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Wereldkampioenschap Condor Vliegen en Rondjes om de Toren 
Het begon allemaal in de winter van 2019-2020. Zonder enige zorg om Corona vliegen we 
met een vaste groep elke donderdag en zondag de CWC. De CWC is het 
wereldkampioenschap Condor vliegen. Online vliegen we samen tegen diverse grote namen 
over de hele wereld. Diverse wereldkampioenen en complete nationale teams oefenen in de 
winter de verschillende aspecten van het wedstrijdvliegen. De CWC is een zeer uitgebreid 
kampioenschap over 24 races vanaf vliegvelden over de hele wereld. We eindigen met een 
aantal Nederlanders in de top 10! Internationaal vliegen we dus lekker mee. Buiten de CWC 
om vliegen we met een steeds grotere groep enthousiaste Nederlandse vliegers op de 
maandagavond. We noemen dit de DCG, Dutch Condor Group. Hans Bodde van de ACN 
heeft een server gehuurd waarop we in een doorlopende competitie opdrachten vliegen 
vanaf verschillende velden in Nederland. Iedereen kan en mag opdrachten aanleveren, de 
een meer realistisch dan de ander waarin we bijvoorbeeld alle Waddeneilanden aandoen. 
Dikwijls leveren Wiek Schoenmakers of ik uitdagende opdrachten aan waardoor de maandag 
meer en meer een volle server oplevert. Doorgaans vliegen we met zo’n 30 zweefvliegers uit 
alle hoeken van het land. Wiek houdt naderhand de scores bij waardoor er een leuke 
doorlopende competitie ontstaat die tegen het eind nog verrassend spannend lijkt te worden. 
 
Het wordt weer zomer, en dus het echte vliegen! 
We vliegen tot maart, want dan gaat het seizoen weer van start. De wintercompetitie lijkt een 
soort warme deken voor zweefvliegers die asymptomatisch zijn van de groep. Normaal 
herken ik de zweefvlieger als iemand die 8 maanden lang met de clubgenoten werkt naar de 
volgende winterstop. De rek is er dan ook wel weer even uit. Na 4 maanden winter is 
iedereen weer voldoende sociaal opgeladen om een nieuw intensief seizoen met de rest aan 
te gaan en door te komen. Ditzelfde geldt eigenlijk ook andersom voor Condor vliegen. Na 4 
maanden winter is iedereen er wel weer even klaar mee, dan wordt het tijd om weer echt te 
gaan vliegen. Daarin is Condor in de winter dan ook een soort medicijn voor de meest 
verslaafden onder ons. 
 
2020 is een ander jaar dan alle andere 
Na 1 weekend echt vliegen raakt de Corona de zweefvliegerij met een mokerslag. Alles komt 
tot stilstand op het moment dat het seizoen amper echt van start is gegaan. Snel komen de 
Condor-koppen bij elkaar en een dag later is de CORONA-CUP geboren. Op de 
maandagavond wordenals alternatief de letters van de naam van de cup gevlogen. We 
beginnen met de C en zo verder. Hans stelt zijn server weer beschikbaar en Wiek doet de 
scores. Naast de maandag vliegen we op dat moment ook op de donderdag in de Alpen. 
Zoals iedereen weet is dat een hele andere discipline. Vergeleken met de Alpen is 
Nederland maar een saaie boel. Toch is de maandagavond toenemend populair; steeds 
meer vliegers sluiten aan. Tot een punt dat er standaard meer dan 50 vliegers mee vliegen. 
Er wordt via Discord met elkaar gesproken, iedereen leert enorm veel van iedereen. De 
verschillende theorieën gaan als warme broodjes over de toonbank. Een zeer gevarieerde 
groep vliegers waar een kernploeglid volledig gelijk staat aan de DBO-er. Meer en meer zie 
ik een hechte club ontstaan die met een enorme bereidheid elkaar verder helpt in het 
wedstrijd- en overlandvliegen. Meer en meer ook zie ik hierin de potentie om het Condor 
vliegen tot een hoger niveau te trekken. De grote jongens zijn in het echt vaak wat 
onbereikbaar en met goed weer niet bij te houden, hierdoor ontstaat er een enorme kloof 
tussen het halen van je GPL en het podium van een NK. Dit soort kloven bestaan niet op 
Condor. Condor is juist de plek waar je na het halen van je GPL de stappen zet om 
aansluiting te vinden met de snelle vliegers. Schatkisten vol informatie worden avond aan 
avond met iedereen gedeeld. De passie verbindt. 
 
