunt lezen is bijna ie-
der vlucht anders. Als er geen 
grote vlucht gepland is, tracht 
ik steeds, indien thermisch  mo-
gelijk, een andere bestemming 
te kiezen. Eens naar het westen, 
dan eens naar het oosten, of de 
Mont Ventoux, of Grenoble, of….
Steeds dezelfde weg volgen (het 
Parcours), wordt soms eentonig.

Voor zij die het willen, in het lo-
kaal van onze Flight Simulator 
hangen twee reliëfkaarten van de 
Franse Alpen. Ik wil steeds aan 
de hand hiervan, enkele van mijn 
vluchten commentariëren. 

En in augustus keren we terug 
naar dit aartsparadijs. Ons we-
dervaren kun je dan lezen in de 
volgende Cumulus.

Theo Stockmans

Boven de vallei van de Maurienne, met rechts de stad Saint-Jean-
De Maurienne
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Driedaagse van De Wouw
Naar jaarlijkse traditie vond 
tijdens het pinksterweekend de 
driedaagse wedstrijd van onze 
club plaats. Deze wedstrijd is 
enkel voor onze leden en de re-
gels zijn uiterst simpel. De pun-
ten voor de vluchten worden 
berekend via de Charronline 
van onze liga en de drie beste 
vluchten vallen in de prijzen. 
Punten kunnen behaald wor-
den door een duurvlucht, een 
hoogtewinst of door kilometers 
overland te vliegen.

Reeds enkele dagen op voor-
hand begon ik het voorspelde 
weer goed in het oog te houden. 
Echt fantastisch zou het niet 
worden, maar wel vliegbaar. 
Het beloofde een strategische 
wedstrijd te worden. Dat is al-
tijd wel leuk. 

Zaterdagmorgend op de brie-
fing werd nogmaals het weer 
voorgesteld met verschillen-
de media. De notams werden 
overlopen samen met een toe-
lichting op veiligheid en lucht-
ruim.Na de briefing werden de 
toestellen gemonteerd en ik 
besloot zo spoedig mogelijk te 
vertrekken. Eigenlijk zag het 
weer er best wel goed uit. Sa-
men met Sofie, sleeppiloot van 
dienst, en Jan Bruyninckx wa-
ren we alleen in piste. Jan hielp 
mij starten en ik was vertrok-
ken. Op 500m haakte ik de ka-
bel los van de sleper en ik vond 
onmiddellijk 1,5 m/s stijgen. 

Dat begon goed. Helaas moest 
ik op 900m mijn eerste pomp al 
verlaten omdat onze Golf 4 nog 
niet actief was. Dan maar rich-
ting St-Truiden. Elke wolk gaf 
stijgen en ik was redelijk snel 
achter St-Truiden, maar helaas 
zag het weer richting Noord-
westen er niet zo goed uit. Ik 
besloot dan maar langs de TMA 
van Luik richting Ardennen te 
vliegen. Ondertussen hoorde ik 
slechts weinig activiteit over de 
radio. 

Blijkbaar waren er even proble-
men met het sleeptoestel... Ge-
lukkig raakte die snel opgelost 
en kon de wedstrijd hervatten 
voor de piloten op de grond. 
Ik meldde aan de sleeppiloot 
dat het weer beter was dan het 
er uitziet. Richting Ardennen 
ging het eigenlijk redelijk vlot. 
Alle wolken gaven stijgen en er 
stond ook een stevige wind van 
30 km/u richting Zuiden. Ik 
had dus weinig problemen om 
de Maas over te steken en het 
plateau op te vliegen weliswaar 
met een geringe hoogte van 
rond de 1200m. Tijdens elke 
thermiek observeerde ik het 
weer richting Frankrijk. 

Ik had de indruk dat het steeds 
beter werd, dus zette ik mijn 
doel op de grens van BelgiÎ met 
Frankrijk om daarna terug te 
keren naar Goetsenhoven. Ik 
volgde het traject via St-Hu-
bert, Bertrix en Sedan om toch 

zoveel mogelijk lokaal te blijven 
van een vliegveld. 

In Montmedy, een stadje net 
over de grens, besloot ik terug 
te keren. De wind was onder-
tussen aangewakkerd tot 40 
km/u. Voorzichtigheid en goed 
keuzes maken, waren dus gebo-
den om terug thuis te kunnen 
geraken.

Het probleem met zo een kop-
wind is dat zwakke thermiek 
niet genoeg is om voortgang 
te maken. 1 m/s stijgen was te 
zwak, 2 m/s was net genoeg, 
maar hier en daar zat 3 m/s 
stijgen dus die moest ik vinden. 
Evident was dit niet, maar het 
lukte. 
Ondertussen was Yves ook toe-
gekomen in de buurt en deel-
den we informatie over de ra-
dio. De sterke kopwind zorgde 
ervoor dat ik pas ten Noorden 
van de Maas lokaal was van 
ons vliegveld, maar het weer 
was wel fantastisch geworden. 
Daarmee besloot ik terug naar 
de Ardennen te vliegen nadat 
ik boven ons plein terug hoogte 
had kunnen nemen. Onder het 
motto “zoveel te meer kilome-
ters, zoveel te meer kans om 
te winnen” vloog ik nog eens 
naar Maillen en terug. Nu was 
ik zeker van de dagoverwinning 
met 395 kilometer vrije vlucht 
op de teller, goed voor 1461,9 
punten op de Charron :-) An-
dré en Theo bezetten de voor-

De toestellen worden klaargemaakt voor de Driedaagse...
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lopige tweede en derde plaats 
met respectievelijk 360km VV 
en 330km VV. 
Deze mooie dag werd afgeslo-
ten met de jaarlijkse bbq in ons 
clubhuis. Koen had er weer fan-
tastisch werk van gemaakt zo-
dat wij allemaal lekker konden 
eten en nakeuvelen over onze 
vluchten met een fris pintje.

Zondag werd een minder mooie 
dag en gelukkig maar, want ik 
was instructeur van dienst. 
Hierdoor zou ik mijn eerste 
plaats niet kunnen verdedigen. 
Maar door het slechte weer 
hebben we slechts enkele lokale 
vlucten kunnen maken.

Maandag beloofde terug be-
ter weer te worden, maar nog 
steeds niet het superweer waar 
we al enkele maanden naar aan 
het hunkeren zijn. Na de brie-
fing werden alle toestellen ge-
monteerd en buiten gezet. Er 
was duidelijk meer enthousi-
asme als zaterdag. Mijn concur-
renten hadden nu een doel :-) 

Ikzelf vloog natuurlijk ook in 
een poging mijn eigen plaats 
nog te verbeteren. Deze keer 
was het weer beter in het Noor-
den, dus besloten we richting 
Nederland te vliegen. Ik had 

een proef uitgeschreven naar 
Maaseik, Weelde, Zwartberg en 
dan terug naar Weelde, Maas-
eik en uiteindelijk Goetsenho-
ven. Als ik hierin zou slagen, 
zou ik mijn plaats in het klas-
sement verstevigen. Maar he-
laas... Weelde lag in een ther-
misch dood gebied en ik moest 
mijn proef afbreken. 

Ik hoorde over de radio dat 
Yves en André in Venlo geraakt 
waren, dus ik was op achter-
volgen aangewezen. Terug in 
Hasselt aangekomen, heb ik de 
slechte beslissing genomen om 
ook naar Nederland te vliegen, 
waar het ondertussen minder 
goed geworden was en daardoor 
ben ik niet meer op tijd naar het 
mooiere weer in Tienen kunnen 
vliegen. Mijn vlucht eindigde in 
St-Truiden na slechts 256km 
vrije vlucht. Mijn voornaam-
ste concurrenten André, Yves, 
Sébastien en Theo waren nog 
steeds aan het vliegen, maar 
ik wist niet hoeveel kilometers 
zij al gevlogen hadden. Het was 
spannend afwachten tot na de 
terugsleep om te horen wat zij 
gedaan hadden. Maar het was 
pas na enkele dagen dat ik offi-
cieel wist dat ik de Drie-daagse 
gewonnen had. Ik heb dus de 
eerste plaats met mijn vlucht 

van zaterdag, Yves wist de twee-
de plaats te veroveren met een 
vrije vlucht van 427km (1389,3 
punten) en Theo bezet de derde 
plaats met een vrije vlucht van 
397km (1345,4 punten).

