
 
 
 
 

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart | Afdeling Schermvliegen 

Concept verslag   Afdelingsvergadering Schermvliegen voorjaar 2012  Pagina 1 van 11 

Verslag Afdelingsvergadering 11 mei 2012 
 
Aanwezig namens het bestuur: Maarten van Eck (voorziter), Erik Louwes, Marysia 
Zolik, Maurice Janssen, John Joosten, André Bizot en Wouter Stigter. 
Aanwezige afgevaardigden: zie bijlage 1. 
 
 
 
1. Opening en vaststellen agenda vergadering 
 
Voorzitter Maarten van Eck opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen 
van harte welkom. Het bestuur waardeert het zeer dat zij gekomen zijn, ondanks het 
fraaie weer.   
De afgevaardigden stellen de agenda conform het voorstel vast. 
 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Mededelingen van bestuur: enkele afgevaardigden zijn verhinderd en worden volgens 
bijgevoegde lijst van aanwezigen vervangen.  
Vanuit de afgevaardigden zijn er geen mededelingen.  
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
 
3. Vaststellen verslag afdelingsvergadering 11 november 2011  
 
Besluit: De afgevaardigden stellen het verslag van Afdelingsvergadering van 11 
november 2011 vast. 
  
4. Vaststellen verslag 2011 van het bestuur en commissies  
 
Zie bijlage 2 bij dit verslag voor de tekst van het verslag. 
 
Besluit: De afgevaardigden keuren het verslag van het bestuur en commissies goed.  
 
 
5. Toelichting financieel verslag 2011 
 
De penningmeester Maurice Janssen geeft een toelichting op het financiële verslag 
2011. Het resultaat over het afgelopen jaar komt uit op € 548 negatief. Dit tekort is op 
te vangen uit de reserves.  
Bijzondere ontwikkelingen voor de komende jaren zijn het teruglopen van de 
topsportsubsidie van NOC*NSF naar nul en eenmalige dip in de inkomsten uit 
brevetverlenging vanwege het optrekken van de geldigheid naar drie jaar. Met beide 
ontwikkelingen moet in de (meerjaren)begroting rekening worden gehouden.  
 
Besluit: De afgevaardigden keuren de jaarrekening 2011 goed. 
 
 
6. Bestuurstermijnen  
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a) Verkiezing bestuurslid 
In het bestuur bestaat reeds lange tijd een vacature voor de portefeuille wedstrijdzaken. 
Deze portefeuille wordt momenteel door Maarten van Eck waargenomen. Inmiddels is 
Ruud Oudendijk bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur en daarbinnen de 
portefeuille wedstrijdzaken op zich te nemen. 
 
Besluit: De afgevaardigden stemmen unaniem vóór de benoeming van Ruud 
Oudendijk tot lid van het bestuur van de afdeling schermvliegen.  
 
b) Verlenging termijnen drie zittende bestuursleden 
Bij de (her)verkiezingen in 2010 zijn Andre Bizot, Maarten van Eck en Maurice Janssen 
verkozen voor een periode van twee jaar. Er is toen over het hoofd gezien dat bij een 
wijziging van het huishoudelijk reglement van de KNVvL in 2009 de bestuurstermijnen 
zijn verlengd tot vier jaar. Het afdelingsbestuur stelt nu voor om de verkiezing van 
Andre Bizot, Maarten van Eck en Maurice Janssen uit 2010 als nog conform het toen 
(en nu nog steeds) geldende huishoudelijk reglement van de KNVvL te laten gelden 
voor een periode van vier jaar, dus tot en met najaar 2014. 
 
Besluit: De afgevaardigden stemmen unaniem in met het voorstel van het bestuur, 
waardoor de bestuurstermijn van André Bizot, Maarten van Eck en Maurice Janssen 
loopt tot en met najaar 2014. 
 
 
7. Plannen 2012  
 
De voorzitter geeft een toelichting op de plannen voor 2012. Belangrijk element is het 
vergroten van de samenwerking met andere organisaties, in het bijzonder de afdeling 
deltavliegen, de kitesurfers en de NVVV. 

• Met de afdeling deltavliegen bestaat een inhoudelijke overlap waar het gaat om 
regelgeving door de overheid, het beheren van vliegstekken en internationale 
contacten. Daar valt voor beide afdelingen voordeel te halen uit samenwerking. 
Gevraagd naar de bereidheid daartoe door de deltavliegers antwoord Maarten 
dat ook zij graag meer willen samenwerken. Hun afdeling telt 406 leden 
(schermvliegen 1500) waardoor de bestuurlijke last relatief groot is en er vaak 
een beroep op dezelfde personen moet worden gedaan. Ooit waren beide 
afdelingen ook één geheel, dus het is niet zo raar om samen te gaan werken. 