De CORONA Cup inspireert; op naar een NK!  



Ergens aan het einde van de CUP wordt gekscherend geroepen dat we een NK moeten 
gaan vliegen. Op dit moment is duidelijk dat alle evenementen in Nederland niet door gaan. 
Naast de vervelende situatie dat we niet mogen vliegen komt ook het sociale aspect in het 
gedrang. Zoals ik eerder schreef zie ik de zweefvliegerij als een enorm warme hechte familie 
die na 4 maanden ontwenning weer staat te springen om elkaar te zien en te spreken. 
Corona laat dus een groot zwart gat achter, misschien wel meer door het sociale gemis dan 
het praktische. Zweefvliegen bestaat immers voor ruim de helft uit gezelligheid en inzet. Dat 
vliegen is wat dat aangaat een leuke bijkomstigheid, de reden dat we samen naderhand iets 
kunnen drinken. 
 
Misschien kan het écht… 
Die nacht lig ik wakker met een zaadje in mijn hoofd. Het ontkiemt snel en degene die het 
opperde heeft gelijk. Dat NK moet er komen! Een NK waar niet alleen de vlieger aan zijn of 
haar trekken komt maar waar we als zweefvliegers elkaar kunnen ontmoeten in de digitale 
vorm. Een NK waar net zoals in het echt de appgroepen van bol staan. Een evenement dat 
door de clubs heen breed wordt gedragen, een evenement waar we naar uit kunnen kijken. 
Een wedstrijd maken is het probleem niet dacht ik. Een alternatief bieden voor het sociale 
gemis was mijn uitdaging. De dag daarop spreek ik met Hans en Wiek over de haalbaarheid. 
Dat gesprek duurde niet lang en meteen begonnen we met de inrichting. Urenlang 
vergaderen over details en grote lijnen. Ik vind in Hans en Wiek twee bijzonder 
professionele, gedreven personen waar ik heerlijk mee kan werken. De eerste week gaan er 
de nodige uren zitten in het plan, bizar dat dat zo goed gaat terwijl we elkaar alle drie nog 
nooit hebben gezien. We vliegen bij drie verschillende clubs tientallen kilometers van elkaar. 
 
Een echt NK?  
We hebben een plan. Een beknopte wedstrijd over een beperkt aantal dagen met het 
karakter van een echt NK. Bewust kiezen we er voor om het geheel in 2 weken af te werken, 
net zoals in het echt. We komen op 9 vliegdagen over een periode van 14 dagen aan het 
einde van mei, de weken waarin de echte NK ook gevlogen zou worden. Best een intensief 
programma waarover de meningen sterk verschillen. Zou de Condor vlieger wel zo veel 
avonden zo dicht op elkaar achter de pc willen zitten voor een fictief NK? We hadden er 
natuurlijk voor kunnen kiezen om dit evenement net als eerder deze winter uit te spreiden 
over meerdere weken of maanden. Maar dan zou het het karakter van een echt NK missen 
en zou het onmogelijk worden om ook sociaal een alternatief te bieden in deze nare Corona-
tijd. Er passen 64 vliegtuigen in een server, omdat we denken dat we daar wel overheen 
gaan besluiten we te vliegen in 2 servers. Elke server met eigen klasse, Nonflap en Flap. Via 
Mira van Aalst verkregen we toegang tot de website van de echte NK. Dankzij het echte 
team mochten we gebruik maken van de site - en Ben Hiemstra. Samen met Ben hebben we 
de site opnieuw ingericht, alweer een mooie verbinding met het echte NK. Via de site van de 
NKzweefvliegen kreeg de E-NK al snel een professioneel karakter. 
 
Een puist werk, het organiseren van een NK 
Net als bij het organiseren van een echte wedstrijd komen we er al snel achter dat ook de 
online variant enorm veel tijd kost. Alleen al het weer bepalen en vaststellen zodat dat in 
beide klassen gelijk is kostte een dag, de opdrachten daarop verzinnen, testen, aanpassen, 
briefing schrijven en klaarzetten duurt ook al snel een uur of 3 per opdracht. Hiernaast 
moeten er diverse online formulieren worden gebouwd. De communicatie moet worden 
opgezet en er moet worden gesproken met sponsoren. We vinden onszelf plots in een 
werkelijkheid waarin we alle drie tot zo’n 12 uur per dag bezig zijn met de voorbereiding. Dit 
terwijl het evenement nog niet eens is aangekondigd! Naast de praktische zaken moet er ook 
iets te winnen zijn. We melden ons met ons idee bij de KNVvL, Topmeteo, Millenair, Skysight 
en de CW&S in de hoop dat we misschien een beetje hulp krijgen. En ziedaar: we ontvangen 
niet een béétje hulp, we ontvangen alles wat we nodig hebben binnen een dag. Het 
enthousiasme is overweldigend. Alle partijen zeggen ons in vertrouwen alles toe wat we 
nodig hebben. Zodoende belanden we de volgende dag in een Zoom-meeting met de 



