
 

PERSBERICHT WK Zweefvliegen 2022, Pociunai Litouwen, 3 juli 

 

WK Zweefvliegen in het kort: 

Van 3 t/m 15 juli strijden de 86 beste zweefvliegers van de wereld om de eerste plaats in vier 

verschillende klasses. Elke klasse bestaat uit een aantal types met vergelijkbare eigenschappen en 

prestaties waardoor het verschil gemaakt wordt door de vliegers en niet door het vliegtuig.  

Nederland wordt vertegenwoordigd door  

 Roelof Corporaal in de clubklasse vliegend in een LS-7 Neo 

 Thies Bruins, in de clubklasse vliegend in een ASW-20 

 Stephan Grunder, in de standaard klasse, vliegend in een LS-8 

 Lars Groot, in de 15 meter klasse, vliegend in een Asg-29E 

 Robin Smit, in de 13 meter klasse, vliegend in een mini LAK FES 

 Nick Hanenburg, in de 13 meter klasse, vliegend in een mini LAK 

 Sander Terpstra is team coach 

 

WK Wedstrijd dag 1, 3 juli 2022 

Na een week van uitgebreide trainingen, keuringen van vliegtuigen en teambuildingsactiviteiten staat 

het volledige Nederlandse team vandaag op de eerste dag van het wereldkampioenschap zweefvliegen 

te trappelen aan de start 

Deze eerste dag van het wereldkampioenschap begon direct erg uitdagend want lang leek het een niet 

vliegbare dag te worden. Gedurende de nacht trok er een front over waarvan het lastig inschatten was 

wanneer de omstandigheden zouden verbeteren. Om 13:00 werd er besloten om het volledige veld op 

te slepen en de vliegers kregen opdrachten om een voorgeschreven parcours te vliegen, zie kader. De 

opdrachten varieerden per klasse en lagen tussen de 235 en 300 km. Vanwege de lage wolkenbasis op 

ongeveer 900 meter waren dat uitdagende afstanden want dan kan er rond de 10 .. 15 km afstand 

gevlogen worden voordat er weer naar thermiek gezocht moet worden om hoogte te winnen. 

Hoe uitdagend de dag was blijkt wel uit het feit dat geen van de 86 vliegers heeft kunnen finishen en 

allemaal bij een (niet protesterend) boer in de wei is geland dan wel zijn (elektrische) hulpmotor heeft 

moeten gebruiken om weer terug naar het vliegveld te komen. Wanneer geen van de vliegers rond komt 

wordt er een score toegekend naar het aantal kilometers dat langs de voorgeschreven keerpunten gaat. 



Wanneer er meer dan drie vliegers zijn geweest die meer dan 70% van de afstand hebben afgelegd telt 

de dag als een wedstrijd dag. 

3 juli is dat in alle klasses gelukt en team Nederland heeft op deze eerste dag prima gescoord. Er zijn wat 

individuele verschillen maar aangezien het de eerste wedstrijd dag is en er relatief weinig punten te 

verdelen zijn wanneer iedereen is ‘buiten geland’, zijn er geen grote verschillen ontstaan en ligt de weg 

naar een kampioenschap nog steeds open. 

 

Kader: Wedstrijd zweefvliegen 

Bij het wedstrijd zweefvliegen is het de kunst om volledig op zonne energie een vooraf aangegeven 

parcours af te leggen. Zweefvliegtuigen hebben geen motor aan boord en daardoor daalt een 

zweefvliegtuig altijd. Om boven te blijven moet een zweefvlieger thermiek (warme opstijgende lucht) 

zien te vinden waardoor het vliegtuig al cirkelend, mee omhoog gaat in de thermiekbel. Wanneer het 

vliegtuig voldoende hoogte heeft gewonnen vliegt het rechtuit om het voorgeschreven parcours af te 

leggen, zie plaatje thermiek vliegen. 

 

Op het onderstaande plaatje is de wedstrijd opdracht van de clubklasse van 3 juli 2022 weergegeven. 

Elke vlieger moet starten vanuit de rode cirkel rechts in het midden, en zodra de vlieger over de rode lijn 

vliegt begint de klok automatisch te lopen. En moet de vlieger zo snel mogelijk langs de blauwe lijn 

vliegen en de rode stippen, de keerpunten afvliegen. Omdat de weersomstandigheden lokaal erg 

verschillend kunnen zijn doordat er bijvoorbeeld buien kunnen ontwikkelen of er veel water in de buurt 

is waardoor de thermiek zwakker kan zijn moet er strategisch gevlogen worden. Want als je harder 

vliegt verlies je sneller hoogte, net zoals het verbruik  van een auto toeneemt met de rijsnelheid, en haal 

je misschien de volgende thermiek bel niet en moet je gaan landen en de wijdstrijd afbreken. 



 

Parcours clubklasse WK Zweefvliegen, 3 juli 2022, 235 km in afstand. 

 

Thermiekvliegen: cirkelen om hoogte te winnen en vervolgens afstand af te kunnen leggen 

 

Foto’s rechtenvrij te gebruiken, voor meer informatie,  

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

zweefvliegen +31-6-53627893 mail adres Remco4401@gmail.com 

mailto:Remco4401@gmail.com


 

 

Wedstrijd overzicht en planning van de kaders. 

Datum Activiteit Thema / kader 

29 jun–1 jul trainingen  

2 juli Openings ceremonie  

3 juli wedstrijden Dag verslag + wedstrijd  zweefvliegen 

4 juli wedstrijden Dag verslag + Vlieger 1 (Thies) 

5 juli wedstrijden Dag verslag + Vliegtuig klasses 

6 juli wedstrijden Dag verslag + Vlieger 2 (Roelof) 

7 juli wedstrijden Dag verslag + Weer en zweefvliegen 

8 juli wedstrijden Dag verslag + Vlieger 3 (Nick) 

9 juli wedstrijden Dag verslag + Zweefvliegen en beroep 

10 juli wedstrijden Dag verslag + Vlieger 4 (Stefan) 

11 juli wedstrijden Dag verslag + Zweefvliegen in Nederland 

12 juli wedstrijden Dag verslag + Vlieger 5 (Robin) 

13 juli wedstrijden Dag verslag + Historie wereldkampioenen 

14 juli wedstrijden Dag verslag + captain (Sander) 

15 juli wedstrijden Dag verslag +  

16 julil Prijs uitreiking Uistlagen + samenvatting + volgende WK 

 


