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De Dutch Open National Aerobatic Championships (Donac)
2007 was een succes. Met 29 deelnemers in vier categorieën
(basic, sportsman, intermediate en advanced) uit Nederland,
Engeland, Duitsland en België is het kampioenschap een vol-
wassen wedstrijd geworden, georganiseerd door VINK (de NL
aerobaticclub ‘Vliegen Is ’N Kunst’). Gastheer was als vanouds
Wings Over Holland op vliegveld Lelystad. Het weer was goed,
hoewel… Periodes met bewolking en aardig wat wind bleken
niet bevorderlijk voor de concentratie van sommige deelne-
mers. Toch is het volledige programma gevlogen (81 complete
sequences) en dat is uitzonderlijk! Dat was ook mede te dan-
ken aan de vrijdagmiddag die dit jaar voor het eerst in het
wedstrijdprogramma was opgenomen. De zaterdag werd, ook
weer als vanouds, afgesloten met een uitgebreide barbecue
waarvan we op de zondag na de prijsuitreiking nog konden
nagenieten.

Hendrik-Jan van Overvest met een totaalscore van ruim 73%.

De prijsuitreiking was zondag tegen de avond, waarbij alle
eersten in elke categorie een mooie trofee ontvingen en er
ook nog extra prijzen werden uitgedeeld. Uiteraard dankte
VINK alle juryleden, medewerkers en sponsors (Wings Over
Holland en Vlieg Hypotheken) voor een goede en vlotte wed-
strijd. Jeroen-Erik Vorderman: “Het niveau blijft stijgen en ook
de doorstroom naar de hogere klassen loopt. Het zou wense-
lijk zijn als er weer een vliegtuig voor de leden van VINK
beschikbaar zou komen om de stap van Sportsman naar
Intermediate te kunnen maken.” VINK is alweer druk bezig
met 2008: de Donac, plannen voor de WK en andere evene-
menten zoals voorjaarswedstrijden.

Nathalie Chudiak n

Hendrik-Jan van Overvest kampioen
De basic klasse had vier deelnemers (waarvan twee vrouwen)
en zij vlogen allen twee rondes met Fuji. De strijd was span-
nend met uiteindelijk een zeer klein verschil tussen de num-
mers een en twee. Allen scoorden keurig boven de 60%. De
sportsman klasse had dit jaar acht deelnemers, die eveneens
twee rondes vlogen, met Fuji, Robin, Super Decathlon en
Cap10. Een echte competitie, maar de winnaar was toch weer
onbetwist de Engelsman John Wicks die met zijn Cap10 een
totaalscore van bijna 80% neerzette. Vooral in het middenveld
was het dringen geblazen met kleine scoreverschillen. Dat
belooft wat voor volgend jaar! In de intermediate klasse elf
deelnemers voor drie rondes met Pitts, Cap21, Super Decath-
lon, Yak52 en Laser2200. Hier het zelfde beeld als in de
sportsman, maar met meer tekening in de top. Als onbetwiste
winnaar in de intermediate kwam René Kamphues weer naar
voren, met Cap21 en ruim 78%. De hoogste klasse (advanced)
had vier vluchten (een bekend, twee onbekende en een vrij
programma) met Pitts en Cap21. Een zware opgave, maar de
resultaten waren goed te noemen. Uit deze categorie komt
onze nationaal kampioen en dat werd, net als vorig jaar,
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Eindklassement Donac 2007

# Piloot Vliegtuig Punten Perc.

Basic

1. Sietse Visser Fuji 889.292 63.52

2. Mieke Aartsen Fuji 888.548 63.47

3. Jose Wullings Fuji 854.863 61.06

Sportsman

1. John Wicks Cap10 2303.461 79.70

2. Richard Helsdingen Fuji 2065.969 71.49

3. Willem Lamberts Super Decathlon 1966.527 68.05

Intermediate

1. René Kamphues Cap21 4308.453 78.19

2. Ringo Massa Cap21 4078.132 74.01

3. Sebo Woldringh Pitts S2B 3917.553 71.10

Advanced

1. Hendrik-Jan van Overvest Cap21 8713.605 73.66

2. Jeroen-Erik Vorderman Pitts S2B 8151.372 68.90

3. Bert Huizenga Pitts S1T 8068.751 68.21
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