Het was uiteindelijk een heel 
tactische wedstrijd en boven-
dien hebben we een pak pun-
ten bijeen gesprokkeld voor het 
clubklassement van de Char-
ronline.

Even een oproep naar alle le-
den: vorig jaar hadden we in 
het clubklassement van de 
Charronline bijna de kaap van 
100.000 punten gehaald met 
onze club. Laten we er dit jaar 
allemaal samen voor zorgen dat 
die kaap gehaald wordt. Mo-
menteel hebben we al 71.340,6 
punten en staan we op de 
tweede plaats. Het is aan ons 
om die plaats te verdedigen. 
De 100.000 punten liggen bin-
nen ons bereik. Dit zou de eer-
ste maal zijn dat we meer dan 
100.000 punten halen met onze 
club. Iedereen kan zijn steentje 
bijdragen met duurvluchten, 
hoogtewinsten en overland-
vluchten.

Bart Huygen

Uitslag Driedaagse van De Wouw 2016
# Piloot Datum Toestel Imm. Proef Score
1. Bart Huygen 14/05 Discus 2b OO-YMR VV 402,4km 1490.4
2. Yves Ruymen 16/05 Nimbus 4DM D-KRME VV 429,0km 1395,1
3. Theo Stockmans 16/05 Ventus 2cx OO-YTS VV 405,8km 1375,6
4. André Ruymen 14/05 Ventus 2cxt D-KMJR VV 373,0km 1264,4
5. Sébastien Mathieu 16/05 LS3 D-1945 VV 228,1 852,7
6. Jan Waumans 16/05 LS1 D-3162 VV 126,2km 515,1
7. Johan Vanhoyland 16/05 Discus D-9870 VV 82,8km 309,5
8. Rudi Coomans 14/05 ASW 20 D-2036 OP 62.8km 285,5

Dit is de uitslag zoals berekend volgens het nieuwe algoritme voor het charronreglement 2016. Momenteel 
is dit algoritme nog niet in gebruik op de website, dus de resultaten kunnen afwijken van de uitslag die op 
de charronwebsite terug te vinden is.
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24th International Gliding Cup Klix
Vorig jaar was ik als ophaler 
voor Katrin gedurende enkele 
dagen aanwezig op de Inter-
national Gliding Cup in Klix.  
Flugplatz Klix is gelegen in de 
voormalige DDR, in de Ober-
lausitz, in de buurt van de stad 
Bautzen dichtbij de Duits/
Pools/Tjechische grens.  Katrin 
nam er reeds voor de 3de maal 
deel.  Ik werd er meteen aange-
trokken door het hoge niveau 
van de wedstrijd, de uitste-
kende organisatie, de prachtige 
streek om in te vliegen, maar 
toch ook door de zeer vriend-
schappelijke sfeer onder de pi-
loten.  Al snel ontstond het plan 
om in 2016 samen met Katrin 
aan de start te verschijnen.  Er 
was echter 1 maar…

De wedstrijd in Klix staat hoog 
aangeschreven en is bijgevolg 
zeer populair.  Ze hebben dan 
ook een vrij strakke inschrij-
vingsprocedure.  Er kunnen 
maximaal 120 piloten deelne-
men verdeeld over 4 klassen : 
open, standaard, club en dub-
belzitter.  De inschrijving dient 
te gebeuren via internet begin 
november van het jaar voor-
afgaand aan de wedstrijd.  Op 
enkele minuten tijd zijn alle 
120 plaatsen vergeven.  Je kan 

je dus voorstellen hoe groot 
de spanning was bij ons twee 
op zondagmorgen 8 november 
2015. Om 9h ging de site voor 
inschrijving open.  Om 4 mi-
nuten na 9 waren we er allebei 
in geslaagd ons aan te melden.  
Was  dit echter snel  genoeg ge-
weest … ?  Na drie weken kre-
gen we de bevrijdende bevesti-
ging.  Wij waren er beiden bij : 
Katrin met haar DG-300 in de 
clubklasse, ikzelf met mijn Dis-
cus CS in de standaardklasse.  
Ook onze vaste ophaalploeg 
(Fons en Ria) wilde steevast 
weer mee en huurde een vakan-
tiewoning voor de periode van 
de wedstrijd in de buurt van het 
vliegveld.  Nu konden we alle-
maal uitkijken naar een mooie 
wedstijd in april/mei 2016.  

De wedstrijd startte op vrijdag 
29 april en duurde tot zater-
dag 7 mei.  Wij besloten reeds 
op dinsdag 26 april naar Klix te 
rijden om zo de twee trainings-
dagen op woensdag en donder-
dag nog te kunnen meepikken.  
Dit was vooral voor mij belang-
rijk om zo de streek wat te leren 
kennen.  Het weer zat echter 
geweldig tegen zodat ik enkel 
op donderdag een half uurtje 
de lucht in kon.  Ik was met-

een zo onder de indruk van het 
uitzicht dat ik compleet vergat 
mijn wiel binnen te halen na 
het loskoppelen van de sleper.  
Merkte het pas toen ik in circuit 
ging voor de landing… 

Vrijdag 29 april eerste wed-
strijddag.  Deze begon met een 
zeer uitgebreide pilotenbrie-
fing om 9h30 die zowat een 
uur duurde. Er werd ook een 
minuut stilte gehouden ter ere 
van Swaantje Geyer, een voor-
malig Duitse vice wereldkam-
pioene en vriendin van Katrin, 
die de strijd tegen kanker de 
dag voordien had verloren.  We 
waren haar twee weken ervoor 
nog gaan bezoeken in het zie-
kenhuis in Giesen.  We wisten 
toen al dat het haar laatste da-
gen zouden worden…  Terug 
naar het vliegen nu.  Het weer 
was een stuk beter.  Ik kreeg 
een racing task van 318km.  
Van Klix naar Nova Mesto in 
Polen, vervolgens naar Dobro-
sulow (eveneens in Polen) en 
weer terug naar Klix.  Mijn doel 
was rondkomen op de eerste 
dag.  Ik besloot geen water mee 
te nemen.  Het nul graden punt 
lag op 1500m AGL en ik had 
geen antivriesmiddel mee voor 
in de staart.  Dat bleek later een 
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serieuze misrekening te wor-
den.  Ik eindigde op p30 van 
34 met een gemiddelde snel-
heid van 86 km/h.  De nr 1 had 
een gemiddelde snelheid van 
133 km/h… De nr 25 ook nog 
109 km/h…  Santé zeg, dat was 
gene kak. Zonder water vliegen 
was hier geen optie.  Ik moest 
op zoek naar antivriesmiddel 
tegen de volgende ochtend.  
Katrin had een racing task van 
213km en eindigde op p20 van 
30 deelnemers in haar klasse.  