directeur van de KNVvL Ronald Termaat en de nieuwe IT man Jens Bouma. Binnen no-time 
zijn onze plannen behandeld en uitgewerkt. Zodoende wordt er vanuit de KNVvL een mega 
dikke server aangeboden als kloppend hart van de hele organisatie. De professionele server 
wordt aangeboden door LEASEWEB, een grote organisatie in online hosten. Jens Bouma is 
met zijn eigen bedrijf al jaren bezig in de televisiewereld. Ook is hij zeer deskundig met 
computers en video. Met Jens werken we het plan uit om alle wedstrijddagen live uit te 
zenden op Youtube. Niet alleen live in beeld maar ook met live verslag en gast-
commentatoren. Onbedoeld wordt zo ook Jens meegezogen in het ondertussen meer en 
meer megalomane plan. Honderden uren en dikwijls tot diep in de nacht werkt hij aan de 
achterzijde een plan uit om een diep gekoesterde wens uit te laten komen. Al jaren werkt 
Jens samen met anderen aan het inzichtelijk maken van onze sport. We gaan, en we 
publiceren ons plan. De inschrijving is geopend…  
 
Het loopt een beetje uit de hand…  
Met de groei ontstaan ook de uitdagingen. Na opening gaan de inschrijvingen al snel over de 
100 vliegers. Initieel hebben Wiek en ik de opdrachten van elkaars klasse gemaakt zodat we 
zonder competitievervalsing zelf mee zouden kunnen vliegen. Dit plan moet worden 
bijgesteld omdat we langzaam worden ingehaald door de werkelijkheid. Er is niet langer 
ruimte om zelf mee te doen daar waar we te veel tijd kwijt zijn aan het organiseren en 
regelen. Zodoende stellen we onszelf maar beschikbaar om de opdrachten van commentaar 
te voorzien. Om de wedstrijd inzichtelijk te maken zoeken we naar een oplossing om de 
taken live en 3d weer te geven. We spreken met bestaande partijen zoals Silentwings, 
soaringspot en de organisatie achter OGN. We zoeken naar een oplossing om de digitale 
wereld weer te geven alsof het om een echte wedstrijd zou gaan. We belanden in een wereld 
waarin diverse partijen met behulp van verschillende data ongeveer op zoek zijn naar 
hetzelfde doel. Al deze verschillende data moet dan aan elkaar geknoopt worden tot een 
werkend iets. Een werkends iets wat er niet zou gaan komen en dus moet er gezocht worden 
naar een plan B. 
 
Internationaal zichtbaar 
De eigenaar van Condor krijgt al snel lucht van ons plan om met Silentwings te gaan werken. 
Een omslachtige oplossing omdat we in dat geval een simulator zouden gebruiken om een 
simulatie te simuleren. Niet alleen omslachtig maar ook duur omdat Silentwings nogal wat 
kost om te mogen gebruiken. Vanaf het begin hadden we daarom de wens om Condor zelf 
zo aan te passen dat we zonder mee te vliegen wel mee konden kijken. Maar het 
programma is van iemand anders, daaraan sleutelen is zeer specialistisch en daarmee 
praktisch onmogelijk. Om van de eigenaar van Condor te verwachten dat hij dit voor ons zou 
bouwen leek ook een utopie. Het zou bizar zijn als hij de bestaande simulator speciaal voor 
ons zou ombouwen waardoor de hele wereld de nieuwe versie zou moeten downloaden en 
updaten. Nu is Wiek onderdeel van het Condor test en ontwikkel team. Hij maakt vliegtuigen 
en helpt de eigenaren om diverse aanpassingen te testen. Geen 3 weken na Condor er 
achter kwam dat we met Silentwings wilden gaan werken was het programma herschreven 
en helemaal aangepast aan onze wensen! Een spectatormode die er anders waarschijnlijk 
nooit was gekomen. De data-output vanaf de server is aangepast zodat de online vliegtuigen 
te zien zijn op de ‘echte’ zweefvliegradar. Alles kwam plots in een stroomversnelling bij 
elkaar. 
 