• De kitesurfers maken deels gebruik van dezelfde strandlocaties als wij; deels 
zien zij soaren als een leuke aanvulling op hun hobby. Daarbij blijken zij in de 
praktijk het soaren qua kennis en vaardigheden te onderschatten, met veel 
ongelukken tot gevolg. Dat schaadt het aanzien van het schermvliegen. 
Daarnaast zijn zij zich niet bewust van de plichten die zij hebben waar het gaat 
om het gebruik van soarstekken. Wij hebben (met pijn en moeite) enkele fraaie 
locaties gecreeerd en medewerking van gemeenten gekregen. Het zou 
doodzonde zijn als dit in gevaar komt door hun onbekendheid hiermee. Ook dat 
schaadt ons aanzien en onze belangen. 

• De NVVV heeft zich jaren geleden afgesplitst van de KNVvL uit onvrede met het 
toenmalige beleid, wat voor een deel valt terug te voeren op onvrede van 
individuele vliegers en botsende karakters. We zijn inmiddels jaren verder en de 
tijd lijkt rijp om het verleden achter ons te laten. 
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Andere aandachtsgebieden voor 2012 zijn: 

Soar problematiek: het vergt nog het nodige werk om uit te zoeken of en hoe het 
soaren kon worden ingebed in de opleidings- en brevetstructuur van de afdeling, met 
als doel het waarborgen van kwaliteit en veiligheid. 
 
Belangenbehartigingen liervelden en vliegstekken: de regelgeving van de overheid 
blijft onze permanente aandacht vragen, evenals het beheer van de lier- en 
soarstekken. Het bestuur neemt de suggestie van Gerard Visser mee om te bezien of 
er op Terlet ook door schermvliegers gelierd kan gaan worden. 
 
Verandering in opzet van de instructeursopleidingen: de opzet is aangepast om de 
deelnemers meer tijd te bieden om de opleiding te voltooien en tegelijker tijd de  
kwaliteit te handhaven. 
 
Auditcomissie: de commissie heeft inmiddels alle scholen op twee na bezocht. In 
2012 worden de audits afgerond. Aan de hand van de ervaringen daarmee zal de 
commissie een voorstel doen voor de kwaliteitseisen waarin scholen moeten voldoen. 
Daarna volgen bezoeken aan de verenigingen, waarbij het met name gaat om het 
“vliegbedrijf” van de verenigingen en niet om hun belangenbehartigende rol tijdens de 
afdelingsvergaderingen. Er zullen dus ook verenigingen zijn die geen bezoek krijgen 
van de auditcommissie. 
 
Op de vraag over de mogelijke terugloop van het aantal KNVvL leden en de 
instructeurs antwoord het bestuur dat het aantal leden door de jaren heen vrij stabiel 
blijft op iets meer dan 1500. Wat het aantal instructeurs betreft heeft de terugloop te 
maken met het stoppen van een aantal oudgedienden en een kleinere instroom van 
nieuwe instructeurs. Dat laatste komt mede door een betere bewustwording wat het 
instructeurschap inhoudt. Hierdoor neemt de kwaliteit van de instructeurs toe, maar dat 
gaat momenteel ten koste van de kwantiteit.  
 
Er wordt gewezen op de vorige ledenvergadering waar uitvoerig is gesproken over het 
aspirant lidmaatschap. Het valt de leden op dat dit niet in de plannen van 2012 terug 
komt.  
De voorzitter licht toe dat het aspirant lidmaatschap een complexere aangelegenheid is 
dan in eerste instantie is gedacht. Het bestuur acht het nodig hier eerst onderzoek naar 
te doen en ook in overleg met de schoolhouders te bekijken of er een goede regeling 
kan komen. Het is dus niet vergeten, maar vergt meer voorbereiding. 
 
Besluit: de afgevaardigden stemmen in met de plannen voor 2012 van het bestuur. 
 
