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Voorwoord van de voorzitter

kennis bezit voor advies aan alle betrokkenen bij lichte- en 
sportluchtvaart en bijdraagt aan de doorontwikkeling ervan. 

Met voorgaande drie ambities kent de KNVvL voor het eerst in 
vele jaren een concreet, helder, noodzakelijk en voor iedereen 
aantrekkelijk toekomstperspectief die het waard is om 
gezamenlijk aan te werken en wordt antwoord gegeven op de 
vraag waarom de KNVvL bestaat: behoud en uitbreiding van 
de mogelijkheden voor lichte- en sportluchtvaart in Nederland 
en voor de Nederlandse beoefenaren ervan in het buitenland.

Blik op de toekomst 
Veel dank gaat uit aan al diegenen die betrokkenen zijn geweest 
bij het verbeterproces: Verenigingsbestuur, Verenigingsraad, 
Raad van Advies, Afdelingen en het Verenigingsbureau en 
Commissieleden, kortom heel veel vrijwilligers, hebben in 
belangrijke mate zelf bijgedragen aan de door velen gewenste 
verbetering van de samenwerking en structuur van de 
vereniging. 
Het verbeterproces is vooral goed verlopen omdat nadrukkelijk 
is gekozen voor een open dialoog met alle betrokkenen, waarin 
gezocht is naar samenwerking, begrip, elkaar ‘verstaan’ en 
zonder de relevante verschillen te ontkennen. 

Het eindrapport KNVvL naar hoger niveau 2018 stelt vast dat 
de organisatie er nu weer goed voor staat en dat het tijd is om 
niet meer vooral naar onszelf te kijken, maar dat we weer meer 
contact moeten zoeken met de buitenwereld. Daar ligt onze 
toekomst. Met het uitbrengen van het eindrapport is de KNVvL 
niet gearriveerd bij een eindstation. Nee, de KNVvL is nog 
maar net aanbeland bij een tussenstation van waaruit zij kan 
werken aan verdere verbetering van de organisatie die zorgt 
dat steeds meer mensen kunnen genieten van luchtsporten en 
luchtvaartactiviteiten. 

Samenwerking met de overheid
In 2018 zijn enkele belangrijke stappen gezet op het terrein 
van de samenwerking met de overheid. Op 12 april is een 
samenwerkingsovereenkomst getekend waarbij LVNL, CLSK, 
en de belangenorganisaties voor de lichte luchtvaart, KNVvL, 
AOPA en NACA, deelnemende partijen zijn. Afgesproken is 
dat KNVvL, AOPA en NACA voortaan zullen plaatsnemen aan 
de overlegtafel en dat de verkeersleidingsdiensten LVNL en 
Koninklijke Luchtmacht gebruik zullen maken van hun kennis 
en inzichten. Zo zullen GA-partijen voortaan worden betrokken 
in overleg aangaande wijzigingen van het Nederlandse 
luchtruim. 

Op woensdag 6 juni is een convenant getekend tussen ILT en 
de KNVvL inzake het melden van voorvallen en incidenten 
voor de luchtsporten. De KNVvL wordt hierdoor in staat 
gesteld om veiligheidsmeldingen, die sinds de invoering van 

Voorwoord

Over de KNVvL
De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 
(KNVvL) is de nationale vereniging voor alle luchtsporten. De 
KNVvL is opgericht op 19 oktober 1907 als ‘Vereeniging ter 
Bevordering van de Luchtscheepvaart’. De KNVvL behartigt 
de belangen van alle luchtsporten in Nederland. De KNVvL is 
aangesloten bij Fédération Aéronautique Internationale (FAI), 
de World Air Sports Federation, gevestigd in Lausanne, de 
European Air Sports en NOC*NSF.
 
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix is beschermvrouwe 
van de KNVvL.

Met vertrouwen effectief de toekomst tegemoet
De KNVvL is de afgelopen jaren intern behoorlijk aan de slag 
geweest om de organisatie van de KNVvL te verbeteren zodat 
het bestaansrecht en de toekomstzekerheid van de vereniging 
konden worden versterkt. Bijna vier jaar is gewerkt aan de 
verbetering van de organisatie en van de processen om beter 
met elkaar samen te werken. Het verbeterprogramma dat de 
naam ‘KNVvL naar Hoger Niveau’ mee kreeg,  werd najaar 
2018 afgerond. Aanleiding van dit proces was de constatering 
in 2014 dat de relatie tussen het centrale verenigingsdeel 
en de afdelingen van de KNVvL verbetering behoefden om 
meer synergie te bereiken. De noodzakelijke verbetering 
van de samenwerking tussen hoofdbestuur, ledenraad, 
verenigingsbureau en de afdelingsbesturen, -vergaderingen 
en -commissies zou zijn te bereiken door verandering van 
structuur, cultuur en procedures. Het verbeterproces van de 
KNVvL gaat vooral over verbetering van de structuur van de 
vereniging, de organisatie om beter samen te werken en meer 
duidelijkheid wie waarvoor verantwoordelijk is.

