Nederlandse Kampioenschappen Kunstvliegen 2011

DONAC 2011
Voor de elfde keer organiseerde
VINK (Vliegen Is ’N Kunst) tijdens
het tweede weekeinde in september de jaarlijkse Dutch Open National Aerobatic Championships op
vliegveld Lelystad bij gastheer Wings
Over Holland. Dit jaar wel een primeur, want de Nederlandse Aerobatic Vereniging VINK is vanaf juli
met een eigen afdeling aangesloten
bij de KNVvL. Hierdoor heeft VINK
FAI-erkenning en een stem binnen
de organisatie. Een van de faciliteiten van het lidmaatschap is ook dat
alle leden van de afdeling All Clear
ontvangen.

D

rieentwintig deelnemers uit de
Benelux hadden zich ingeschreven in
vijf categorieën (advanced, intermediate,
standard, beginners en Yak). Tien verschillende typen vliegtuigen (Pitts S1T, S-2B en
S2S; Cap 21; Extra 300, Yak52, Zlin 526,
Robin R2160, General Avia F-22B en F22C) stonden rond de hangaar van Wings
Over Holland, waarmee de vliegers hun
wedstrijdprogramma’s ten zuidwesten van
het vliegveld zouden gaan uitvoeren. Net als
voorgaande jaren was de wedstrijdleiding
in handen van Frank van Houten en werd
de jury aangevoerd door de Engelsman Ian
Scott.

Vrijdag 9 september

Een mooie, maar toch wat ontstuimige dag
met wind en lage bewolking en dus werd
er ’s middags tijdens de briefing op Lelystad besloten die dag niet te vliegen. De
planning was oorspronkelijk dat de hogere
categorieën (advanced, intermediate en Yak)
een wedstrijdronde zouden vliegen om niet
alle vluchten in het weekeinde te concentreren. Helaas kon dat dus niet doorgaan,

De jury met rechts voorzitter Ian Scott.
Foto’s Nathalie Chudiak.

Zaterdag 10 september

Zondag 11 september

werd afgesloten met een denderend onweer
dat in de rest van het land tot veel overlast
en schade leidde.
De bedoeling was de categorieën intermediate, advanced en Yak nog een wedstrijdronde te laten vliegen en standard en beginners
indien mogelijk. Met veel enthousiasme

Etienne Verhellen in zijn prachtige Yak52 (Janie).
All Clear
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ners was goed gevuld: een mooi uitgangspunt voor de toekomst, want we gaan ervan
uit dat deze groep gaat doorgroeien naar
hogere categorieën.
De sfeer binnen de groep advanced was
gespannen; de resultaten lagen dicht bij
elkaar omdat alle deelnemers wel hier en
daar een foutje maakten. Daardoor waren de
scores ook lager dan gebruikelijk en was de
uitslag niet voorspelbaar. Dat gold eigenlijk
ook voor intermediate, waarbij de leiding in
het klassement per vlucht wisselde. Vandaar
een ‘gedeelde’ winnaar in deze categorie met
een verschil van een honderste procent... Bij
standard wisselde de leiding ook na de tweede
vlucht en bij beginners leidde Ewald het klassement vanaf de eerste vlucht.
De kreten ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ en ‘je kunt veel van elkaar leren’ zijn dan

ook met name op deze categorie van toepassing waarin meer een teamgeest heerste dan
dat men elkaar als concurrenten zag. Overigens alle lof voor de scores van deze groep!
Achter de schermen was hard gewerkt om
de wedstrijd weer soepel te laten verlopen.
Als spin in het organisatieweb noemen
we dan ook Ringo Massa, die zich weer
verzekerd had van de medewerking van alle
betrokken instanties.
Kortom, een prima verlopen wedstrijd,
een goede sfeer, gelukkig een hele dag goed
weer en een deelnemersveld met resultaten
die positieve verwachtingen scheppen ten
aanzien van de Donac 2012!
Nathalie Chudiak
Een groot deel van de deelnemers en medewerkers.

