DONAC 2012
Nederlandse
Kampioenschappen
Kunstvliegen
Voor het eerste weekeinde van
september was prachtig weer
voorspeld en de 22 deelnemers aan
de Dutch Open National Aerobatic
Championships kwamen vol goede
moed naar Lelystad. Gastheer Wings
Over Holland en organisator VINK
(Vliegen Is ’N Kunst) hadden alles in
gereedheid gebracht om een kompleet programma af te werken vanaf
vrijdagmiddag 31 augustus tot en
met zondagmiddag 2 september.
In vier klassen (beginners, standard,
intermediate en advanced) werd
gestreden waarbij de (NL)-winnaar
van de hoogste klasse (advanced)
zichzelf nationaal kampioen mocht
noemen.
Hoewel de meeste deelnemers uit Nederland kwamen, was zowel België (drie
deelnemers) als Luxemburg (twee deelnemers) vertegenwoordigd. En de vliegtuigen,
tsjonge, tsjonge, die worden steeds geavanceerder. Was voorheen de Pitts het hoogst

De te winnen trofeeën.

genoteerd, dit jaar voerden de Extra’s en de
Sukhois de boventoon. Natuurlijk waren
de Caps, Robins en F22 zoals ieder jaar ook
weer van de partij.

Vrijdag 31 augustus

Helaas was het weer niet optimaal: bewolking en harde wind. Die middag zouden
twee groepen gaan starten: intermediate
en advanced, maar tijdens de briefing door
wedstrijdleider Henk van Kessel en chefjury
Ian Scott bleek al snel dat er weinig hoop
op verbetering was. Aan het einde van de
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van de middag toch nog de keuze: nog een
vlucht voor intermediate of advanced. Dat
was even spannend voor Ringo, maar de
keuze door wedstrijdleider en chefjury was
gebaseerd op een logisch gegeven: intermediate had nog geen onbekend programma
gevlogen en dus gingen de zes vliegers van

nationale kampioen Ringo Massa!
In de intermediate klasse mocht Stephen van
Dijck de trofee in ontvangst nemen. Voor
standard was de Belg Alexander van den
Broeck de beste (de beste NL-deelnemer was
Wouter Liefting) en bij beginners voerde
Edzard Boland de lijst aan.

die klasse zich klaarmaken voor nog een
ronde. Daarbij wisselden de nummers 1
en 2 van de vorige dag van plaats en werd
Stephen van Dijck winnaar.
Nadat die ronde was afgewerkt, werd er een
punt achter de wedstrijd gezet.

De hangar met een deel van de vliegtuigen.

De vier winnaars op een rij: v.l.n.r. Ringo Massa,
Stephen van Dijck, Edzard Boland en Alexander
van den Broeck.

Nationaal kampioen Ringo Massa voor zijn Extra
300S.

middag werd besloten de wedstrijd voor die
dag voor gezien te houden.

Zaterdag 1 september

Het was kastelenweer en de briefing
startte dan ook klokslag 09.00 uur zodat de
wedstrijd zo vroeg mogelijk kon beginnen.
Een minuut stilte werd in acht genomen
voor Nico Stroomer, die vorig jaar aan
de wedstrijden mee deed en kort voor dit
kampioenschap bij een vliegongeval om het
leven kwam.
Er werd praktisch constant gevlogen, zodat
zelfs een korte pauze voor de jury moest
worden ingelast om ze in de legenheid te
stellen een broodje te eten. Advanced vloog
een vrij en een onbekend programma, intermediate een vrij en
een bekend programma, standard
alleen een bekend programma en
beginners tweemaal een bekend
programma. Dat betekende dat
alleen de zes vliegers van standard
de volgende dag nog een vlucht
moesten maken om twee rondes
vol te maken en daarmee het
minimum programma rond te
krijgen.
Een prachtige dag met heel
veel spanning, want bijna alle
vliegers hadden wel te kampen
met foutjes: vergeten figuren,
verkeerde vliegrichting, slechte
positionering, enz. Gelukkig geen
enkele diskwalificatie wegens te laag vliegen,
waarvoor Ian Scott had gewaarschuwd.
Later sprak hij een waarderend woord over
het veilige verloop van de wedstrijd.
Bovenin advanced lagen de scores na de eerste rond niet ver uit elkaar, maar de tweede
ronde gaf een duidelijke winnaar (Ringo
Massa). Aangezien men niet wist of de volgende dag nog gevlogen kon worden, was
het voor Ringo vanaf dat moment in spanning de verdere gebeurtenissen afwachten.

