Agenda F3K vliegersvergadering
Datum: 24 sept 2011
Chinees Restaurant Oriëntal Delight
Pastoor Vranckenlaan 122 te Reuver.
AGENDA d.d. 24-09-2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Terugblik 2011
Procedure indienen van een protest
Toekomst Mini’s
Kalender 2012
Aftreden Theo Schoorl als voorzitter sub-commissie F3K
Rondvraag

Aanwezig
Theo Schoorl, Jaap Braam, Hans Knippels, Loet en Helle Wakkerman, Kristof Verschoren (B), Peter Cuijpers
(B), Mario en Monika van Voorst, Frans Bal, Bas Breijer, Jan Somers, Arjen van Vark, Alex Hoekstra, Peter
Aanen, Jorn Beerendonk, Jaap Hogeboom, Its de Vries, Robert Berends, Arnold en Rob Kinds, Jeroen Kole,
Henk Bonestroo, Bart Rotteveel, Daniël Mansius en Dennis Ebbink.

1.
Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Als eerste worden enkele zaken betreffende de orde
voor vergadering vastgesteld. Agendapunt 4 en 5 worden omgedraaid. Iedereen aan de tafel is welkom om mee
te discussiëren, echter stemmen over zaken is alleen voorbehouden aan leden van de KNVvL. Op voordracht van
Helle wordt Frans bereid gevonden te notuleren en een vergaderverslag te maken.
2.
Terugblik 2011
Nationaal is het een jaar geweest met zeer uitlopende weersomstandigheden. Malden was erg koud, Odoorn
warm en rustig, Elburg winderig en Dokkum had veel wind en regen. Swalmen was werkelijk prachtig, wat een
mooie afsluiting van het wedstrijdseizoen opleverde. Al met al toch een zeer geslaagd NK2011.
Ook internationaal is het een goed seizoen geweest. Op diverse internationale wedstrijden is er goed gepresteerd.
Loet miste net het podium bij de Euro-contest tour en werd daar zeer verdienstelijk vierde. Ook de prestaties op
het Duits open kampioenschap te Ahrensfeld waren van hoog niveau. Maar liefst vier man (Alex, Peter, Arjen en
Bas) wisten de fly-off the bereiken. Ook in de fly-off werd met een tweede plek van Bas en een derde plek van
Peter een prima prestatie neergezet. Proficiat!
Ook de door Theo in Tynaarlo georganiseerde Euro-Contest tour wedstrijd was een success. In het tweede jaar
weer meer internationale deelnemers. Volgend jaar zal Theo de wedstrijd in Tynaarlo weer organiseren.

3.
Procedure indienen van een protest
Bij de wedstrijd in Dokkum ging er iets mis met de klok die de werktijd registreerde. Dit resulteerde in een
werktijd die langer bleek te zijn dan 10 minuten. Er werd door een vlieger een klacht(protest) neergelegd bij de
jury. Al tijdens het beraad van de jury ontstond een discussie tussen vliegers en leden van de jury, wat allemaal
rommelig verliep.
Hoe gaan we om met klachten en/of protesten tijdens de wedstrijd. Er is in het huidige F3K reglement niets
betreffende dit punt opgenomen. Gebruikelijk is dat om een klacht te kunnen indienen men een “borg” van 25
Euro dient te betalen. Is het protest gegrond verklaard krijgt men de borg retour.
De vergadering was van mening dat dit in ons geval niet wenselijk is. Graag wil men de procedure eenvoudig en
laagdrempelig houden. Al te officiële werkwijze heeft in het verleden bewezen meer problemen op te leveren
dan er moest worden opgelost. De volgende werkwijze is bepaald en zal/kan worden opgenomen in het F3Kreglement.

?
?
?
?
?
?
?