Zaterdag 30 april tweede wed-
strijddag. We zetten onze toe-
stellen voor de briefing in piste.  
Dat doen bijna alle piloten ge-
zien er meestal al een uur na de 
briefing gestart wordt.  Vanaf 
8h30 werden de startboxen 
per klasse met vlagjes op de 
piste uitgezet.  Ik was gelukkig 
aan antivriesmiddel geraakt en 
nam 90l water mee.  Ik stond 
scherp om een betere prestatie 
neer te zetten dan de dag voor-
dien.  We kregen een racing 
task van 339 km : van Klix naar 
de Schneekoppe ( een berg van 
1600m op de Pools / Tjechische 
grens), vervolgens naar Przy-
borow in Polen en daarna terug 
richting Klix.  Het weer  beloof-
de een afwisseling van mooie 
cumuli, grote blauwe stukken 
evenals stukken met serieuze 
afscherming te worden…  Ik 
merkte toch wat nervositeit 
bij een aantal piloten om naar 
de Schneekoppe te vliegen.  Ik 
voelde me gerust omdat ik toch 
al heel wat uren bergvliegen 
erop heb zitten van mijn va-
kanties in Vinon.  Ook Katrin 
wass er niet helemaal gerust in.  
We moesten minstens 2000m 
hoogte hebben om de Schnee-
koppe zonder stress te kunnen 
ronden.  Het opslepen gebeurt 
voornamelijk met Wilga’s.  Met 
13 slepers worden 120 zwevers 
in minder dan 1h30 opgesleept.  
20 minuten nadat de laatste 
zwever in je klasse is opge-
sleept, gaat de startlijn open.  
Tot die tijd is het in een pulk van 

15 tot 20 zwevers klimmen tot 
cloud base en dan daar blijven 
hangen tot de start.  Ik besloot 
meteen na het opengaan van 
de startlijn af te vliegen gezien 
het weer later op de namiddag 
moeilijker ging worden door de 
binnenkomende afscherming.  
Het eerste been tot de Schnee-
koppe verliep niet zo makkelijk.  
Ik ging wat van koers om toch 
wat cumuli te kunnen meepak-
ken.  Ik zag heel wat zwevers 
laag.  Gelukkig stonden er bij 
het begin van het gebergte wat 
meer cumuli.  Ik besloot weer 
wat van koers te gaan en meer 
de bergkammen te volgen ipv 
recht naar de Schneekoppe te 
vliegen.  Hier kwam de erva-
ring van het vliegen in de Alpen 
mij heel goed van pas.  Ik kon 
de Schneekoppe zonder pro-
blemen op 2500m AGL ron-
den.  Dan moesten we helemaal 
het blauw in…  We vlogen met 
een zestal zwevers samen.  Dit 
werd de langste straight for-
ward glide die ik ooit maakte 
zonder ook maar iets van stij-
gen tegen te komen onderweg 
: meer dan 60 km …  Bij een 
oud verlaten militair vliegveld 
vonden we gelukkig een klein 
beetje thermiek.  In het begin 
een nulletje later tot 1m/sec.  
Zo konden we met zijn allen te-
rug weer wat hoogte nemen en 
verder vliegen.  Wat verderop 
kwamen nog wat meer zwevers 
zich met ons vervoegen.  De 
omstandigheden werden moei-
lijker.  Van het blauw vlogen we 
onder een steeds groter wor-
dende afscherming.  Er kwam 
nauwelijks nog zon door de 
wolken.  Het tweede keerpunt 
konden we met veel moeite 
ronden.  Ik kon al bij al relatief 
goed meegaan met het “pelo-
ton”.  Halfweg op het laatste 
been begonnen de problemen 
pas echt.  Nauwelijks nog ther-
miek te vinden.  Iedereen zaket 
verder onderuit.  We zwermden 
meer en meer uit elkaar.  Ik had 
op een bepaald ogenblik nog 
slechts 400m AGL.  Ik besloot 

een deel water te lossen.  Ik had 
inmiddels ook een inschatting 
gemaakt van mogelijke velden 
waar ik eventueel kon landen.  
Gelukkig vond ik met twee an-
dere zwevers terug wat stijgen.  
Een zeer onregelmatige ther-
miekbel bracht ons na heel lang 
zwoegen weer op 2000m AGL.  
Ik hoorde over de radio dat 
iedereen in de shit zat.  Ik zat 
echter nog niet op final glide.  
Ik had nog 1 thermiekbel no-
dig.  Deze vond ik gelukkig in 
de buurt van een bruinkoolcen-
trale.  Zo kwam ik op final glide 
en kon ik verder probleemloos 
binnenvliegen.  De voldoening 
was zeer groot.  Deze werd nog 
groter wanneer ik de uitslag zag 
: P12 met een gemiddelde snel-
heid van 89 km/h.  P1 haalde 
een gemiddelde snelheid van 
106 km/h.  17 piloten in mijn 
klasse waren buiten geland of 
hadden de motor moeten trek-
ken.  Ik was heeeeeeeeeel con-
tent.  Katrin haalde het ook : zij 
had een racing task van 334km.  
Vrij veel voor de clubklasse 
maar doordat zij als eerste 
mochten vertrekken kregen ze 
een wat grotere proef.  Katrin 
eindigde op P24.

Zondag 1 mei, 3de wedstrijd-
dag.  De weersvoorspelling zag 
er niet zo best uit.  We zouden 
nog maar eens geconfronteerd 
worden met toenemende af-
scherming.  We kregen dan 
ook allen een AAT.  Voor onze 
klasse werd 3h30 uitgetrokken 
met twee cirkels van 40 km ra-
dius. Van Klix naar  Krosno in 
Polen, zo verder naar  Uckro in 
Duitsland en weer terug naar 
Klix. 3h30 is vrij lang voor een 
AAT in minder goede weersom-
standigheden. Het werd dan 
ook een echte overlevingstocht. 
Regelmatig laag komen te zit-
ten, vechten om weer hoogte 
te winnen en dan weer verder.  
Met veel zwoegen kon ik beide 
cirkels aandoen.  Op de terug-
weg naar Klix liep het dan fout. 
Na weer een keer laag gekomen 
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te zijn hoopte ik terug wat stij-
gen te vinden aan de rand van 
een bruinkoolontginning in de 
buurt van Welzow.  Meestal zat 
daar stijgen.  Die keer echter 
niet…  De eerste buitenlanding 
van het jaar was een feit.  Fons 
was echter binnen het uur ter 
plekke zodat we weer snel terug 
in Klix waren.  Er waren die dag 
opnieuw 10 buitenlandingen in 
mijn klasse…  Katrin daarente-
gen geraakte weer rond. 

Maandag 2 mei, 4de wedstrijd-
dag.  Voorspelling nog slechter 
dan dag ervoor.  Dikke wolken 
dekten de zon helemaal af.   Op-
nieuw een AAT dit keer van 3h : 
van Klix naar Streichwitz bij de 
Poolse grens, dan naar Zellen-
dorf en vervolgens weer naar 
Klix.  Opnieuw twee cirkels van 
40km.  De open klasse werd als 
eerste opgesleept.  Daarna zou-
den wij aan de beurt zijn.  Het 
opslepen werd echter gestaakt 
omdat de open klassers niet 
weg raakten en allemaal een 
paar honderd meter boven het 
vliegveld hingen te draaien.  Op 
het moment dat we allemaal 
dachten dat de dag zou gecan-
celled worden, werd opnieuw 
met het opslepen gestart.  Met 
nauwelijks 750m ging ik door 
de startlijn.  Ik was echter niet 
de enige die zo laag vertrok.  
Het zou opnieuw een zeer 
moeilijke dag worden.  Ik haal-
de met veel moeite de eerste 
cirkel.  Daarna was mijn liedje 
echter uit.  Ik zocht een mooi 
veld uit in de buurt van Metten-
dorf.  Veilige landing gemaakt 
in een laag korenveld.  Meteen 
veel dorpsbewoners erbij.  Alle-
maal zeer vriendelijke mensen.  
In afwachting van Fons werd ik 
door een ouder koppel uitge-
nodigd om een stuk Russische 
chocoladetaart te eten.  Heel 
lekker.  Katrin had het opnieuw 
gehaald.  Heel knap.