Wat een enthousiasme! Ons project wordt ook een proeftuin. 
Superlatieven te kort om te beschrijven hoe het is om vanuit de kern te zien hoe 
enthousiasme overdraagbaar is. Alles en iedereen werkt met ons mee tot het punt dat dus 
zelfs de simulator zelf is aangepast naar onze wensen. Onze inzet gaat niet geheel 
onopgemerkt waardoor ook de internationale IGC plots met grote interesse met ons meekijkt. 
Tussen de bedrijven door laten ze met enige regelmaat weten ons nauwgezet te volgen. 
Zoals wel vaker zijn ook in de zweefvliegerij veel verschillende partijen bezig met hetzelfde 
zonder dat daar enige progressie in zit. Ons project lijkt een soort katalysator te zijn voor veel 



anderen. Niet alleen in de weergave van onze sport maar nu via de IGC ook gesprekken 
over veiligheid en wedstrijdreglementen. Zo blijkt de IGC al jaren te worstelen met de 
implementatie van nieuwe regels die het zweefvliegen niet alleen veiliger maar ook 
aantrekkelijker moet maken. Geen wedstrijdleider die zijn of haar vingers durft te branden 
aan het als eerste implementeren en testen van deze nieuwe regels. Zo komen al snel 
gesprekken op gang om ook daarvoor Condor te gebruiken. Voor onze wedstrijd is dit te kort 
dag maar het idee is daar om in de winter diverse competities op te zetten in samenwerking 
met de IGC om nieuwe regels door en voor zweefvliegers te laten testen in de digitale 
omgeving. Wederom bewijst Condor hier haar belang richting het echte zweefvliegen. 
 
Officiële status 
Al snel volgt bericht van Nico Koster en Ronald Termaat. De KNVvL heeft de CW&S 
gevraagd deze NK als officiële E-NK te zien. Dus niet gewoon een wedstrijdje online maar 
een wedstrijd met eeuwige roem. Een volledig nieuwe afdeling van de KNVvL is theoretisch 
geboren. Esport Zweefvliegen, daar hoort een kampioen bij natuurlijk. Het reglement moet 
worden aangepast alsmede een aantal andere randzaken om te voldoen aan een officieel 
NK. Een klein gebaar maar een enorme bekroning op het werk wat tot dusver is verzet. Met 
de groei van het evenement melden zich ook de sponsoren. Al snel is er voor honderden 
euro’s aan prijzen beschikbaar gesteld. Nico Koster van de CW&S staat er op dat er echte 
bekers horen bij echte kampioenen, later zal hij deze persoonlijk langsbrengen bij de 
winnaars. 
 
Oefenavonden WOTIC 
In de aanloop tot de werkelijke wedstrijd ontvangen we veel vragen over het gebruik van 
Condor. Ik kom daardoor op het idee om geïnspireerd op de TABOE dagen een aantal 
WOTIC, Wedstrijd Overland Training In Condor, avonden te organiseren. Zodoende kan ik 
klassikaal geïnteresseerden op weg helpen met de software, hardware en de verschillende 
tactieken. De verbazing was groot toen bleek dat de eerste avond zo’n 30 nieuwe gebruikers 
aanschoven voor deze masterclass. Naast de 30 nieuwe vliegers meldden zich ook een 
aantal ervaren vliegers en instructeurs die, voortbordurend op de WOTIC, Condor meer en 
meer wilden implementeren binnen zijn of haar club. Ongevraagd schoven er ervaren 
vliegers aan om net als bij de NJW op Venlo mee te vliegen met de groep om zo persoonlijk 
tips te geven tijdens de opdracht. De avonden liepen uit op een enorm succes, mede door de 
spontane hulp van zeer ervaren wedstrijdvliegers die elk op hun eigen manier de beginners 
op weg hielpen. Ook na het vliegen bleef men lang hangen om de opdracht na te bespreken. 
We ontvingen veel persoonlijke verhalen over hoe Condor heeft geholpen een betere 
zweefvlieger te worden. Meer en meer werd onze overtuiging van het nut van het gebruik 
van Condor bevestigd. Ook ontstond er al snel een nieuwe beweging die binnen de diverse 
clubs gebruik van Condor aan de orde stelden voor de opleiding. De hoop die we hadden om 
via de E-NK Condor te promoten in de opleiding, ledenbehoud en ledenwerving leek uit te 
komen. 
 