 
8. Goedkeuring afronding Reglement Schermvliegen 2012 
 

Reglement Schermvliegen 2012 

Om te komen tot een logisch samenhangend en overzichtelijk geheel van reglementen 
gaan we werken met de volgende drie documeneten: 
1. Reglement Schermvliegen 2012  
2. Eisen Theorie Examen Schermvliegen 
3. Afgiftereglement 2012 
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De dubbelingen in de documenten zijn er uitgehaald waar dat mogelijk is. Waar dat niet 
mogelijk bleek, is gezorgd voor gelijkluidende teksten. 
Aan de Afdelingsvergadering wordt nu voorgelegd het Reglement Schermvliegen 2012. 
In een volgend stadium wordt het Afgiftereglement 2012 aangepast. 
 
Er worden enkele opmerkingen gemaakt over artikelen in het reglement. Dit betreft 
artikel 32 en 34.  
 
Vanuit de leden komt ook de vraag over materiaaleisen in de artikelen 68.4 en 67.3. 
 
Er ontstaat een discussie over de materiaaleisen zoals die nu in het reglement staan. 
Deze worden door sommige leden te scherp geacht. Vooral eisen aan het scherm zorgt 
voor veel meningen. Moet het een geclassificeerd scherm zijn of niet? Uiteindelijk wordt 
er een voorstel gedaan om de materiaal eisen tot en met de scholing hard te stellen en 
vanaf brevet 2 de eisen te beperken tot een “deugdelijk scherm”.  Het bestuur neemt 
deze optie in overweging en voegt er aan toe dat dit getoetst moet worden bij de 
verzekeraars. 
 
Huub Coumans geeft aan dat de schermen van precisie niet aan de reglementen 
voldoen. Het bestuur geeft aan dat het reglement op dit punt niet is gewijzigd ten 
opzichte van de vorige versie. Het is daarom geen reden de nieuwe versie niet goed te 
keuren. Wel is dit een punt om in een volgende versie aandacht aan te besteden. 
 
Naar aanleiding van vragen over hoofdstuk 9 Schermvliegverenigingen, ontstaat een 
constructieve gedachtenwisseling over nut, noodzaak, juistheid en uitvoerbaarheid van 
de opgenomen  artikelen. In hoofdstuk 9 worden met name eisen gesteld aan 
verenigingen die een “vliegbedrijf” uitoefenen. Daaraan worden (vrijwel) even zware 
eisen gesteld als aan vliegscholen, terwijl de verenigingen uitsluitend vliegen met 
gebrevetteerde piloten. Ook lijken sommige eisen in de praktijk niet uitvoerbaar, 
bijvoorbeeld omdat soms met alleen een lierman en piloot wordt gevlogen.  
 
Verder gaat hoofdstuk 9 helemaal niet in op de verenigingen die alleen aan 
belangenbehartiging doen en geen “vliegbedrijf” uitoefenen. De belangenbehartiging 
was wel de oorspronkelijke reden voor het ontstaan van verenigingen. 
 
De functie van een ledenvereniging is het organiseren van de zeggenschap binnen de 
afdeling. Hoofdstuk 9 gaat uit van een andere invalshoek. 
 
De voorzitter erkent dat er tot nu toe niet op deze manier (vereniging als 
belangenbehartiger) naar hoofdstuk 9 is gekeken. Evenmin is er voldoende gekeken 
naar de vraag of de eisen aan verenigingen met een vliegbedrijf uitvoerbaar zijn. Hij 
stelt voor om hoofdstuk 9 om deze redenen op dit moment uit het reglement te 
schrappen. Tijdens de najaarsvergadering zal een aangepast hoofdstuk worden 
voorgelegd aan de afgevaardigden. 
 
Besluit: de afgevaardigden stellen het  Reglement Schermvliegen 2012 vast, met 
uitzondering van hoofdstuk 9 en met inachtneming van de voorgestelde aanpassingen. 
 
De voorzitter spreekt zijn bijzondere waardering uit voor de inbreng en betrokkenheid 
van Vincent Verbon, Rob van Zijl en Ayke Jager bij het tot stand brengen van de 
Reglement Schermvliegen. 
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9. Overige voorstellen en vragen  
 
Organisatie NK Precisie stand up 
Naar aanleiding van de oproep aan scholen en verenigingen voor het beschikbaar 
stellen van hun locatie voor het NK Precisie stand up hebben zich geen kandidaten 
gemeld. Huub Coumans geeft aan voor 2012 de organisatie (nogmaals) te verzorgen. 
De tijd dringt immers en het NK maakt onderdeel uit van een cyclus van wedstrijden 
(EK, WK). De voorzitter zegt toe dat voor de eerstvolgende editie er tijdig met de 
voorbereidingen wordt gestart en verwacht dat de nieuwe portefeuillehouder 
wedstrijdzaken hier een goede bijdrage aan zal leveren. 
 