Dinsdag 3 mei, 5de wedstrijd-
dag.  De weersvoorspelling was 
ietsje beter maar nog steeds niet 

top.  Opnieuw een AAT dit keer 
van 2h30.  Twee cirkels van 40 
km en de laatste van 10km.  Ik 
geraakte vlot in de laatste cir-
kel, echter daar werd ik verrast 
door de binnenkomende regen.  
Ik landde vlakbij de Pools-Duit-
se grens.  Ik dacht dat ik reeds 
aan de Duitse kant was, maar 
als snel na de landing toen de 
eerste dorpsbewoners bij me 
kwamen werd snel duidelijk dat 
ik nog aan de Poolse zijde van 
de grens was in Przewoz.  On-
gelooflijk, maar ze spreken daar 
noch Duits noch Engels.  Met 
gebaren kon ik toch duidelijk 
maken wat en hoe.  Plots kreeg 
ik een telefoontje van Katrin.  
Ze vroeg angstig of ik ok was.  
Ik begreep niet goed vanwaar 
die onrust.  Toen vertelde ze me 
welk drama zich op dat ogenblik 
op het vliegveld afspeelde.  Een 
PIK-20 was zwaar gecrashed op 
het vliegveld.  De piloot werd 
uit het toestel geslingerd en lag 
een dertigtal meter levenloos 
voor het toestel. Het was dui-
delijk dat het zeer ernstig was.  
Toen Fons en Ria bij me kwa-
men waren ze heel erg aange-
daan door het voorval.  Geluk-
kig hadden de dorpsbewoner 
mij inmiddels  geholpen mijn 
zwever tot aan de rand van het 
veld te trekken.  Ik was in een 
zeer slecht veld geland.  On-
mogelijk om hier met de auto 
op te rijden.  Eerst probeerden 
ze met een tot cross-auto om-
gebouwde Trabant mij eruit te 
trekken. Dat lukte echter niet.  
Vervolgens werd er een traktor 
bijgehaald.  Het heeft bijna een 
uur geduurd tot mijn zwever 

uiteindelijk aan de rand van het 
veld stond.  Daarna moest alles 
nog zo’n 3 meter hoger tot aan 
de aanhanger gedragen wer-
den.  Gelukkig hadden we vele 
helpende handen.  Eens terug 
op het vliegveld zag ik van ver 
het wrak liggen.  Dat zag er in-
derdaad niet goed uit.  Er was 
al een extra briefing geweest.  
De 21-jarige Duitste pilote was 
in zeer kritieke toestand afge-
voerd en vocht voor haar leven. 
Later op de avond bereikte ons 
het verschrikkelijke nieuws 
dat ze aan haar verwondingen 
overleden was.  De verslagen-
heid bij iedereen was onnoeme-
lijk groot.  

De volgende ochtend besloot 
de zwaar aangeslagen wed-
strijdleiding om de wedstrijd 
niet meer verder te zetten.   Er 
mocht de komende dagen wel 
vrij gevlogen worden.  Katrin 
en ik besloten te blijven, maar 
tot vliegen zijn we ondanks 
het goede weer niet meer ge-
komen.  Het tragische ongeval 
had bij ons beiden diepe sporen 
nagelaten.  Net zoals bij vele 
andere piloten die nog waren 
gebleven maar ook uiteindelijk 
nauwelijks nog hebben gevlo-
gen.  Verschrikkelijk jammer 
dat zo’n mooie wedstrijd zo tra-
gisch eindigde.  Ondanks alles 
proberen we het positieve te 
onthouden van deze wedstrijd 
en gaan we zeker proberen vol-
gend jaar opnieuw aan de start 
te verschijnen.

Johan Vanhoyland

Er kwam een traktor aan te pas om de zwever uit het veld te trekken..
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Uitslag Klix  Standaardklasse

Zicht op de Schneekoppe
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Grote Prijs Geraardsbergen 2016 en Vic
tor Boin (standaard) 2016
De Grote Prijs Geraardsbergen 
(GPG) is een wedstrijd georga-
niseerd door het Vlaams Zweef-
vliegcentrum Phoenix VZW 
(VZP).Deze wedstrijd ging door 
op 23 en 24 april 2016 op het 
vliegveld van Geraardsbergen-
Overboelare EBGG.

Zowel tweezitters als eenzitters 
met handicap groter of gelijk 
aan 98 (sportklasse DAeC han-
dicaplijst) mogen deelnemen.
De opdrachten kunnen Assig-
ned Speed Task (AST) of Assig-
ned Area Task (AAT) zijn.
De startlijn is 2km breed en 
staat uiteraard loodrecht op 
het eerste been; de keerpunt-
sector is een cylinder met straal 
van 500m; de wedstrijddag is 
geldig van zodra 1 piloot de af-
stand van 100km aflegt

Voor deelname aan de GPG wa-
ren we met 12 piloten.

Op de eerste dag van de wed-
strijd werd om de Victor Boin 
(VB) trofee gevlogen en enkel 
met toestellen uit de standaard-
klasse.

De Victor Boin is klassiek een 
vrije afstandsvlucht met vol-
gende kenmerken:

 ➛ de startlijn is een cirkel 
met een straal van 10km 
rond het punt 1GERA

 ➛ het bepalen van de werke-
lijk gevlogen afstand zal 
gebeuren door vrije vlucht-
optimalisatie over max 5 
keerpunten, dus 6 benen 
en het laatste been moet 
min. 10km zijn.

 ➛ thuiskomers krijgen (lan-
ding op EBGG) een 10% 
bonus bovenop de behaal-
de kilometerpunten.

Voor deelname aan de Victor 
Boin waren we met 8 piloten.

Ik nam deel in zowel de GPG als 
de VB met de ASW 19. Jörgen 
en Griet namen deel met hun 
LS 6a aan de GPG.

Op zaterdag werden dus beide 
wedstrijden gevlogen en op 
zondag enkel de GPG wedstrijd 
welke voor ons beide toeganke-
lijk was.

Mijn ophaalploeg/teammate 
was Senne en op het laatste mo-
ment kon mijn man, door last 
minute rescheduling van zijn 
paardentransport voor TNT 
Airways ook nog mee.

Vrijdag moest ik nog werken en 
na het werk was het tentje en 
kampeergerief inpakken en de 
aanhanger aanpikken op EBTN 
om dan naar EBGG te rijden, 
goh ja, file-aanschuiven.

Om helemaal ZEN de wedstrijd 
te starten zijn we heerlijk gaan 
eten maar het duurde erg lang 
tot we bediend werden met ge-
volg dat we laat terug waren op 
het vliegveld.

‘s avonds werd besproken wan-
neer we zouden monteren, voor 
of na de briefing, werd er gespe-
culeerd over de forecast en de 
normale gespreksonderwerpen 
van een zweefpiloot.
Op zaterdag om 8u30 stonden 
we op en konden de voorberei-
dingen starten. Een ontbijtbuf-
fet deed ons allemaal wakker 
worden en alle wedstrijdpiloten 
kwamen samen.  Om 10h was 
het briefing en het weer was 
twijfelachtig. Regenbuien, een 
stevige ijskoude wind uit N-NW 
van 35km/h. 

Denk dat ik wel 5 keer mijn 
proef had aangepast want het 
was een vrije vlucht.

Mijn besluit stond vast. Ik ging 

een 173km vliegen, NW tegen 
de wind op. De sectoren van 
EBGG uitvliegen naar Amou-
gies, dan richting Tielt (zo kon 
ik de RMZ van EBKT vermijden 
en de paradrop van Moorsele) 
dan langs Ursel (ten westen 
van Gent blijven) zover ik kon 
naar de Nederlandse grens om 
dan terug over Tielt zo binnen 
te vliegen. Reking houdend 
dat het laatste been min 10km 
moest zijn. 

Met mijn handicap van 100 niet 
zo slecht. En elk extraatje dat ik 
kon bijvliegen was mooi mee-
genomen. Dit kwam eigenlijk 
goed uit wetende dat de start-
lijn een cirkel met straal 10km 
was.

Ik moest het wel opnemen te-
gen 3 toppiloten : Wim Akker-
mans- Dennis Huybreckx en 
Daan Spruyt, bon ik maak geen 
schijn van kans, I know!
Dan nog 3 kerels die de streek 
als hun broekzak kenden: Geert 
de Palmenaer- Pieter Lievens 
en Jan de Roo.

Al snel bleek dat zuidelijk van 
en over Ronse vliegen geen 
goeie keuze was. Hier toch wel 
serieus laag gezeten. Dan kwam 
de DuoDiscus T aan, met Johan 
Lievens , op dezelfde hoogte en 
was het krabben. De meerdere 
veldjes boden zich aan om te 
landen want ik dreef af, toch 
bleef ik volhouden maar altijd 
klaar om een circuit te vliegen 
en te landen. Metertje na me-
tertje geraakte ik toch omhoog. 
Blikken tussen Johan en mij 
werden uitgewisseld, ja, dicht 
waren we wel maar we geraak-
ten weer weg. Oef en dat na een 
mooie start.