Uitgave voor de leden van de KNVvL

Ook bij intermediate lagen de scores na de
eerste en tweede ronde niet al te ver uiteen
en kon een volgende ronde nieuw licht op
de zaak werpen. Ook daar dus spanning.
Uiterst sportief was de outside loop van
Dirk Evers in zijn vrije programma, een
moeilijke figuur waarmee niet eens zoveel
punten te halen waren. Zoals hij zelf zei:
“Ik vind het gewoon leuk om te doen”...
Bij standard waren ook nog geen duidelijke
verschillen te zien, maar die moesten er wel
van uitgaan dat ze toch zeker nog een ronde
moesten vliegen omdat ze er slechts een
hadden gevlogen.
Beginners kwamen zaterdag zeer redelijk
voor de dag met scores waar men trots op
kon zijn.
Die avond werd weer de gebruikelijke
uitstekende en overvloedige barbecue

Stephen van Dijck ontvangt de ‘English Trophee’
uit handen van wedstrijdleider Henk van Kessel.

geserveerd voor alle deelnemers, officials,
vrijwilligers en aanhang.

Zondag 2 september

Na de briefing een tweede ronde met een
onbekend programma voor standard en
daarmee een duidelijke winnaar in de
persoon van de Belg Alexander van den
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Broeck. Daarna gooide lage bewolking roet
in het wedstrijdeten en na een paar uur
wachten op beter weer kwam aan het einde
De jury in het veld tijdens de wedstrijd.

Prijsuitreiking

Na vele jaren moest Hendrik Jan van
Overvest het stokje overgeven aan de nieuwe

Uitslagen
land

naam

vliegtuig

Advanced
NL
NL
NL
B
Lux
NL
NL

1. Ringo Massa
2. Hendrik Jan van Overvest
3. René Kamphues
4. Laurant van Nieuwenhove
5. Talon Cyrial
6. Frank van Houten
7. Rene Meijer

Extra 300S
Cap 21
Extra 300S
Pitts S-1S
Extra 300L
Sukhoi 26MX
Pitss S-1T

74,597
72,982
72,486
70,024
69,960
65,840
55,913

Intermediate
NL
1. Stephen van Dijck
NL
2. Dirk Evers
NL
3. Jan Nijhof
Lux
4. Etienne Jacque
NL
5. Xander in ’t Veld
NL
6. Ewald Polinder

Sukhoi 29
Pitts S-2B
Pitts S-1T
Extra 300L
Cap 21
Extra 300L

75,042
73,333
73,266
72,476
71,699
54,958

Standard
B
B
NL
NL
NL
NL

Extra 200
Extra 300L
Robin 2160i
Robin 2160i
Pitts S-2A
Cap 10

80,417
79,164
68,631
64,862
41,769
33,986

Robin 2160i
Robin 2160i
F22C

70,768
65,543
59,601

1. Alexander van den Broeck
2. Jan de Clerck
3. Wouter Liefting
4. Marko Nederlof
5. Jan Willem Vijvers
6. Sander van Vliet

Beginners
NL
1. Edzard Boland
NL
2. Manuel Rejen
NL
3. Marcel Lindenbergh

Uitgave voor de leden van de KNVvL

totaal percentage

De ‘English Trophee’ (de NL-deelnemer met
het hoogste percentage in zijn klasse) werd
gewonnen door Stephen van Dijck.
Het gebruikelijke speciale kadootje van chefjury Ian Scott ging dit jaar naar Wouter Liefting, die zich had ingezet voor de organisatie
van de wedstrijd en tevens deelnemer was.
Het begint eentonig te worden: alweer
een uitstekend georganiseerde en soepel

De jurygroep: v.l.n.r. Olav van Bockel, Liesbeth Korsman, Eugenie van Kalshoven, Julie Wood, Ian Scott,
Huub Jansen, Marianne Shaw en Kees in ’t Veld.

verlopen wedstrijd, waarbij alle eer toekomt
aan VINK, de officials en de vrijwilligers.
Een duidelijke toename in de prestaties ten
opzicht van vorig jaar is waar te nemen: bij
advanced ruim 8% en bij beginners ca. 6%.
Vermeldenswaard is dat twee deelnemers
vorig jaar beginners vlogen en nu standard
en een deelnemer zelfs intermediate. Positieve verwachtingen voor de toekomst!
Een actief VINK-bestuur heeft zelfs plannen om met een team volgend jaar naar de
Europese kampioenschappen te gaan.
Meer informatie en beeldmateriaal is te
vinden op de site van VINK: www.vliegeniseenkunst.nl.
Nathalie Chudiak
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