 
10. Sluiting van de afdelingsvergadering 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn bijdrage in de afdelingsvergadering en nodigt 
de deelnemers uit om met een drankje nog even na te praten aan de bar. De voorzitter 
sluit de vergadering om 21.15 uur. 
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Bijlage 1: aanwezigen  
 
Afgevaardigden Afgevaardigden Vervanger Aan- of afwezig 

Individuele leden Leontien Kragten  aanwezig 

Robert Beukers  aanwezig 

Rob van Zijl Leontien Kragten  

Paul Blok Robert Beukers  

Sky Rebels Aart de Harder  afwezig 

Achterhoekse Vliegers Bert Delmaar 
Jeroen van Steenderen 

 aanwezig  
aanwezig 

Parasailingteam Nistelrode Ad van den Akker  aanwezig 

Luuk Verzantvoort  aanwezig 

Eurofly Paragliding Hans ter Maat afgemeld  

Tom Wolbert afgemeld  

Lucas ten Napel afgemeld  

Skyclub Holland Alex Schreurs Jan Masselink  

Rob Verheij  aanwezig 

Paragliding Holland Vincent Verbon Leontien Kragten  

Henk Alberts Leontien Kragten  

Eerste Nederlandse 
Parapent Club- Stichting 
Para Adventure 

Max Wout  aanwezig 

Sonja Wierenga  aanwezig 

Yiri IJsselsteijn   aanwezig 

Andre Wierenga  aanwezig 

TPC Skyline Maarten Swart  afwezig 

Pro Air Paragliding Albert Joling Arjan Pool  

Arjan Pool  aanwezig 

Falcon Air Huub Coumans  aanwezig 
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Rommert Dijk afgemeld  

Johan Duits  afwezig 

Plus 4 Dick ter Maat  aanwezig 

Ronald van Veen  afwezig 

Overige aanwezigen Functie 

Gerard vd Visser Lid Technische commissie  
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Bijlage 2: Verslag 2011 van bestuur en commissies 
 

1. Veiligheidscommissie 
2. Commissie techniek 
3. Auditcommissie: auditschema met de documenten 
4. Examencommissie 
5. Instructeurs opleiding en instructeursdagen en brevetten 
6. Communicatie en PR 
7. Wedstrijden 

 
1. Veiligheidscommissie 
In 2012 is de veiligheidscommissie 6 keer bijeen geweest en heeft 46 meldingen 
besproken. Daarvan is verslag gedaan in de Riser van april 2012. We constateren dat 
de kwaliteit van de meldingen via de website beter wordt. Dat maakt het beter mogelijk 
om oorzaken te achterhalen en verbeteringen in het vliegen voor te stellen. Het blijft 
lastig om algemene conclusies over de relatieve veiligheid van het vliegen te trekken. 
We weten immers niet hoeveel er wordt gevlogen. Daarom blijven we aandringen op 
het melden van voorvallen. Niet alleen omdat het moet volgens de reglementen, maar 
vooral omdat we daar met elkaar lering uit kunnen trekken. De meldingen hebben 
geleid tot enkele artikelen in de B-lijn / Riser. Daarin hebben we tips gegeven voor het 
vergroten van de vliegveiligheid, gebaseerd op concrete voorvallen.  
 
 
2. Commissie Techniek 
De commissie techniek heeft in 2011 7 lieren gekeurd. Al deze lieren zijn goedgekeurd, 
waarvan een aantal een aanbeveling hebben gekregen die tijdens de volgende keuring 
opgevolgd moet zijn.  
Inmiddels zijn op 10 en 24 maart ook de keuringen voor 2012 uitgevoerd. Dankzij 
inroosteren van de keuringen met tijdsloten zijn beide dagen vlot verlopen. Er zijn in 
totaal 11 lieren gekeurd. Daarvan zijn er 9 goedgekeurd, waarvan 1 na het verhelpen 
van mankementen. De twee afgekeurde lieren zullen op afspraak worden herkeurd na 
dat ze zijn gerepareerd. De keurmeesters hebben voor enkele lieren een advies aan de 
eigenaren meegegeven voor verbetering van de werking van hun lieren. Bij twee lieren 
gaat het om een dwingend advies: bij de volgende keuring moet dit zijn opgevolgd.  
 