Uiteindelijk heb ik maar 113km 
gevlogen en eindigde ik 6e in de 
VB en 9e in de GPG.
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De VB werd gewonnen door 
Dennis Huybreckx van de 
KACK, “de Keiheuvel”.

De Wouw op verplaatsing is na-
tuurlijk niets zonder onze be-
roemde en beruchte feestploeg 
(ook gekend buiten de lands-
grenzen, van Duitsland tot 
Hongarije en alles ertussen). Ik 
was vooruitziend en had mijn 
excuses al op voorhand aange-
boden aan de wedstrijdorgani-
satie. De gekende en geslaagde 
BBQ maakte de avond af.

Toch bleef ik hopen op mor-
gen. Dan kon er eindelijk een 
opgegeven proef gevlogen wor-
den. Joris Vanderputten was 
tasksetter. Op zondag was het 
briefing om 10u30. Het was 
afwachten, de ene regenbui na 
de andere kwam overgetrok-
ken. Briefing verlaat naar 12u. 
Als we zouden vliegen zou alles 
snel moeten gemonteerd wor-
den. Dat baarde mij geen zor-
gen. Op 20min was de ASW 19 
vliegklaar. Dat was gisteren ook 
al gelukt met een topteam. He-
laas werd de dag gecancelled en 
werd de uitslag van zaterdag de 
definitieve.
Afgesloten met een spaghetti a 
“ la Palmenaer” zijn we huis-
waarts gekeerd om volgend jaar 
terug te keren. 

Sofie Beckers

De ASW 19 achter de sleper van Geraardsbergen
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Kempencup
Een jaar geleden besloten we 
samen om eindelijk eens zelf 
deel te nemen aan de Kempen-
cup, een 4-daagse wedstrijd 
die door de KAC georganiseerd 
wordt op het vliegveld van 
Weelde.

De voorbije 15 jaren – geloof het 
of niet – hebben we de goede 
gewoonte aangeleerd om jaar-
lijks naar deze toffe wedstrijd af 
te zakken, tot nog toe steeds als 
ophaalploeg (voor Theo, Bart, 
Sébastien, Henri, …) al was het 
maar voor de gezellige sfeer en 
de lekkere hamburgers.

De Kempencup is onderdeel 
van de Beker van Vlaanderen, 
een regelmatigheidscompetitie 
over 3 regionale Vlaamse wed-
strijden : de Kempencup, de 
Kiewitcup en de Keiheuvelcup.

Woensdagavond komen we aan 
op het vliegveld en installeren 
we ons op de camping, zodat we 
donderdag goed uitgeslapen aan 
de wedstrijd kunnen beginnen.  
Sébastien en Julie zijn er ook 
al. Sebbe zal meevliegen in de 
sport-transponderklasse, wij 
doen mee in de sportklasse zon-
der transponder (en mogen dus 
niet naar Nederland vliegen). 
Julie Vanhoyland is er ook al, 
Astrid vergezelt Michaël op z’n 
eerste wedstrijd met de Twin 
Astir. Sofie komt later aan. 
Eerst nog wat verbroederen 
met de andere deelnemers, sa-
men frietjes eten op de cam-
ping en gezellig keuvelen tot op 
het ogenblik dat de opkomende 
nachtkilte ons via een omweg 
naar de toog in de loods naar 
ons bedje jaagt. De start van 
het weekend is veelbelovend. 
Neem daarbij nog het uitste-
kende lentezomerweer dat ons 
de volgende dagen zal vergezel-
len, en het wordt snel duidelijk 
: dit wordt een superweekend! 
Astrid last nog een spannend 
nachtspel in, maar is donder-

dag alweer paraat dankzij de 
goede nachtelijke zorgen van 
Michaël en de twee Julie’s. Ge-
lukkig loopt haar avontuur al-
vast goed af!

Donderdag vroeg opstaan : brie-
fing om 10.00h. Griet zal van-
daag vliegen – we hebben een 
beurtrol uitgedokterd om elke 
discussie te vermijden – en ach-
teraf gezien is dit de moeilijk-
ste dag van allemaal gebleken. 
Bart Schillebeeks en z’n team 
doen hun best om een mooie 
proef uit te schrijven, wat 
resulteert in een proef van 
262km, slalommen tussen 
CTR’s en R-zones tot aan Kes-
senig in het uiterste noordoos-
ten van België en tot slot flir-
ten met de Nederlandse grens 
op de terugweg naar Weelde. 
In piste brengen en boxen ge-
beuren redelijk chaotisch. De 
wedstrijdleiding heeft een 
schijnbaar eenvoudige ma-
nier van free-gridding uit-
gekiend, maar in de praktijk 
loopt alles toch in het honderd. 
De vlucht is zwaar, met blauwe 
thermiek en geen al te hoog 
plafond. Griet landt buiten op 
amper 9km van het vliegveld. 
De teleurstelling van het eer-
ste moment slaat al snel om in 
fierheid wanneer blijkt dat ze 
een 4e dagplaats op een totaal 
van 17 deelnemers heeft be-
haald, we zijn goed begonnen. 
De broers Vanderputten op 1, 
Geert de Palmenaer op 2 en 
Emiel de wachter op 3 gaan ons 
voor.

Vrijdag zijn we al wat meer re-
laxt, briefing pas om 10.30h, 
dus we kunnen rustig ontbij-
ten. Monteren doen we toch 
nog snel voor de briefing, kwes-
tie van de chaos bij het free 
gridding voor te zijn, tever-
geefse moeite, zo blijkt later. 
De wedstrijdleiding besluit 
om een AAT van 2.30h over 
188km uit te schrijven. Sé-

bastien last een rustdag in, 
hij heeft jammer genoeg geen 
teamgenoot die een dagje 
de knuppel kan overnemen. 
Jörgen vliegt vandaag, en is 
na de vlucht niet echt geluk-
kig. De 8e plaats hebben we 
voornamelijk te danken aan 
het feit dat meerdere zwevers 
de aankomst niet bereikt heb-
ben. 5 minuten te vroeg gefi-
nisht en enkele slechte keuzes 
gemaakt onderweg. We be-
kijken het positief : we leren 
aan 100km/h (zelfs sneller), 
en morgen is nog een dag. 
Bovendien behouden we onze 
4e plaats, de top van het klasse-
ment blijft ongewijzigd.

Zaterdag hoeven we niet te 
monteren – de LS6 heeft bui-
ten geslapen – dus we kunnen 
nog wat meer relaxen. Griet 
vliegt, en na de buitenlan-
ding van donderdag besluit ze 
om een marge in te bouwen. 
De proef brengt de deelnemers 
alweer tot in het uiterste oos-
ten van Vlaanderen, over een 
afstand van in totaal 267km. 
Het begin is veelbelovend : een 
convergentielijn ligt ongeveer 
opgelijnd met de koers naar het 
eerste keerpunt. Al gauw volgt 
de ontnuchtering : de rest van 
het traject is veel minder goed, 
en de piloten van de sport-
klasse komen als allerlaatste 
toe op het vliegveld. Na lang 
wachten zien we eindelijk het 
vertrouwde silhouet van de LS6 
in aanvlucht voor de landing. 
Veilig vliegen heeft ons wat 
snelheid gekost, maar we zijn 
rondgeraakt op een 9e plaats. 
Geert landt buiten, maar Chris-
tophe Laenen steekt ons voor-
bij naar de 3e plaats. We blijven 
dus al bij al op een zeer mooie 
4e plaats staan, maar Peter 
(Bertels) en z’n Libelle naderen 
ons tot op een 100-tal punten. 
Ingo zorgt ’s avonds voor wat 
extra spanning door de camper 
aan de binnenzijde af te sluiten, 
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maar na vlotte tussenkomst van 
een takelfirma kunnen we met 
z’n allen genieten van de tra-
ditionele zaterdagavond-BBQ. 
We gebruiken de gelegenheid 
om gezellig te verbroederen 
met onze vrienden van Zuten-
daal, die met hun Twin Astir op 
een mooie tweede plaats staan 
in de clubklasse. ’s Avonds aan 
de bar wordt nog rustig door-
geboomd over vanalles en nog 
wat.