Alleen deelnemers aan de wedstrijd mogen een klacht/protest indienen.
Indienen van een protest/klacht dient bij de jury te worden gedaan.
Dit mag mondeling of schriftelijk.
Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht of protest.
De jury heeft de plicht zich goed te informeren door het horen van de direct betrokken personen en
eventuele getuigen. Horen dient bijvoorkeur op een rustige plek buiten het wedstrijdtoneel te geschieden.
Is een jury lid onderdeel van een klacht/protest wordt deze vervangen door het reserve jurylid.
De uitspraak van de jury is bindend, er kan hier geen protest tegen worden aangetekend.

4.
Toekomst Mini’s
De laatste twee jaar en in het bijzonder het afgelopen jaar viel het aantal deelnemers aan de Mini-klasse tegen.
Met moeite werden gemiddeld 4 á 5 deelnemers gevonden. In Elburg werd er zelfs geen Mini-klasse gevlogen
bij gebrek aan inschrijvingen. De Mini-klasse is bedoeld als dé instapklasse voor het DLG-vliegen. Toekomst
ziet er nu niet goed uit. Nu wordt bij 3 of meer mini-vliegers een aparte ronde ingedeeld, moet dit zo blijven of
gaan de mimi’s worden ingedeeld bij de Full-size?
Bij opgaan in de full-size zal het mini-vliegen tijdens NK-wedstrijden zeer waarschijnlijk verdwijnen. Dit zou
een slechte zaak zijn. Mini-vliegen is de kans om met weinig geld in te stappen, dit mag niet verloren gaan.
Er zijn verschillende mensen die best mini willen vliegen. De ongeschreven regel, eenmaal mini-kampioen mag
je niet meer meedoen, is hier soms een opstakel. Besloten wordt deze “regel” te schrappen en het mini-vliegen
open te stellen voor iedereen.

5.
Kalender 2012
Theo zal de clubs benaderen die dit jaar een wedstrijd voor het NK hebben georganiseerd met de vraag of zij
voor 2012 dit weer bereid zijn te doen.
Voor 2012 staan er twee nieuwe taken op het programma, 3 x 200 seconden (3:20) en 3x laatste vlucht van 180
seconden (3:00). Beide met een werktijd 10 min.
Ook de mini’s gaan deze taken vliegen. Theo stelt voor de tijden voor de mini’s als volgt vast te stellen, 3 x 120
seconden (2:00) en 3x laatste vlucht van 120 seconden (2:00). Beide binnen een werktijd van 7 minuten.
Het voorstel van Theo wordt unaniem aangenomen.
Theo zal het excel score spreadsheet aanpassen voor de nieuwe taken, mini en full-size. De nieuwe taken moeten
worden opgenomen in het Nederlandse F3K-reglement. Bas schrijft voor het reglement de begeleidende tekst bij
de nieuwe taken, een opzet hiervan wordt door Loet en Helle nagezien.

6.
Aftreden Theo Schoorl
Theo Schoorl zal aan het eind van dit jaar zijn functie als voorzitter subcommissie F3K neerleggen. Na de
komende vliegersvergadering in januari zal dit definitief zijn. Hoewel Theo zijn vertrek ruim van te voren heeft
aangegeven is het vinden van een opvolger nog niet gelukt. Wel hebben diverse mensen informatie over de
inhoud van de voorzitterstaak ingewonnen. Theo benadrukt nogmaals dat hij echt stopt. Het beheer van de
F3K.nl site zal Theo blijven doen.
Diverse mensen zijn bereid om taken op zich te nemen, maar hebben niet de tijd voor een volledig
voorzitterschap. Enkele taken hiervan zijn, contacten binnen de KNVvL (vergadering, reglementen), wedstrijd
organisatie en planning, score-verwerking, beheer F3K spullen, e.d.
Om inzicht te krijgen in deze taken zal Theo een volledig overzicht maken. Dit overzicht zal worden
rondgestuurd.
7.
Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
Robert Berends maakt van de gelegenheid gebruik om Theo hartelijk te bedanken voor al het werk dat hij de
afgelopen 5 jaar heeft verzet voor F3K-vliegend Nederland. Alle aanwezige stemmen hier met een welgemeend
luid applaus in, THEO BEDANKT…
Theo sluit de vergadering en opent het wok-buffet.

