
Eenvoudige statistieken
Vragenlijst 555353 'DONAC / BeNeLux championship'

Resultaten

Vragenlijst 555353

Aantal responsen op deze vragenlijst: 11
Totaal aantal responsen op deze vragenlijst: 26
Percentage van het totaal: 42.31%
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Vragenlijst 555353 'DONAC / BeNeLux championship'

Samenvatting voor Klasse

Aerobatic klasse

Antwoord Telling Percentage

Club (A1) 0 0.00%  
Sports (A2) 11 100.00%  
Intermediate (A3) 0 0.00%  
Advanced (A4) 0 0.00%  
Unlimited (A5) 0 0.00%  
Geen deelnemer (A6) 0 0.00%  
Geen antwoord 0 0.00%  
Niet getoond 0 0.00%  
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Eenvoudige statistieken
Vragenlijst 555353 'DONAC / BeNeLux championship'

Samenvatting voor RecentDeelgenomen

Heeft u deelgenomen aan de DONAC in 2017, 2018 of 2019?

Antwoord Telling Percentage

Ja (Y) 4 36.36%  
Nee (N) 7 63.64%  
Geen antwoord 0 0.00%  
Niet getoond 0 0.00%  
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Samenvatting voor Deelnames

Deelnames aerobatic competitie t/m 2019

Antwoord Telling Percentage

0 (A1) 1 9.09%  
1 (A2) 2 18.18%  
2-5 (A3) 7 63.64%  
6-10 (A4) 1 9.09%  
>10 (A5) 0 0.00%  
Geen antwoord 0 0.00%  
Niet getoond 0 0.00%  
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Samenvatting voor Deelnemend(SQ001)[]

Verwacht u in 2020 deel te nemen aan DONAC of BeNeLux competitie?

Antwoord Telling Percentage

Zeer waarschijnlijk (A1) 0 0.00%  
Waarschijnlijk wel (A2) 2 18.18%  
Misschien (A3) 2 18.18%  
Waarschijnlijk niet (A4) 6 54.55%  
Zeker niet (A5) 1 9.09%  
Geen antwoord 0 0.00%  
Niet getoond 0 0.00%  
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Samenvatting voor Deelnemend(SQ001)[]

Verwacht u in 2020 deel te nemen aan DONAC of BeNeLux competitie?
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Samenvatting voor BeNeLux

Gaat uw voorkeur uit naar een DONAC (NK) of BeNeLux kampioenschap? In het laatste geval wordt wel
voor elk land een kampioen benoemd.

Antwoord Telling Percentage

DONAC (A1) 6 54.55%  
BeNeLux (A2) 0 0.00%  
Geen voorkeur (A3) 5 45.45%  
Geen antwoord 0 0.00%  
Niet getoond 0 0.00%  
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Eenvoudige statistieken
Vragenlijst 555353 'DONAC / BeNeLux championship'

Samenvatting voor WedstrijdSplitsen(SQ001)[]

Zou u er voorstander van zijn de wedstrijden in België en Nederland te splitsen?  Bijvoorbeeld alleen
Intermediate en hoger in België en Club t/m Intermediate in Nederland. Daarbij zou de Nederlands

kampioen dan nog steeds voortkomen uit de hoogst gevlogen categorie.

Antwoord Telling Percentage

Ja (Y) 3 27.27%  
Nee (N) 2 18.18%  
Weet niet (U) 6 54.55%  
Geen antwoord 0 0.00%  
Niet getoond 0 0.00%  
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Samenvatting voor Kosten(SQ001)[]

Zijn de inschrijfkosten voor u een belangrijke overweging voor deelname?

Antwoord Telling Percentage

Ja (Y) 1 9.09%  
Nee (N) 9 81.82%  
Weet niet (U) 1 9.09%  
Geen antwoord 0 0.00%  
Niet getoond 0 0.00%  

                                      pagina 14 / 29



Eenvoudige statistieken
Vragenlijst 555353 'DONAC / BeNeLux championship'

Samenvatting voor Kosten(SQ001)[]

Zijn de inschrijfkosten voor u een belangrijke overweging voor deelname?

                                      pagina 15 / 29

/survey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/555353
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Samenvatting voor Periode [1]

De DONAC is tot nu toe eind augustus/begin september georganiseerd. Dit biedt ruime trainingstijd maar
betekent ook dat de wedstrijd na de internationale EKs en WKs valt. Hieronder kunt u uw voorkeur

aangeven voor een specifieke periode door de antwoorden te sorteren van hoog naar laag.  Het aantal
regendagen per maand verschilt in de genoemde periodes niet veel (bron: https://www.klimaatinfo.nl/nede

rland/flevoland.htm en https://www.klimaatinfo.nl/nederland/zeeland.htm). Het aantal zonuren in deze
bronnen is minder relevant aangezien vooral in de periode mei t/m juli daarvan een behoorlijk deel buiten

de vliegbare uren valt.[Rangschikken 1]

Antwoord Telling Percentage

April (A6) 0 0.00%  
Mei (A1) 0 0.00%  
Juni (A5) 2 18.18%  
Juli (A2) 1 9.09%  
Eind augustus (A3) 3 27.27%  
Begin september (A4) 5 45.45%  
Niet getoond 0 0.00%  
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Samenvatting voor Periode [2]

De DONAC is tot nu toe eind augustus/begin september georganiseerd. Dit biedt ruime trainingstijd maar
betekent ook dat de wedstrijd na de internationale EKs en WKs valt. Hieronder kunt u uw voorkeur

aangeven voor een specifieke periode door de antwoorden te sorteren van hoog naar laag.  Het aantal
regendagen per maand verschilt in de genoemde periodes niet veel (bron: https://www.klimaatinfo.nl/nede

rland/flevoland.htm en https://www.klimaatinfo.nl/nederland/zeeland.htm). Het aantal zonuren in deze
bronnen is minder relevant aangezien vooral in de periode mei t/m juli daarvan een behoorlijk deel buiten

de vliegbare uren valt.[Rangschikken 2]

