
25 jan 2020, Harderwijk

Verslag vliegers vergadering F3K. 
Agenda:

1. evaluatie 2019

2. regels: change box, official timer, min. 5 man per groep

3. organisatie 2020

4. audio

5. nieuwe taken

6. rondvraag

Aanwezig: Richard Tunderman, Heino Derks, Jaap Hogeboom, Vincent Merlijn

1. evaluatie 2019

Ondanks misschien teruglopende deelnemersaantallen blijft F3K een van de grotere klassen binnen 
RBZweef.

Loet, Helle en Monique hebben afscheid genomen van de F3K commissie. Richard Tunderman en 
Martin Paalman hebben zich aangemeld als nieuwe commissieleden.

2. regels: wissel box, official timer, min. 5 man per groep

Voor het NK F3K gaan wij geen gebruik maken van een “wissel box” en “official timers”. De 
wedstrijdleiding mag dit voorafgaande aan de wedstrijd nog wel wijzigen (voor bijvoorbeeld 
EC/WC wedstrijden) mits dit vermeld wordt tijdens de briefing voorafgaande aan de wedstrijd.

Het is lastig om de regel; minimaal 5 man per groep, te hanteren. Daarom heeft de commissie het 
volgende besloten:

– bij minder dan 8 inschrijvingen voor een NK wedstrijd zal deze niet doorgaan

– bij minder dan 8 deelnemers (iemand komt niet opdagen op de dag zelf) zal er geen NK 
wedstrijd plaats vinden. Omdat er toch piloten aanwezig zijn die willen vliegen kunnen we 
dan bv gaan all-uppen.

– De onderstaande tabel toont de groepsindeling per deelnemersaantal:

Aantal deelnemers Aantal groepen Deelnemers per groep

8 2 4,4

9 3 3,3,3

10 2 5,5

11 3 4,4,3

12 3 4,4,4

13 3 5,4,4

14 3 5,5,4
Bij 15 deelnemers of meer zullen we altijd met minstens 5 man in 1 groep vliegen.



3. organisatie 2020

De F3K commissie voor 2020 zal er als volgt gaan uitzien:

Bastiaan Duijghuisen: Voorzitter, Audio en timers

Richard Tunderman: Wedstrijdleider en planner

Martin Paalman: Website beheer

Jaap Hogeboom: Penningmeester

De rol van voorzitter zal door de commissieleden gezamenlijk worden gedragen. Op papier moet er 
echter 1 aanspreekpunt zijn.

5. nieuwe taken/regels 2020

• Resolution of flight time 0,1sec

• Reflight if midair will be during launch

• Flight testing time only 45sec

• 1 minute "No flight time" before every window

• Drop after 12 rounds

• Only 3 targets in Poker task

• 3 new tasks, 1 old task gone (small ladder)

5.7.11.4. Task D (Two flights)
 Each competitor has two (2) flights. These two flights will be added together. The maximum 
accounted single flight time is 300 seconds. Working time is 10 minutes.

5.7.11.12 Task L (One flight)
During the working time, the competitor may launch his model glider one single time. The
maximum flight time is limited to 599 seconds (9 minutes 59 seconds).
Working time: 10 minutes.

5.7.11.13 Fly-off Task M (Increasing time by 2 minutes “Huge Ladder”)
Each competitor must launch his/her model glider exactly three (3) times to achieve three (3) target 
times as follows: 3:00 (180 seconds), 5:00 (300 seconds), 7:00 (420 seconds). The targets must be 
flown in the increasing order as specified. The actual times of each flight up to (not exceeding) the 
target time will be added up and used as the final score for the task. The competitors do not have to 
reach or exceed the target times to count each flight time.
Working time: 15 minutes.

6. Rondvraag

Er is besloten dat de wedstrijdleiding zogenaamde fly-off taken in mag plannen tijdens een 
wedstrijd voor het NK, deze tellen dan mee in de score. Motivatie: dit biedt een kans om deze taken
te trainen.

Voor de wedstrijdkalender F3K zijn nog niet alle wedstrijden ingepland. Dit dient asap te gebeuren.



Actiepunten

• Bastiaan zal moeten kijken of de software op de tablet de 45 seconden testtijd en 1 minuut 
no flight time aan kan.

• Het F3K handboek zal bijgewerkt moeten worden met de nieuwe taken. Kleine ladder zal 
geschrapt moeten worden

• De regels moeten op de website gepubliceerd worden: nieuwe regel m.b.t. strepers, weer 
(wanneer lassen we een wedstrijd af?) en bovenstaande beslissing in punt 2: wisselbox, 
official en groepsindeling. 