Het begint! Net als in het echt: met twee oefendagen 
De wedstrijd gaat van start, de eerste briefing wordt verstuurd en Wiek en ik zitten klaar om 
verslag te doen van de eerste officiële dag. Een paar minuten na versturen van de briefing is 
hij in beide klassen samen al door zo’n 100 man gelezen. Tot aan de start was het ook voor 
ons best spannend om te zien of we de vulling zouden krijgen die de wedstrijd verdient. Je 
kunt nog zoveel moeite doen om iets moois neer te zetten, als niemand meedoet heeft het 
geen zin. Net als wij lijken de deelnemers ook massaal een uur van te voren klaar te zitten 
om zich in te lezen in de opdracht. Net als in het echt worden externe vliegcomputers 
ingesteld, het weer wordt bekeken en de verschillende type vliegtuigen worden uitgekozen. 
Al het begin is moeilijk. We pogen iets professioneels te doen met amateuristische 
apparatuur bediend door amateurs. Normaal voor de televisie kost een opstelling als deze 
goed €30.000 per uitzending zegt Jens die avond niet voor niets. Dan kun je een 
professional als Jens aan het roer zetten, het blijft zoeken naar het juiste compromis met de 



spullen die we hebben. Zo blijkt mijn laptop en internet niet voldoende te zijn. We doen de 
eerste dagen dus verslag van slechts één klasse. Het daaropvolgende weekend richten we 
alles nogmaals opnieuw in om zodoende de volgende maandag wel te voldoen aan onze 
eigen verwachting. Binnen een dag wordt er via Ziggo loei snel internet geregeld en een 
extra laptop vanuit de KNVvL. Een groot succes zo blijkt, de eerste dagen hebben meerdere 
weken aan kijkers getrokken. Bij elkaar opgeteld honderden uren aan toeschouwers - voor 
een zweefvliegwedstrijd. Wie had dat gedacht.  
 
Gastsprekers 
De boel doet het en de wedstrijd komt op gang. Het blijkt een briljante zet te zijn om naast 
ons als vaste presentatieduo ook verschillende gastpresentatoren uit te nodigen. Ook 
diverse sponsoren hebben tot aan de opening van de lijn mee kunnen kijken en praten. 
Diverse bekende zweefvliegers schuiven aan om verslag te doen en de kijker meer te leren 
over de sport en de verschillende tactieken. Kijkers kunnen live vragen stellen aan ons en de 
vliegers. We kijken dus niet alleen live mee, we kunnen ook live met de vliegers praten! Dit 
alles gaf een perfecte weergave van de sport. Nog even komt de discussie of we in de 
verslaggeving ons meer moeten richten op de niet-vlieger. Om via de verslaggeving een 
deur open te zetten naar het zweefvliegen. Maar deze wedstrijd is ontstaan door van en voor 
zweefvliegers, we zullen later bekijken of we het verworven beeldmateriaal zo kunnen 
gebruiken dat het bruikbaar is voor werving. 
 
Door de wedstrijd heen is het enthousiasme vanuit de vliegers enorm. Ondanks dat er dit 
jaar geen zweefvliegwedstrijden plaats zullen vinden ben ik er van overtuigd dat volgende 
jaren de deelname een enorme boost zal ondervinden aan de E-NK. Niet alleen de 
kernploegleden en ervaren wedstrijdvliegers doen mee maar ook de minder ervaren 
zweefvlieger wordt duidelijk aangestoken door het wedstrijdvirus. Het zal mij niets verbazen 
dat de NJW de komende jaren een goed gevulde en stevige competitie wordt met vliegers 
die vanuit Condor een enorme stap hebben gemaakt in het wedstrijdvliegen. 
 
Wedstrijd en reglementen 
De wedstrijd verloopt zoals het verloopt, gaandeweg leren wij als organisatie steeds meer bij. 
vroeger heb ik nooit zo goed begrepen waarom een wedstrijd een vuistdik reglement heeft, ik 
ben van mezelf niet zo moeilijk. Door diverse protesten waar wij tot uren na de wedstrijd mee 
bezig zijn komen we er achter dat alle kleine regels een functie hebben. Veel hebben we 
kunnen kopiëren uit het reglement van het echte NK, een paar zaken hebben we toegevoegd 
vanuit het reglement van de CWC. Al doende hebben we dus veel geleerd van de protesten. 
Vaak niet gegrond maar soms bleken de bestaande regels niet toereikend. Telkens weer 
hebben we daarin geprobeerd een oplossing te zoeken richting de vlieger zonder dat hier het 
klassement onredelijk door zou worden beïnvloed. Zo kun je in het echt altijd opnieuw 
starten. In Condor kan dat ook tenzij je de eerstvolgende sector raakt, dan ziet Condor jouw 
start als definitief. Iets wat we niet wisten maar waar we gaandeweg de wedstrijd 
oplossingen voor hebben gevonden. Ook waren er grote verschillen in afstanden tussen wat 
OUDI berekent en wat Condor berekent bij een AAT. Door dit soort projecten kunnen we 
samen met de ontwikkelaars werken naar meer uniformiteit zodat ook op dit gebied Condor 
de werkelijkheid evenaart zoals ze dit doet in het vliegen. Door de E-NK ligt er dus een 
mooie basis om mee te werken met volgende evenementen. 
 
