
UITGAVE VOOR VLIEGENDE                         LEDEN VAN DE KNVVL18 ALL CLEAR

LUCHTVAART ANTIQUARIAAT OSKAM

Sinds 1980 het adres voor de betere 
luchtvaartboeken en documenten

Boeken - Foto’s - Documenten - Time tables - Brieven - 
Ansichtkaarten - Tijdschriften

Amstellandlaan 64 - 1182 CE Amstelveen 
Telefoon: 020 640 25 75

info@anitquariaatoskam.nl - www.antiquariaatoskam.nl

Open na afspraak

Uw luchtvaartagenda voor 
de zomer van 2022

Juli
1-3 Sanicole (B) – Experimental Days. 

www.experimentaldays.be. 
2 Maastricht – AOPA Fly-in. www.aopa.

nl/index.php?page=1556&sid=1. 

6 Koksijde (B) – Open Deur. www.face-
book.com/A109DisplayTeam. 

9-10 Ursel (B) - Ursel Avia.  https://
ebul.be/2020/09/10/ursel-avia-2019. 

22-24 Brienne Le Château (F) - Euro 
Fly’In RSA Brienne 2022. https://euro-
flyin.rsafrance.com. 

Augustus
13-14 Schaffen-Diest (B) – Oldtimer 

Fly-in. https://flyin.dac.be. 
13-14 Ursel (B) - Wings and Wheels. ht-

tps://wingsandwheels.be/nl. 
27 Texel - Texel Fly-in. http://texelairport.

nl/event/tropical-sea-festival. 

September
2-4 Blois -Le Breuil (F) - Mondial ULM 

Blois 2022 www.mondialulm.fr . 
7-9 Midden-Zeeland – DONAC 2022; Dut-

ch Open National Aerobatic Champi-
onship. https://vliegeniseenkunst.nl/
donac. 

10 Teuge - Piloot en Vliegtuig AirFair. 
http://airfairteuge.nl. 

10 Teuge - FLY-IN en AMN AirParty. www.
amnetherlands.nl. 

 

17-18 Brasschaat (B) – Flying Festival. 
www.facebook.com/Motorvliegclub-
BrasschaatMVCB 

23-25   Frankrijk (div. vliegvelden) - Fête 
de l’Aviation. www.fetedelaviation.fr. 

Mail uw evenementen tijdig naar  
pvdnoort@msn.com. 

Check voor uw vertrek!

Aerobatics VINK
De Nederlandse Aerobatic Vereni-
ging Vink hield op 15 maart een 
zoom meeting met als doel om de 
leden te informeren over de financi-
ele status, de datum en locatie van 
de Nationale Kampioenschappen 
(DONAC) en de wedstrijdonderde-
len. Aanwezig waren de drie leden 
van het bestuur: Ringo Massa (vz), 
Henk van Kessel en Sander van Vliet 
(pm) en 11 leden van de vereniging. 
Tevens werd de gelegenheid ge-
boden om vragen te stellen en te 
discussiëren over onderwerpen de 
kunstvliegerij betreffende.

De sinds vorig jaar wedstrijdleider DONAC 
Jan Nijhof heeft vele gesprekken gevoerd met 
medewerkers van vliegveld Midden Zeeland 
en omwonenden om ervoor te zorgen dat 
ook voor dit jaar weer een kampioenschap op 
EHMZ mogelijk zou zijn. VINK is heel blij 
dat dit geleid heeft tot een gunstige beslissing 
met de afspraak dat de wedstrijd niet in het 
weekeinde zou vallen en daarmee werden 
de data vastgelegd: woensdag 7, donderdag 
8 en vrijdag 9 september. Het programma: 
woensdag 7 september is voor de categorieën 
Advanced, Intermediate en de zwevers en de 
overige dagen voor alle categorieën (inclusief 
Club en Sports).  

Er is een draaiboek voor de wedstrijd ten 
behoeve van de medewerkers zodat taken en 
verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Een 
externe deskundige zal – zoals voor het afge-
lopen jaar – de sequences voor de verschil-
lende categorieën samenstellen.
Nieuwkomers krijgen een uitleg over alle 
wedstrijdfacetten en er zullen trainingsda-
gen worden georganiseerd, waaraan liefst 
zoveel mogelijk potentiële wedstrijdvliegers 
mee zouden kunnen en eigenlijk moeten 
doen. Ook voor juryleden en vliegers is een 
leerzaam online workshop beschikbaar door 
CIVA president Nick Buckenham. 
Verder werd er een aantal vragen over de sco-
ring en het aantal deelnemers per categorie 
gesteld in het kader van de vaststelling van 
een nationaal kampioen.
Tijdens de rondvraag werd een aantal vragen 
gesteld over CIVA-regels, coaching, data van 
Europese en wereldkampioenschappen en 
foto’s voor de in ontwikkeling zijnde brochure. 

De kern van de vereniging was weer helemaal 
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
Denk je erover om ook eens iets aan aeroba-
tics te gaan doen: kom eens kijken bij trai-
ningen en wedstrijden en zie hoe mooi het 
is zelf zo’n aerial ballet uit te kunnen voeren. 
Dus: Tot ziens op de Dutch Open National 
Aerobatic Championships!

Nathalie Chudiak

De groep van de DONAC 2021.