Zondag: blauwe thermiek en 
sterke wind (alweer). De wed-
strijdleiding schrijft een rela-
tief korte proef uit van 188km, 
kwestie van op tijd te kunnen 
afsluiten. Tijdens de briefing 
worden alle vrijwillige mede-
werkers nog eens bedankt – en 
terecht – maar dan moeten we 
snel met z’n allen gaan boxen.
Jörgen besluit om voor het 
eerst met water te vliegen, zo’n 
60 liter en vleugels en staart 
moeten helpen om wat sneller 
te kunnen rondvliegen. Alweer 
moeilijk vliegweer met zwakke 
blauwe thermiek, maar het wa-
ter blijft erin. Deze gok loont, 
want wat verderop blijkt dat 

Emiel met z’n LS8 onvermijde-
lijk moet afhaken. In de nood 
kent men z’n vrienden, en de 
laatste 120km worden samen 
met Geert De Palmenaer en 
z’n Ventus afgelegd. Een mooie 
4e dagplaats bekroont onze 
gezamenlijke inspanningen. 
De grootste verrassing moet 
dan nog komen: Peter heeft 
met z’n Libelle te veel last ge-
had van de sterke wind (tot 
40km/h!) en Emiel is moeten 
buitenlanden. We worden dus 

3e in onze klasse, op iets meer 
dan 100 punten achter Chris-
tophe. De broers Vanderputten 
blijven het hele weekend onge-
naakbaar en eindigen met een 
voorsprong van 400 punten.
We hebben met z’n beide 
enkele beginnersfoutjes ge-
maakt, er is bij beide duidelijk 
nog veel plaats voor progres-
sie. De kiem is wel gelegd: 
wedstrijdvliegen is eigenlijk 
gewoonweg plezant voor de 
hele familie, zonder meer. 
De progressie die je maakt 
tijdens zo’n wedstrijd is on-
schatbaar, de kameraadschap 
en de tips vanwege de andere 
deelnemers zijn onbetaalbaar. 
De gezellige sfeer – ondanks 
het grote deelnemersaantal van 
meer dan 60 vliegtuigen – is 
op zich al een reden om naar 
Weelde af te zakken, het vlieg-
avontuur maakt het nog boei-
ender.
Griet was één van de 3(!) vrou-
welijke deelnemers aan de 
Kempencup, hopelijk volgen 
andere ‘dewouw-ladies’ haar 
voorbeeld.

Hele dikke merci aan de twee 
Julie’s (Belpaire en Vanhoy-
land), Sofie en Astrid om zich 
als volleerde nanny’s te bekom-
meren over onze belhamels. 
Jullie waren onmisbaar!

Jörgen NuytsDe LS3 van Sébastien na zijn buitenlanding in Erichem op 5 mei...
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100 km met een TMG
Zoals verschillende mensen 
op de club moest ik, om mijn 
vliegbrevet te halen, nog een 
50km-vlucht maken ofwel een 
100km-vlucht met instructeur. 
Gezien mijn theoretisch exa-
men vervalt in februari 2017 
MOEST het dus dit seizoen ge-
beuren.

Reeds op het einde van vorig 
vliegseizoen had ik al enkele 
keren geprobeerd om 50km te 
vliegen maar zonder succes. 
Ook dit seizoen was het me nog 
niet gelukt, deels door mijn on-
kunde, deels door de mindere 
weersomstandigheden. 

Luc Vandebeeck had me ge-
sproken over de mogelijkheid 
om een 100km-vlucht uit te 
voeren met een TMG (Touring 
Motor Glider) op Saint-Hubert. 
Hij had van de mensen daar 
geregeld gekregen dat hij met 
de leerlingen van De Wouw 
gebruik mocht maken van hun 
TMG aan ledenprijs. 

Ik wilde niet wachten tot het 
einde van het vliegseizoen om 
dan vast te stellen dat iedereen 
nog zijn vlucht moest maken en 
er dus geen plaats meer vrij zou 
zijn. Op 17 mei hadden we om 
10u afgesproken in ons clubhuis 
om de vlucht voor te bereiden. 
Ik had reeds thuis een vlucht 
uitgestippeld en dus konden 
we de details van deze vlucht 
verder afwerken. Berekenen 
van heading, bearing, hoeveel-

heid brandstof, ..., vooral din-
gen die vooral bij motorvliegen 
gebruikt worden, maar het was 
een leerrijke ervaring. Eens de 
voorbereiding klaar, zijn we 
naar Saint Hubert gereden. Na 
de nodige administratieve ta-
ken konden we aan de slag. 

Even de motor laten warm-
draaien en we konden vertrek-
ken. Luc deed de take-off en 
eens in de lucht was het aan 
mij. Aan de hand van een vlieg-
kaart en onze voorbereiding 
vertrokken we richting eerste 
keerpunt: Libramont.  Ik had 
geprobeerd om mijn keerpun-
ten zo te kiezen dat ze makke-
lijk herkenbaar waren vanuit de 
lucht en dat was blijkbaar goed 
gelukt. Er loopt een weg van 
Saint-Hubert naar Libramont 
dus het volstond om deze weg 
in de gaten te houden. Na Libra-
mont ging het richting Habay, 
net voor Aarlen. Luc raadde me 
aan om ergens in de verte een 
herkenningspunt te zoeken om 
daar naartoe te vliegen. 

Vanaf Habay vlogen we naar Li-
bramont. Hier lag geen weg die 
ik kon volgen en dus kwam te 
tip van Luc hier goed van pas. 
Ik had als keerpunt het memo-
riaal gekozen maar eens ik in 
de buurt kwam kon ik het niet 
vinden. Nochtans via Google 
Maps had ik het telkens mak-
kelijk gevonden. Na lang zoe-
ken had ik het toch gevonden; 
ik was blijkbaar veel te ver aan 

het kijken want ik vloog er bijna 
vlak boven. Dan ging het terug 
richting Saint-Hubert. 

Even voor onze aankomst vroeg 
Luc mij om een gesimuleerde 
buitenlanding te maken. Ik 
koos een veld uit, vloog ernaar 
toe en draaide in downwind. 
Eens het veld voorbij gevlogen 
zag ik op mijn hoogtemeter dat 
ik nog maar 150m had. Niet 
talmen dus en direct in base 
draaien, maar dan bleek dat ik 
nog veel te hoog zat. Zelfs met 
volle remkleppen kon ik onmo-
gelijk genoeg hoogte verliezen. 
Gelukkig hadden we een motor 
en konden we verder vliegen, 
maar met een gewone zwever 
zou ik serieus in de problemen 
hebben gezeten!  Ik had er geen 
rekening mee gehouden dat het 
buitenlandingsveld lager lag 
dan het vliegveld van Saint-Hu-
bert. Die 150m op de hoogteme-
ter was dus helemaal niet juist! 
Even later hebben we het nog 
eens geprobeerd en zonder re-
kening te houden met de hoog-
temeter lukte het deze keer wel. 
Boven het vliegveld van Saint-
Hubert nam Luc het terug over 
om de landing te doen. 

Eens veilig aan de grond heb-
ben we de rest van onze admi-
nistratie in orde gebracht en 
konden we terug naar Tienen, 
de 100km op zak en een leuke 
en leerrijke dag achter de rug. 

Jan Bruyninckx Jd

Bestuur club
Hoofdbestuur 2016

Voorzitter Theo Stockmans
Secretaris Gerry Wertelaers
Schatbewaarder idem
Ondervoorzitter motor Maarten Vijverberg
Ondervoorzitter zweven Piet Vanosmael
Leden Bart Lismont

Cédric Moyson
Johan Vanhoyland
Rudi Coomans
Steven Haenen
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100 Km overland met FI
Zoals de meesten onder jullie al 
weten, moeten de leerlingn vol-
gens de ATO regelgeving een over-
landvlucht maken vooraleer ze hun 
praktijk examen kunnen afleggen.
Ofwel 50 km solo of 100 km met 
instructeur of zoals ze het in de 
ATO noemen FI.

