DONAC 1993 , ZEELAND AI RPORT
Woe nsdagmi ddag
8
s e ptember
1993
: ouden we v ert r ekke n
vana f Le l ystad , Ja n Nyhof en
Kim Landewee r me t de KYK,
Na thalie Chudi ak e n Peter
Vl eesc h du Bois met de CAR
e n ikzelf me t D-ENZE . Bondeweer . Ze l fs een zeehond zou
ve r zuipen . De meteo gaf ons
ook ge e n hoop. Af en toe 5
minute n opkl aring . Bn dAt
wa s d e oplos s ing voor Jan en
Kim . Vij f minu.ten is immers
ge noeg om met de Pink Pant her e f fe naar Zeeland te
vlie g e n .
Wij
achterblijvers,
arme~
subsone
kunstvliegertjes,
besloten om ons overvliegen
tot de volgende dag uit te
stellen .
Overnachting
in
D\J.Jn huis in Enkhuizen, na
eerst uitge breid gebunkerd
te hebben bij de lokale Chinees .
De ocht end zag er goed uit.
De Fuji en de Bellanca waren
rond
negen
uur
airborne;
ikzel f
iets later vanwege
een klein Murphy'tje.
Omdat
ik op grond van het zicht
van de vorige dag nog wat
wantrouwen in mij droeg ten
aanzien van de weergoden,
had ik mijn Decca bijstaan.
Nu weet ik dat mijn Scheibe
langzamer is dan de kist die .
Mike Riley voor zijn broodwinning vliegt, maar minder
dan 60 knopen GS vond ik
toch vreemd, temeer daar het
zulk kalm weer leek. Voorbode van wat later op Zeeland
du i delijk werd: evenals vorige
Zeeuwse
DONACs
een
knoert van een wind, 20 +
kts op de grond, en zo croaà
dat ik mij prompt in de
baanricht ing vergiste .
Mijn loop• trokken ··<3een aandacht: de briefing was reeds
begonnen.

Er bl e ke n 19 deelne mers te
zi jn, met vele nationalite i ten:
Nederland,
België,
Duitsland, Engeland, Canada
en Limburg . Die Limburger
bleek later trouwens ook nog
de beste Nederlander te zijn
in Sportsmanl
Afgezien van de wind was het
weer uitstekend . Alle known
programma' s
werden
onder
leiding van onze virtuoze
verkeersdirigent Walde Jacobsen vlot afgewerkt, waarbij Hans Seubert en-passant
ook nog even een demootje
weggaf in de buurt van Rotterdam . Dat schijnt overigens niet erg te zijn; de
box is slechts een globale
plaatsaanduiding,
meen
ik
inmiddels begrepen te hebben .
Na deze
eerste
luchtslag
bleek de Duitse Traudel Asbach (door Tony Lloyd later
in een artikeltje van hem
zeer toepasselijk
' Trudel '
genoemd) aan kopf te staan,
op de voet gevolgd door het
Sperling-team .

D• Brit•• Annabel Panchaud
knielend voor haar Pitte

I ntermedi a te
werd
ge l eid
door David MacDonal d , e venals
Advanced! De ze l aatste categorie v loog hi j echter buit en mededing ing. Alan Cassid y was de t o p i n Unl imited
met de meeste punten , paardekr achten en decibellen.
De eerste dag werd besloten
met een prima barbeque.
De tweede dag begon met lage
stratus , later wegwaaiend en
plaatsmakend voor mooi weer
met af en toe een bui. De
mooiste bui kwam over toen
Steve
Jones
net te
lang
vloog om nog te mogen afbreken. I k denk dat de jury hem
dit niet in dank afgenomen
heeft . Bijna IHC vloog hij
z.1.Jn sequence , de arme beoordelaars dwingend tot kijken.
Het hele programma is verder
afgewerkt ,
inclusief
een
paar Free-style vluchten.
Dank zij het team IreneReni, Ingrid en onze topmanager Gerrit waren we aan
het eind van de dag al in
staat de resultaten bekend
te
maken.
Die
resultaten
staan in het verderop af gedrukte overzichtje.
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Special e aandac ht wer d nog
besteed aan o nze nie uwe Kampioen Basic , Barry Oa kla nd.
Ondanks het fe i t
dat hi j
meer penal t ies had dan pun ten ,
t oc h de onmiskenbare
leader in deze klasse .
Hem werd een special e pri j s
toegekend ,
de
zogenaamde
"Pull-up u -trofee .

