
 

PERSBERICHT WK Kunstzweefvliegen 2022, Issoudun,17-27 augustus  

Nederlandse deelname aan de Wereld kampioenschappen Kunstzweefvliegen succesvol. 

Tijdens de Wereldkampioenschappen Kunstzweefvliegen op het vliegveld van Issoudun (Frankrijk) van 
17 t/m 27 augustus hebben de twee Nederlandse deelnemers zich goed weten te manifesteren. Björn 
Straijer en Erwin Vorenhout deden voor het eerst mee in de Advanced Categorie van een WK. De 28 
deelnemers streden om de medailles in de programma’s Free Known, Free Unknown, Unknown en het 
Overall klassement. 
In de Free Known werd Björn 7e en Erwin 14e. In Free Unknown werd het beste resultaat neergezet 
namelijk een 2e en een 3e plaats voor respectievelijk Björn en Erwin. Een totaal klassering van een 8e en 
26e plaats in de 3 Unknown proramma’s voor respectievelijk Björn en Erwin. Het enigszins 
teleurstellende resultaat in de Unknown van Erwin was vooral wijten aan het optreden van 
desoriëntatie tijdens het vliegen van een van de figuren in deze Unknown aan het begin van het 
programma waardoor het enige tijd duurde voordat Erwin zich weer volledig kon concentreren op de 
uitvoering van het resterende programma. Hiermee verloor hij helaas veel punten met als gevolg een 
lage klassering bij dit onderdeel. 
In het overall klassement werden Björn 6e en Erwin 19e. 
De deelnemers vlogen hun kunstvliegprogramma’s in een ‘box’ van 1x1x1 km waarbij de 
aanvangshoogte 1200 meter is. Het deelnemende zweefvliegtuig wordt door middel van een 
motorvliegtuig naar de juiste plaats en hoogte in de box ‘gesleept’. De box is middels duidelijke 
markeringen op de grond uitgezet. Overschrijding van deze markeringen levert strafpunten op. 
De jurering van de gevlogen figuren geschiedt door een 8 tal Judges enigszins vergelijkbaar met 
bijvoorbeeld kunstrijden. 
Volgend jaar is er een nieuwe kans voor de Nederlandse Kunstzweefvliegers om een nog beter resultaat 
te behalen. De Wereldkampioenschappen zullen dan plaatsvinden in Litouwen. 
 
Twee podiumplaatsen bij de Free Unknown 
 

 
 



 
 
Idee van een opdracht in de box:  

 

Alle uitslagen https://www.civa-results.com/2022/WAGAC_2022/indexpage.htm 

https://www.civa-results.com/2022/WAGAC_2022/indexpage.htm


Wat meer over Kunstzweefvliegen:  o.a. https://www.knvvl.nl/zweefvliegen/nieuws/bjorn-straijer-

behaalt-derde-plek-salzmann-cup-2022 

 

Foto’s en afbeeldingen rechtenvrij te gebruiken, voor meer informatie,  

Remco van den Berg PR Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVVL) afdeling 

zweefvliegen +31-6-53627893 mail adres communicatie.zweefvliegen@knvvl.nl 
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