Ikzelf heb geopteerd om met een 
instructeur 100 km overland te 
gaan.
Zo kan de instructeur nog wat tips 
geven of de punten waar je extra 
aandacht moet aan schenken als je 
overland gaat.
Dus daarmee dat ik aan Theo ge-
vraagd heb of hij met mij een over-
landvlucht wou maken. En natuur-
lijk wou Theo zijn ervaring delen 
met mij en zo werd mijn eerste 
overlandvlucht een feit.

Natuurlijk moest het weer wel 
goed zijn voor overland te vliegen. 
En zo heel veel schitterende dagen 
hebben we nog niet gekregen dit 
jaar.
Maar zondag 8 mei was het dan 
zover, ik en Theo zouden overland 
gaan.
Na de briefing bekeken we samen 
nog eens het weer en namen we 
een beslissing welke richting we 
uit zouden vliegen, het noorden of 
het zuiden.
Maar uiteindelijk beslisten we toch 
om naar het zuiden te gaan omdat 
we daar meer kans zouden hebben 
op cumuluswolken.
We keken samen de kaart en de 
buitenlandingsplaatsen en we na-
men Sovet als keerpunt. Daar kon-
den we ook buitenlanden moest 
dat nodig zijn.
En ook Maillen was een optie om 
te landen.

Daarna maakten ik en Theo ons 
vliegtuig klaar, de ASK13 D-6901, 
en we keken ook de remorque na of 
alles aanwezig was en dat ze geen 
platte band had. Dan nog even iets 
eten en drinken en we konden het 
vliegtuig naar de piste in gebruik 
brengen.

We vertrokken uiteindelijk om 
13.30 uur. Eerst klommen we tot 
aan het plafond, 1400 meter. En 
dat ging het redelijk vlot, dus dat 
zag er wel positief uit voor de rest 
van de vlucht. De cumulussen wa-
ren zich ook aan het ontwikkelen 
en zo vlogen we naar een cumulus 
die richting zuiden lag.
Tussen de thermiekbellen was het 
soms wel serieus dalen, maar zo-
als Theo altijd zegt “de beste the-
miekbellen bevinden zich voor u” 
en inderdaad de volgende bel dat 
we tegen kwamen, konden we toch 
ook weer vlot stijgen. Dus kregen 
we nog wat meer hoop.

Maar hoe korter we tegen de Maas 
kwamen, hoe minder cumulussen 
dat we zagen en sommige pompen 
waren ook niet zo echt sterk. Maar 
we besloten om toch door te gaan. 
We staken de Maas over en zoch-
ten naar een volgende pomp die 
we ook weer vonden.

Theo heeft hier ook een paar tips 
gegeven hoe dat je het best naar 
thermiek zoekt als je geen cu-
mulus hebt. Vooral goed naar de 
grond kijken zoals industrieter-
reinen en grote zwarte daken, zij 
geven meestal wel thermiek. En zo 
schoven we langzaam maar zeker 
op naar het zui-
den en kwamen 
we dichter bij ons 

keerpunt.

We zagen Maillen liggen. De baan 
lag mooi tussen de gele bloemen 
en zo kon je het gemakelijk terug 
vinden.
En hoe korter we bij ons keerpunt 
kwamen, hoe moeilijker de ther-
miekbellen werden dus bleven we 
in de buurt van het vliegveld van 
de baron zodat we daar eventu-
eel zouden kunnen buitenlanden. 
Maar dat was niet nodig want we 
vonden  thermiek en klommen 
weer mooi naar 1500 meter.

Na het keren van ons keerpunt 
was het terug richting Goetsenho-
ven maar in dit geval was de wind 
ons toch wat gunstiger gezind, dus 
ging de terugvlucht ook vrij goed.

We zijn terug geland in Goetsen-
hoven om 16.49 uur en daarmee 
hadden we een vluchtduur van 3 
uur en 19 minuten en een afstand 
afgelegd van plus minus 114km. 
Ik was zeer tevreden dat ik mijn 
100km overlandvliegen gedaan 
had. Nu kon ik mijn praktisch exa-
men afleggen.

Ik zou iedere leerling, die een over-
landvlucht moet maken, aanbeve-
len om er zo rap mogelijk werk van 
te maken. Het is een leuke en leer-
rijke ervaring vind ikzelf.
En met dank aan Theo die deze 
mooie vlucht heeft mee helpen 
waarmaken.

Roel Trappeniers

PS
Deze vlucht kun je bekijken op  de 
Charron van 8 mei 16.
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Milieu
De keuring van de elektrische in-
stallaties van al onze infrastruc-
tuur, op 15 april, is vlekkeloos 
verlopen, zonder herexamens. 
Onze oprechte dank voor Walter 
en zijn ploeg. Zoals de wet het 
voorschrijft, gebeurt de volgende 
keuring over vijf jaar.
Daar het opstellen van een mili-
euaanvraag klasse II een tijdro-
vende bezigheid is en omdat de 
milieuwetgeving (Vlarem) bijna 
dagelijks veranderd, heeft onze 
Raad van Bestuur beslist dit te 
laten uitvoeren door een mili-
eucoördinator. Rudi en mezelf 
hebben een onderhoud gehad 
met de milieucoördinator van de 
firma ABESCO (Bunsbeek) op 
woensdag 18 mei. De door haar 
gevraagde documenten werden 
reeds overgemaakt. Als alles 
meezit zal het dossier bij de stad 
Tienen ingediend worden einde 

juni. Gedurende één maand zal 
aan de ingang van onze club en 
van het stadhuis een geel docu-
ment uithangen. Hierop staat 
vermeld dat iedereen de milieu-
aanvraag kan gaan inkijken op 
het stadhuis van Tienen en er ook 
eventueel klacht kan tegen indie-
nen. Na deze maand moet de stad 
Tienen een beslissing nemen.
Deze beslissing komt dan weer 
eens op een gelijkaardig geel do-
cument dat op dezelfde plaatsen 
komt uit te hangen met de beslis-
sing van de stad Tienen. Moest 
deze zich onbevoegd verkla-
ren, dan wordt gans het dossier 
doorverwezen naar de provincie 
Vlaams-Brabant. Hetgeen ge-
beurd is bij de toelating voor ons 
fuelplatform. Zij kunnen dan wel 
een beslissing nemen. En deze 
moet dan weeral op een geel do-
cument op een zichtbare plaats in 

onze club uithangen.
Men mag ook niet vergeten dat 
de stad Tienen, de brandweer 
naar onze club zal sturen voor de 
inspectie van onze brandbestrij-
dingsmiddelen. Zijn er voldoende 
brandblussers op de juiste plaats, 
zijn het de juiste en worden ze 
jaarlijks  gecontroleerd. Daarbui-
ten mag de stad Tienen ook zelf 
een milieucontroleur sturen om 
te kijken of hetgeen in het dossier 
staat, wel strookt met de werke-
lijkheid. En naar de zuiverheid 
zal zeker ook gekeken worden.

Zoals jullie kunnen lezen, een 
hele administratieve rompslomp 
waar wij helaas door moeten.

Wordt vervolgd. 

Theo Stockmans

Vliegveld
Op donderdag 21 april is in ons 
clublokaal een vergadering door-
gegaan met iedereen die iets te 
maken heeft met ons vliegveld, 
de twee vliegclubs, de Wieler-
club, de landbouwer,de houtkap-
per, politie (zowel Federale als 
lokale), stad Tienen, Defensie, 
Binnenlandse Zaken en Nexus 
Factory (zij die een film maken 
op ons vliegveld einde juni –be-
gin juli). Deze bijeenkomst werd 
georganiseerd door het Militair 
Provinciecommando Vlaams-
Brabant. De huidige stand van 

zake over ons vliegveld werd er 
gegeven maar ook de toekomst. 
De toekomst: op 01 mei 2016 zou 
de hoofdconcessionaris de Fede-
rale Politie worden. Alle andere 
concessionarissen (zoals onze 
club) worden aan hen onderge-
schikt. Maar Defensie blijft wel 
eigenaar van het terrein. De Fe-
derale Politie heeft dan één jaar 
om haar behoeften kenbaar te 
maken. Daarna zou het terrein 
overgaan naar de Regie der Ge-
bouwen. Onze concessie van De-
fensie komt dan te vervallen en 

we krijgen een nieuwe van de Re-
gie der Gebouwen. Deze kan onze 
vergunning behouden of aanpas-
sen.
Maar: naar ik in de wandelgangen 
vernomen heb, heeft de Federale 
Politie (Binnenlandse Zaken) 
EBTN op één mei nog niet over-
genomen. Reden:????? Dus alles 
blijft (voorlopig) bij het oude.