Antwoord Telling Percentage

April (A6) 1 9.09%  
Mei (A1) 1 9.09%  
Juni (A5) 0 0.00%  
Juli (A2) 1 9.09%  
Eind augustus (A3) 5 45.45%  
Begin september (A4) 3 27.27%  
Niet getoond 0 0.00%  
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Samenvatting voor Periode [2]

De DONAC is tot nu toe eind augustus/begin september georganiseerd. Dit biedt ruime trainingstijd maar
betekent ook dat de wedstrijd na de internationale EKs en WKs valt. Hieronder kunt u uw voorkeur

aangeven voor een specifieke periode door de antwoorden te sorteren van hoog naar laag.  Het aantal
regendagen per maand verschilt in de genoemde periodes niet veel (bron: https://www.klimaatinfo.nl/nede

rland/flevoland.htm en https://www.klimaatinfo.nl/nederland/zeeland.htm). Het aantal zonuren in deze
bronnen is minder relevant aangezien vooral in de periode mei t/m juli daarvan een behoorlijk deel buiten

de vliegbare uren valt.[Rangschikken 2]
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Samenvatting voor DeelnBuiten(SQ001)[]

Verwacht u ook deel te nemen buiten uw voorkeursperiode?

Antwoord Telling Percentage

Zeer waarschijnlijk (A1) 1 9.09%  
Waarschijnlijk wel (A2) 3 27.27%  
Misschien (A3) 3 27.27%  
Waarschijnlijk niet (A4) 3 27.27%  
Zeker niet (A5) 1 9.09%  
Geen antwoord 0 0.00%  
Niet getoond 0 0.00%  
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Samenvatting voor DeelnBuiten(SQ001)[]

Verwacht u ook deel te nemen buiten uw voorkeursperiode?
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Eenvoudige statistieken
Vragenlijst 555353 'DONAC / BeNeLux championship'

Samenvatting voor Lengte

Tegenwoordig duurt de DONAC drie dagen. Een langere wedstrijd biedt meer ruimte om slecht weer uitval
op te vangen maar is ook duurder en moeilijker in te plannen. Wat is uw voorkeur?

Antwoord Telling Percentage

2 (A1) 6 54.55%  
3 (A2) 5 45.45%  
4 (A3) 0 0.00%  
Geen antwoord 0 0.00%  
Niet getoond 0 0.00%  
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Vragenlijst 555353 'DONAC / BeNeLux championship'

Samenvatting voor DeelnLanger(SQ001)[]

Verwacht u ook deel te nemen als de wedstrijd langer duurt dan uw voorkeur (tot maximaal 4 dagen)?

Antwoord Telling Percentage

Zeer waarschijnlijk (A1) 0 0.00%  
Waarschijnlijk wel (A2) 4 36.36%  
Misschien (A3) 1 9.09%  
Waarschijnlijk niet (A4) 4 36.36%  
Zeker niet (A5) 2 18.18%  
Geen antwoord 0 0.00%  
Niet getoond 0 0.00%  
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Samenvatting voor DeelnLanger(SQ001)[]

Verwacht u ook deel te nemen als de wedstrijd langer duurt dan uw voorkeur (tot maximaal 4 dagen)?
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Samenvatting voor Locatie

Zoals aangegeven in de inleiding is het gebruik van de huidige box bij vliegveld Lelystad in de toekomst
mogelijk geen optie meer.  Met vliegveld Midden Zeeland is al uitgebreid contact geweest over het hosten

van de DONAC. Zij zijn daarin geïnteresseerd. Ze kunnen faciliteiten aanbieden waaronder:   
briefingruimte  restaurant  hangaar ruimte voor bezoekende vliegtuigen   Meerdere hotels zijn te vinden op

ongeveer 15 minuten rijden.  Welk vliegveld heeft uw voorkeur?

Antwoord Telling Percentage

Lelystad Airport (evt andere box locatie) (A1) 3 27.27%  
Midden-Zeeland Airport (A3) 6 54.55%  
Overige 2 18.18%  
Geen antwoord 0 0.00%  
Niet getoond 0 0.00%  

ID Respons

17 Teuge of Deelen?
25 Ehhv
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Samenvatting voor Locatie

Zoals aangegeven in de inleiding is het gebruik van de huidige box bij vliegveld Lelystad in de toekomst
mogelijk geen optie meer.  Met vliegveld Midden Zeeland is al uitgebreid contact geweest over het hosten

van de DONAC. Zij zijn daarin geïnteresseerd. Ze kunnen faciliteiten aanbieden waaronder:   
briefingruimte  restaurant  hangaar ruimte voor bezoekende vliegtuigen   Meerdere hotels zijn te vinden op

ongeveer 15 minuten rijden.  Welk vliegveld heeft uw voorkeur?
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Samenvatting voor DeelnAndereLocatie(SQ001)[]

Verwacht u ook deel te nemen op een andere locatie dan uw voorkeur?

Antwoord Telling Percentage

Zeer waarschijnlijk (A1) 1 9.09%  
Waarschijnlijk wel (A3) 4 36.36%  
Misschien (A2) 4 36.36%  
Waarschijnlijk niet (A5) 1 9.09%  
Zeker niet (A4) 1 9.09%  
Geen antwoord 0 0.00%  
Niet getoond 0 0.00%  
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Samenvatting voor DeelnAndereLocatie(SQ001)[]

Verwacht u ook deel te nemen op een andere locatie dan uw voorkeur?
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