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In het weekeinde van 30 juni/1 juli vonden op de 
luchthaven Lelystad de Nederlands kampioenschappen 

kunstvliegen plaats. Hoofdsponsor was het op de 

luchthaven Lelystadse gevestigde bedrijf Rossair. 

De titel 'Nederlands Kampioen' is nu aan deze 
luchthaven verbonden want directeur Bert Huizenga 

van Wmgs over Holland, gastheer van dit evenement, 

mag deze titel nu (weer) dragen. 

De kampioenschappen zijn georganiseerd 
door de vereniging 'Vliegen Is 'N Kunst' 
(VINK). Deze vereniging leed al jaren een 
slapend bestaan, totdat enkele enthou
siaste kunstvliegers van de luchthaven 
Lelystad besloten de zaak nieuw leven in 
te blazen en Nederlandse Kampioen
schappen te organiseren. Er werd 
gevlogen in vier categorieën: Basic, 
Sportsman, Intermediate en Advanced. 
In een luchtruim dat de vorm heeft van 
een 'box' van I kilometer breed en lang en 
1 kilometer hoog moesten de 30 kandi 
daten hun programma afwerken. 
Op zaterdag was dit een standaard pro
gramma dat wereldwijd geldt voor derge
lijke wedstrijden en per categorie elk jaar 
wordt veranderd. Voor de zondag was dit 
een speciaal voor deze wedstrijd door 
wedstrijdleider en oud Nederlands 
kampioen Frank Versteegh samengesteld 
programma dat voor elke deelnemer dus 
nieuw was. Een vijfkoppige internationale 
jury beoordeelde hoe de verschillende 
loopings, rolls, spins en humpty bumbs 
door de deelnemers werden gemaakt. 
Kunstvliegen wordt door het publiek vaak 
aangeduid als 'stuntvliegen'. Daarmee zou 

de indruk kunnen ontstaan dat het een 
gevaarlijke of ongecontroleerde manier 
van vliegen is. De deelnemers bestrijden 
dit. Kunstvliegen is het optimum aan 
vliegtuigbeheersing. Het maken van de 
verschillende figuren vraagt niet alleen een 
flinke vliegervaring, maar ook een goede 
vliegtuigkennis en ruimtelijk inzicht. 

Vliegtuigen moeten speciaal zijn uitgerust 
voor aerobatic vliegen en worden onder
worpen aan andere belastingsproeven. 
Enkele fraaie vliegtuigen worden hiervoor 
gebruikt zoals de Pitts Special en de Extra 
300. De omwonenden van de luchthaven 
waren voor de wedstrijden geïnformeerd 
dat zij deze twee dagen hinder konden 

ondervinden en kregen een uitnodiging 
voor een rondvlucht. Sommigen maakten 
van de uitnodiging gebruik om te komen 
kijken . 

In de categorie 'Basic' werd Michaelis 
Prekatsunakis, directeur van het 
Lelystadse bedrijf Prekas, winnaar. In de 
categorie ' Intermediate' ging de titel naar 
John van der Luyt, in de categorie 
Sportsman naar Aske Plaat en Bert 
Huizenga werd winnaar in de Advanced 
klasse en daarmee Nederlands kampioen. 
Dankzij de enthousiaste inzet van de 
diverse bedrijven en vele vrijwilligers kan 
dit kampioenschap als zeer geslaagd 
worden bestempeld. • 
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