Wordt vervolgd.

Theo Stockmans

Andre bij het inkorten van de 
loodzware poorten aan de mili-
taire loods

Roel geeft een demonstratie van 
onze nieuwe haagschaar

Herman bij het plaatsen van een 
afdak voor de gasflessen
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Buitenlandingen 2016
Halve buitenlandingen

Datum Piloot Plaats Toestel Imm. Afstand

06/01 Bart Huygen Postmasburg (ZA) LS 6 ZS-GRV 108,5 *

17/04 Rudi Coomans Sint Truiden ASW 20c D-2036 15,5

04/05 Yves Ruymen Vierzon-Méreau (F) Discus 2b OO-YMR 34,1***

14/05 Senne Vandenputte Sint Truiden ASW 19 D-6925 15,5

16/05 Johan Vanhoyland Kiewit Discus CS D-9870 35,5

16/05 Bart Huygen Sint Truiden Discus 2b OO-YMR 15,5

16/05 Dieter Schollaert Sint Truiden Ka 23 D-2363 15,5
* vanuit Douglas (Zuid-Afrika)

Echte buitenlandingen

01/05 Johan Vanhoyland Welzow (D) Discus CS D-9870 59**

01/05 Yves Ruymen Saint Loup des 
Vignes (Fr) Discus 2b OO-YMR 132,1 ***

02/05 Johan Vanhoyland Mattendorf (D) Discus CS D-9870 67**

03/05 Johan Vanhoyland Przewóz (Pl) Discus CS D-9870 39**

05/05 Griet Francart Merksplas LS6 D-9700 9****

05/05 Sebastien Mathieu Erichem (Nl) LS3a D-1945 62,2****

08/05 Sébastien Mathieu Mol Rauw LS3a D-1945 27,3****

21/05 Yves Ruymen & 
Daan Spruyt Orvelte (Nl) Nimbus 4DM D-KRME 257,1

** Vanuit Klix (D)
*** vanuit Issoudun (Fr)
**** vanuit Weelde

Jaarlijkse inspectie van onze 
brandblussers door BGS

Tweejaarlijkse controle van onze 
tankinstallatie door ATK

Roel en Yves bij het terugplaatsen 
van de dekplaten, na onze elektri-
sche inspectie
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ATONieuws
Het eerste dossier om een praktisch examen aan te vragen in het EASA-systeem is bijna klaar.
Brett, Jan JD, Roel en Astrid slaagden er als eersten in om hun 50 km overlandvlucht (of 100 km met in-
structeur) uit te voeren.  

Het examen moet aangevraagd kunnen worden voor je theorie-examen vervalt op 20/02/2017. Probeer 
dus zeker je overlandvlucht uit te voeren, of maak gebruik van de mogelijkheid om dit met de TMG te doen 
vanuit Saint-Hubert. Spreek hiervoor af met Luc Vandebeeck.

Zorg ervoor om na je geslaagde overlandvlucht het nodige papierwerk in orde te brengen om je dossier te 
vervolledigen.

Je kan deze checklist gebruiken om zelf na te kijken of je dossier volledig is:

 F blauwe opvolgingssteekkaart (= achterzijde van het registratieformulier form. 301) 
 Hierop moet de ‘finale check’ ingevuld worden … (= Skill test form 601)

 F credit report  (= Groen blad door Koen opgemaakt - Hebben ze op het secretariaat Liga)

 F de gele en groene opleidingskaarten van voorheen

 F attest Theorie-examen (witte kopie)

 F de blauwe opleidingssteekkaart 
 Opleidingssteekkaart volledig afgewerkt: overal kruisjes! (goed nakijken)

 F de overland documenten van de 50 km (of 100 km) proef:   
 Voorbereiding en uitvoering (form. 322-323)

 F formulier finale check (form. 601)

 F kopie medical

Het is van groot belang is dat iedereen zijn eigen dossier (vliegboek, opleidingsboekje, ...) goed in orde 
houdt.

Welke startwijze komt op mijn “Bewijs van bevoegdheid voor vliegend personeel”?

De startwijze van je skill-test komt op je nieuwe EASA-vergunning. 
Bijvoorbeeld: je start je skill-test met een sleepstart, dan kun je voor je praktisch examen enkel sleepstart 
aanvragen. Op je vergunning staat dan enkel ‘TOW’.

Heb je aan de lier geoefend en 5 lierstarts solo uitgevoerd krijg je via een sticker deze aantekening in je 
zweefvlieglogboek.

Ben je solo aan de lier en wil je ‘WINCH’ en ‘TOW’ op je vergunning dan moet je voor de skill-
test een sleepstart én een lierstart doen. Ook op je praktisch examen zul je dan een sleep-
start én een lierstart moeten uitvoeren, om beide aantekeningen op je vergunning te krijgen. 

Koen Pierlet

Prestaties
Gingen solo op 10 april
Nick De Clippel
Michaël Matthijs

PS: Moesten er leden zijn wier naam niet voorkomt, laat het mij dan zo snel mogelijk weten.

Theo Stockmans
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Uitslag Championnats de France

...

...

...

Beker Gerard De Praetere
Plaats Piloot Toestel Datum Duur

1. Theo STOCKMANS Ventus 2C/M/T 18m 16/05/16 7u51

2. Bart HUYGEN Discus 2/a/T 14/05/16 6u39

3. Yves RUYMEN Nimbus 4D M/T 16/05/16 6u33

4. André RUYMEN Ventus 2C/M/T 18m 16/05/16 6u28

5. Sebastien MATHIEU LS 3/a 16/05/16 6u06

6. Jan WAUMANS LS1-0/c/d 16/05/16 4u55

7. Sofie BECKERS ASW 19 9/04/16 4u13

8. Rudi COOMANS ASW 20 1/05/16 4u06

9. Mattijs CUPPENS ASW 19 1/05/16 3u42

10. Senne VANDENPUTTE ASK 23 9/04/16 3u20

Tussenstand op 23 juni 2016
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Sofie Beckers
Jan Bruyninckx Jd
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Internet homepage
http://www.dewouw.net/

E-mail
cumulus@dewouw.net

Redactie
Mattijs Cuppens
Fonteinstraat 22
3000 Leuven
Tel. 0486/76.76.34
email: cumulus@dewouw.net

Verantwoordelijke  
uitgever
Theo Stockmans
Nerm 123
3320 Hoegaarden
tel.: 016/76.66.96
email: theo@dewouw.net

Hier had natuurlijk ook 
uw advertentie kunnen 
staan…
Met een ander kader, in een ander lettertype of met een meer opval-
lend 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

Overname en/of vermenigvul-
diging van artikels, foto’s en 
tekeningen is niet toegestaan 
zonder voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van de uitge-
ver.

Artikels voor Cumulus
Leden die een artikel schrijven voor Cumulus en over een personal 
computer beschikken kunnen hun teksten binnenbrengen op disket-
te of doorsturen via internet (email: mattijs@dewouw.net).

Volgende formaten kunnen zonder problemen ingelezen worden:

• Microsoft  Word (.doc en .docx)
• Rich Text Format (.rtf)
• ASCII tekst (.txt)

Foto’s kunnen aangeleverd worden in volgende formaten:

• JPEG
• TIF

Ook getypte of handgeschreven artikels zijn natuurlijk van harte wel-
kom. Alle materiaal kan voortaan in het speciaal voor Cumulus voor-
ziene 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!!!

Cumulus is het clubblad van de zweefvliegsectie van de Koninklijke 
Vliegclub De Wouw, en verschijnt in maart, juni, september en de-
cember.

Niet-leden die zich willen abonneren kunnen zich wenden tot Theo 
Stockmans (theo@dewouw.net). 