J.._

Barry oa.Jcl and met de Pull - UP

trofee als v l iegenie r s he lm -

Onze
jury ,
bestaande
ui t
Tony
Lloyd ,
Arthur
Beth ,
Heinz
Clasen ,
Gerhard
He.1 Jmano en aangevoerd door
Mike Riley , complimenteerde
de vliegers met de geleverde
prestaties en het consistente niveau. Ook lof voor de
organisatie,
die
als
een
goed geoliede machine liep.
De avond werd verder besteed
aan het wegwerken van een
Indische
Rijsttafel ,
waar
door Ids Leemans zoveel werk
aan was besteed , dat hij zelf
niet meer aan vliegen toe is
gekomen .
Zaterdagochtend keerde iedereen onder goede weersomstandigheden huiswaarts.
Een buitengewoon geslaagd en
gezellig
DONAC' 93
zat
er
weer op.
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Topmanager Gerrit mat zijn trouwe
ass i stente Irene

Huub Jansen

secretaris

DONAC 1993 RESULTS
Pilot

STANDARD
Aircraft
Prog 1

Prog 3

Total

l Jan Bruinier
2 Huus Jansen
3 Nathalie Chudiak
4 Trudel Asbach
5 Hans Seubert

Sperling D-ENZE
Sperling D-ENZE
Fuji PH-CAR
Cap 108 D-EXXX
Decathlon PH -KYK

750.6
621 .7
488 . 1
241 .8
669 .9

1605.2
1401 . 7
1233.1
1190.8
993 .6

Pilot

INTERMEDIATE
Aircraft
Prog
1

1 David Macdonald
2 Nick Buckenham
3 John Goldstein
4 Annabel Panchard
5 Francois Brocart
6 Jan Nyhof
7 Kim landeweer
8 Peter V. du Bois

Cap 20l G-BIPO
Pitts S-1 S G-BSRH
Cap 108 D-EXXX
Pitts S-2A G-STUA
Pitts S-2B OO-MOV
Decathlon PH-KYK
Decathlon PH-KYK
Decathlon PH-KYK

Pilot

ADVANCED
Aircraft
Prog
1

1 Heiner Prehn
2 Nick Wakefield
3 Alan Cassidy
H/C D. Macdonald

Extra 300 D-EREK
Pitts S-1S G-BKDR
Yak -55M RA-01333
Cap 20l G-BIPO

854 .6
780.6
7450 .0
949 .0
323 .7

Prog
3/1

Prog
3/2

1533.1 1598.2 1270.2
1418.4 1554.9 1242 .7
1442 .9 1527 .0 1213.7
1448.9 1481 .5 1208.5
1349.3 1500.6 1173.8
1362.5 1048.3 929 .3
1094.8 1 1 83 .6 739 .2
1031 .8 777 .9
993.2

Prog
2

Prog
3

Total
4401 .5
4216.0
4183 .6
4 138.9
4023 .6
3340 .1
3017 2
2802 .9

Total

2235 .5 2559 .9 1813.6 6609
2108 .2 2548 .1 1878.2 6534
2106.2 2527 .7 1738.0 6371
1779.8 4018
2238.6

0
5
9
4

UNLIMITED
1 Steve Jones
H/C Alan Cassidy
2 Nick Bioom
3 Jacq, ·~s Bodart

C

t.

Laser G-BRHZ
Yak-55M RA-01333
Laser G-BRHZ
Extra 230 OO-PAB

2690 .7
2731 .2
2149 .5
2146.5

3130 .5
2812 .1
3987 .6
2568.9

2370 .5
2256.1
1564.0
1930.0

8191
7799
7201
6195

7
4
1
4