Nabeschouwing

Het uiteindelijk gevlogen wedstrijdprogramma bestond voor de categorie beginners uit twee vluchten met een aantal
figuren die van te voren geoefend kon
worden, standard vloog een bekend en een
onbekend programma, intermediate drie
rondes met een bekend, vrij en onbekend
programma, advanced een vrij en een onbekend programma en de Yak een bekend
en een vrij programma. Bij een onbekend
programma kan men dus van te voren niet
oefenen en moet de vlieger de figuren goed
in het geheugen prenten en bij een vrij programma kan de vlieger zelf een programma
samenstellen dat overigens wel door de jury
moet zijn goedgekeurd.
Iedere categorie had een behoorlijk aantal
deelnemers en met name de groep begin-
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Uitslagen in percentages
(het behaalde aantal punten ten opzichte van het totaal in de betreffende categorie te behalen aantal punten)

Advanced

TOESTEL

totaal percentage

1. Hendrik Jan van Overvest
2. Bert Huizenga
3. Ringo Massa
4. René Kamphues
5. Hans van Geffen

Cap 21
Pitts S-1T
Cap 21
Cap 21
Cap 21

72,34
70,22
69,55
63,76
24,66

Yak52
Yak52

64,50
59,09

Pitts S-2S
Pitts S-1T
Extra 300
Pitts S-2B

72,35
72,34
70,88
65,07

Cap 21
Zlin 526
GA F22B
Robin 2160
GA F22B

71,25
69,52
66,93
63,81
59,56

GA F22C
GA F22B
GA F22B
GA F22B
Robin 2160i
Robin 2160i
GA F22C

69,00
64,61
59,50
59,14
58,69
55,59
51,34

Yak52

1. Etienne Verhellen
2. Stephen van Dijck
Intermediate

1. Laurent van Nieuwenhove
2. Jan Nijhof
3. Wouter Wathiong
4. Hendrik Jan Evers
Standard

Wedstrijdorganisator Ringo Massa.

begon men na de briefing aan de wedstrijd
en in korte tijd hadden de vier vliegers in
intermediate hun vluchten gemaakt. Echter,
de wind begon dusdanig aan te wakkeren dat de vliegers van advanced moesten
afhaken omdat hun Cap 21 daar niet op
berekend was.
Daarmee was de wedstrijd gevlogen en kon
men zich voorbereiden op de prijsuitreiking.

12

Hendrik Jan van Overvest continueerde zijn
kampioenstitel en de felbegeerde ‘English
Trophy’ (voor de Nederlander met het
hoogste percentage) ging dit jaar naar Harry
Wellens.
Een speciaal kadootje werd door juryvoorzitter Ian Scott aan Jan Willem Vijvers
uitgereikt en het Franse jurylid Louis Peña
bood de winnaars van beginners, standard
en intermediate een boek aan.

Nationaal Kampioen Aerobatics Hendrik Jan van
Overvest (rechts) met wedstrijdleider Frank van
Houten.

maar in ieder geval werd het grootste deel
van het deelnemersveld op de hoogte
gesteld van de formele en praktische condities waaronder de wedstrijd zou worden
gevlogen. Gelukkig kon de Yak52 net voor
sunset zijn entree op het vliegveld maken.
Een mooie, warme dag met weinig wind
en zon afgewisseld met een hoge sluierbewolking. Briefing om 09.00 uur in het
instructielokaal van Wings Over Holland.
Een snelle start volgde aangezien de deelnemers allemaal graag meerdere vluchten
wilden maken. En dat ging lukken, want
de wedstrijd liep gesmeerd door de in
voorgaande jaren opgebouwde ervaring
van wedstrijdleiding, jury en alle verdere
medewerkers. Aan het einde van de dag - er
mocht tot 20.00 uur worden gevlogen hadden alle vliegers twee vluchten gemaakt
en dat was een prachtig uitgangspunt voor
de goed verzorgde traditionele barbecue die

Prijsuitreiking

1. Harry Wellens
2. Marco Raijmakers
3. Christian Cocheret
4. Wouter Liefting
5. Henk van Kessel
Beginners

Juryvoorzitter Ian Scott (rechts) reikt Harry Wellens
de ‘English Trophy’ uit.

1. Ewald Polinder
2. Nico Stroomer
3. Jan Willem Vijvers
4. Thijs Spuijbroek
5. Marco Nederlof
6. Manuel Rejen
7. Marcel Linderbergh
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