 
3. Auditcommissie: auditschema met de documenten 
De Auditcommissie is van start gegaan en heeft bij zeven van de 12 
opleidingsinstanties een bezoek gebracht. Met bijna alle andere opleidingsinstanties is 
een afspraak gemaakt. De gesprekken zijn in zeer goede sfeer verlopen en de 
resultaten van de besprekingen worden tijdens het schoolhoudersoverleg besproken. 
Zoals gepland wordt aan de hand van de resultaten bekeken of en hoe de voorwaarden 
voor erkenning van opleidingsinstanties kunnen en/of moeten worden aangescherpt. 
De Auditcommissie is voor zover de huidige bezoeken zeer positief over het proces. 
Onderstaand het schema van de voortgang.  
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School	   Reactie	  op	  uitnodiging Afspraak Audit Verslag Review Definitief Verstuurd
Airtime x x x x x x x
Falcon	  air x x x x x x x
Para	  Adventure x x x x x x x
Parasailing	  Team	  Nistelrode x x x x x x x
Skygliders x 8	  juni?
ProAir x x x x x x x
Inferno x x x
Action	  Air x
Eurofly x x x x x x x
PaHo x
Maurik	  paragliding x
Parapente	  Noord	  Nederland

 

 

4. Examencommissie 
Op  8 april en  4 november 2011 vonden in de Jaarbeurshal in Utrecht de theorie-
examens plaats voor schermvliegbrevet 2 en 3. Hieronder staan de resultaten. 
 

 Inschrijving No show Gezakt Geslaagd Pct geslaagd 
Brevet 2 109 7 31 71 65,1% 
Brevet 3 37 2 4 31 83,7% 

 
De examencommissie ziet het aantal examenkandidaten over de afgelopen jaren 
teruglopen. Hadden we in 2009 nog 209 kandidaten, in 2010 waren dat er 176 en in 
2011 totaal 146. Door de kleinere aantallen volstaat 1 zaal per examen waardoor de 
examenleges nog steeds kostendekkend zijn. 
 
 
5. Instructeursopleiding en applicatiedagen en brevetten 
 
Opleidingen 
Door de kadercommissie zijn in 2011 opnieuw 2 instructeursdagen gehouden. Beide 
dagen werden goed bezocht. Zeer boeiend was de presentatie van Ferdy van Schelven 
als succesvol deelnemer aan de Red Bull X-Alps. Zijn zevende plaats is een prestatie 
van formaat. 
Instructeurs hebben wel aangegeven dat ze graag een verdere verbetering van de 
vervolgopleiding van instructeurs wensen. Er is algemene behoefte aan versterking van 
de veiligheid en kwaliteit. Dat is een verheugende ontwikkeling. Dat betekent ook dat er 
meer werk aan de winkel is. Vandaar dat nog eens een dringend beroep gedaan wordt 
op instructeurs om de kadercommissie te versterken.  
 
Tijdens de najaars-instructeursdag hebben diverse instructeurs aangeboden om een 
deel van het programma voor de volgende keer voor te bereiden. Daarmee leveren 
instructeurs meer een actieve bijdrage. Bovendien is de opzet dat tijdens de 
bijeenkomst meer interactie en discussie tot stand komt. De instructeurs waren vol 
goede moed. De eerste ervaringen in 2012 waren zo positief dat er behoefte was aan 
meer tijd voor inhoudelijke discussies. 
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Instructeurs 
In 2012 is er geen nieuwe instructeursopleiding gestart wegens te weinig 
belangstelling. Wel sloot in 2011 een instructeur zijn eerder begonnen opleiding met 
succes af.  
In 2011 hadden zich wel weer voldoende kandidaten aangemeld voor de 
instructeursopleiding . Dat is een verheugende ontwikkeling, omdat daarmee het 
instructeurskorps wordt vernieuwd en versterkt. 
Het aantal instructeurs is in 2011 afgenomen van 61 tot 54. 
 
Brevetten 
In 2011 zijn 563 brevetten en 116 IPPI kaarten uitgegeven. Dit wordt verzorgd door het 
KNVvL Examinering Instituut KEI. Sinds de overgang naar het KEI en de vernieuwing 
van het Reglement Schermvliegen is de dienstverlening aanmerkelijk verbeterd. 
Iedereen die de aanvraag volledig inlevert en op tijd betaalt, wordt binnen tien 
werkdagen voorzien van een nieuw brevet of een aantekening. 
Helaas komt het nog geregeld voor dat aanvragen incompleet zijn of dat aanvragers 
verzuimen om tijdig te betalen. Dat leidt tot teleurstelling bij de aanvrager en extra werk 
op het KNVvL-bureau. In Riser wordt in 2012 aandacht besteed aan de meest 
voorkomende omissies en vragen. 
 