De gastcommentatoren blijken briljant. Rens van Broekhuisen, Bear Selen, Hadriaan van 
Nes, Jeroen Verkuijl, Alexander Venema allemaal hebben ze een andere kijk op het 
zweefvliegen. Ik heb zelf het overlandvliegen geleerd aan de bar. Door goed te luisteren naar 
anderen heb ik mijn vliegen meer en meer weten te verbeteren. Iedereen pakt het vliegen 
anders aan, zo is Hadriaan een enorme theoreticus gebleken. Die avond zat hij samen met 
Jeroen Verkuijl, iemand die meer vliegt met zijn rechterhand ipv zijn hoofd. De verschillende 
denkwijzen en aanpak leiden tot heerlijke gesprekken onderling. Wij hebben als vaste 
commentatoren een heerlijke rustige avond als zulke doorgewinterde vliegers omlijst door de 



beelden samen sparren over wat het beste is. Bear die met oude kaarten op schoot 
aanschuift om ons en de kijker meer te vertellen over vliegen in de Alpen. Een man met een 
bizarre hoeveelheid ervaring en meerdere grote titels die aanschuift is gewoon super gaaf! 
Bear zet zich tegenwoordig dagelijks in om jonge vliegers op weg te helpen. Tijdens de 
livestream vinden we elkaar dus al snel waar het gaat om de inzet van Condor in de 
opleiding en het vervolgtraject. 
 
De prijsuitreiking - en een vervolg 
Tijdens de bijzonder vermakelijke prijsuitreiking waar bijna iedereen heeft kunnen 
meegenieten van het uitgebreide prijzenpakket spreek ik de vliegers nog maar eens aan. 
Vooruitgang is iets wat we samen bereiken. Ik ben van mening dat de grootste bedreiging 
voor onze sport de krimp is. Als we over een aantal jaren nog maar me een paar mensen zijn 
hebben we niets meer in te brengen. Een fenomeen trouwens wat toeslaat in  bijna elke 
vorm van verenigingsleven. Enthousiasme is de katalysator in verandering of verbetering. Ik 
hoop dat die 125 vliegers verdeeld over bijna alle Nederlandse clubs zich gaan inzetten om 
Condor te implementeren binnen zijn of haar club. We zijn er als organisatie van overtuigd 
dat Condor een belangrijke sleutelpositie kan zijn in ledenbehoud en werving. Het is aan de 
vliegers om vanuit een bepaalde vorm van enthousiasme gebruik van simulatoren de nieuwe 
normaal te maken. De mogelijkheden zijn daarin eindeloos en worden gelukkig meer en 
meer besproken. 
 

Tot slot 

De prijzen zijn verdeeld, een traditie is geboren. Misschien belangrijker nog is dat er een 

basis is gelegd om onze sport inzichtelijk te maken. Ik voorspel dat het niet lang zal duren 

voordat het zweefvliegen net als de F1 een podium krijgt. Deze grote doelen maken we op 

deze manier samen door middel van een E-NK. Diverse personen hebben zich al bij Jens 

gemeld om de haalbaarheid te onderzoeken om via Condor ook echte wedstrijden te 

‘tracken’. Niet alleen de positie maar ook de beelden, het gesprek met de vlieger. De 

spanning die vanuit de cockpit direct je woonkamer in komt. Collega’s en familie aan de buis 

gekluisterd terwijl ik mijn 3e dag van de OMK vlieg. Dat zou voor de sport de mooiste 

reclame zijn! 

 

Sander Terpstra 

 

Team E-NK 

Hans Bodde, Wiek Schoenmakers, Sander Terpstra 

Met hulp van 

Mira van Aalst, Roald Munnig Schmidt, Jens Bouma 

En de rest. 

 

 