 
6. Communicatie en PR 
 
Riser 
De vernieuwing van Riser als voortzetting van B-Lijn is uitermate goed verlopen. De 
nieuwe redactie heeft voor nieuw elan gezorgd. Daarnaast is maar weer gebleken hoe 
belangrijk B-Lijn was, hetgeen te danken is geweest aan vooral de vorige redactie. De 
naamsverandering Riser is geaccepteerd, hoewel nog veel mensen praten over B-Lijn 
hetgeen aangeeft hoe goed deze naam en het magazine waren ingeburgerd.  
Riser kent nu een vaste omvang van veertig pagina’s met iets meer herkenbare 
rubrieken. Daarmee is het een iets dikker magazine geworden. De nieuwe redactie 
heeft gewerkt aan een formule met vaste elementen en een relatieve verhouding 
tussen lange, ‘verweg’ en korte dichterbij verhalen. Met de serie over liervelden is 
gepoogd om het vliegen in Nederland te stimuleren.  
De idee om via korting voor vier plaatsingen, drie betalen meer advertenties binnen te 
halen, is niet helemaal gelukt. Diverse adverteerders hebben er wel gebruik van 
gemaakt, maar het aantal adverteerders is niet gegroeid. Diverse scholen adverteren 
ter ondersteuning van Riser, anderen om hun zaken te optimaliseren. Maar ook andere 
scholen laten het geheel afweten, hetgeen jammer is. 
In ieder geval hebben de positieve reacties vooral binnen schermvliegen als ook binnen 
de KNVvL laten zien dat we een uitstekend vervolg hebben kunnen geven aan B-Lijn. 
 
Reglement Schermvliegen 
Het Reglement Schermvliegen en het Afgiftereglement Schermvliegen zijn vernieuwd. 
Ondanks alle gedegen voorbereiding zijn er nog wel wat losse eindjes of 
inconsistenties. Die zijn in 2011 nog niet verholpen, in afwachting van alle ervaringen. 
Voor 2012 staat een gedeeltelijke revisie op het programma. In ieder geval hebben het 
nieuwe reglement en afgiftereglement  wel voor meer duidelijkheid gezorgd en is 
gebleken dat de reglementen op een goede wijze zijn te hanteren. Onduidelijkheden en 
daardoor problemen bij de uitgifte danwel verlenging zijn nihil. De vernieuwing heeft 
bijgedragen aan een efficiëntere verstrekking van zowel nieuwe als verlenging van 
brevetten en aantekeningen. 
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Promotie 
De commissie Promotie is nog steeds niet goed bezet. De prioriteiten lagen eerst 
ergens anders en bovendien zou het nieuwe bestuurslid Promotie van de KNVvL met 
initiatieven komen. De vraag is of we zelf veel aan promotie dienen te doen of dat dit 
vooral vanuit de KNVvL dient te gebeuren. Al eerder heeft de afdeling schermvliegen 
het initiatief genomen voor overleg tussen de afdelingen, maar dat heeft niet tot een 
tastbaar resultaat geleid. 
 
Wintermeeting 
In samenwerking met PTN heeft de Afdeling Schermvliegen een wintermeeting 
gehouden met een lezing van Ferdy van Schelven. De bijeenkomst was een groot 
succes. De zaal was uitverkocht en de belangstellenden waren enthousiast over het 
verhaal van deze tweede Nederlandse deelnemer aan de spannende Red Bull X-Alps. 
De samenwerking met PTN verliep vlekkeloos. 
 
 
6. Wedstrijden 
Met succes zijn de gebruikelijke kampioenschappen georganiseerd. De winnaars van 
de kampioenschappen werden gehuldigd tijdens de Parapente- en Deltabeurs in 
Wageningen door voorzitter Maarten van Eck. Maarten heeft afgelopen jaar de 
portefeuille wedstrijden waargenomen. 
Alle documenten en reglementen zijn afgelopen jaar geïnventariseerd. Daardoor is het 
mogelijk dat het nieuwe bestuurslid wedstrijden met een totaalpakket aan documenten 
en reglementen begint en duidelijk is op welke punten aanvulling of verbetering vereist 
of gewenst is.  