Ambities
Zeker zo belangrijk voor de KNVvL is de concretisering van 
de missie en visie in de drie ambities die het bestuur, in de 
laatste fase van het verbeterproces, heeft geformuleerd voor 
de toekomst van de KNVvL:

1. Meer Ruimte voor Lichte Luchtvaart 
2. Gekwalificeerde Organisatie voor Luchtvaart en Luchtsport 
3. Expertisecentrum voor Luchtvaart en Luchtsport

Dit gaat om luchtruim, grondgebruik, faciliteiten, wet- en 
regelgeving en meer bekendheid bij het grote publiek, 
media en politiek, maar ook het zijn van een gekwalificeerde 
organisatie die namens de overheid erkende brevetten 
uitgeeft en examens, opleidingen en veiligheid voor de lichte 
luchtvaart verzorgt.
Luchtsporten en luchtvaart zijn mogelijk binnen een 
complexe context van regels voor luchtruim grondgebruik, 
veiligheidsregelgeving. De KNVvL is de organisatie die de 
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EU verordening 376/2014 verplicht aan de overheid gedaan 
moeten worden,  in eigen beheer analyseren en intern 
verbetermaatregelen op te stellen en in te voeren. Dit moet 
bijdragen aan een verhoging van het veiligheidsbewustzijn en 
de veiligheid onder luchtsporters. De rol van de KNVvL in het 
kader van veiligheid en eigen verantwoording wordt hiermee 
erkend en sluit goed aan bij de ambitie van de KNVvL om als 
gekwalificeerde organisatie een rol van betekenis te kunnen 
vervullen. 

Sportieve prestaties
Nederlandse luchtsporters hebben ook in 2018 weer prestaties 
geboekt, persoonlijke records verbeterd. Twee KNVvL-leden 
wisten een podiumplaats tijdens wereldkampioenschappen te 
behalen en zijn door de KNVvL onderscheiden.
 
Sjaak Selen werd wereldkampioen Zweefvliegen in de 
standaardklasse.  Gerben van Berkum werd wereldkampioen 
Modelvliegen F5B. Beiden ontvingen de KNVvL -erepenning in 
zilver. 

Ronald Schnitker
Voorzitter KNVvL
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Verenigingsbureau
Het verenigingsbureau verzorgt, in opdracht van het 
hoofdbestuur, vele en diverse taken en activiteiten. Dit voor 
de leden, afdelingen en aangesloten clubs en verenigingen. Al 
deze taken en activiteiten zijn terug te voeren op de missie, visie 
en doelen zoals omschreven in het meerjarenbeleidsplan van 
de KNVvL en jaarplan 2018. Veel van deze zaken worden ook 
op afdelingsniveau behartigd en uitgevoerd, door personeel 
en door de vele betrokken vrijwilligers. Deze staan per afdeling 
omschreven verderop in dit verslag. Voor de gezamenlijke en 
afdelingsoverstijgende professionele ondersteuning worden ze 
uitgevoerd en/of begeleid door het personeel op het kantoor 
te Woerden.

In 2018 is de in 2017 ingezette verdere invulling gegeven aan 
het vernieuwen van de organisatiestructuur. Met het inrichten 
van centrale commissies is invulling gegeven aan het delen 
van kennis tussen de verschillende afdelingen en het borgen 
van de juiste kennisuitwisseling bij gesprekken met derden, 
zoals de overheid.

De taken uit het jaarplan worden veelal aangevuld met zaken 
die gedurende het jaar een hoge prioriteit krijgen. Zo is in 
2018 opnieuw, naar aanleiding van het bekendmaken van de 
voorgestelde luchtruimstructuurwijziging ten behoeve van 
de commerciële vluchten op Lelystad, veel tijd gestoken in 
overleg met ministerie, luchtverkeersleiding, landelijke politiek, 
provinciale bestuurders en burgemeesters en wethouders van 
gemeenten ten einde tot een betere oplossing te komen.

We hebben onderzoek gedaan, simulaties uitgevoerd en 
rapporten aangeboden om de mogelijkheden voor de overige 
luchtvarenden zo goed mogelijk in te kunnen vullen. Een 
aantal van onze aanbevelingen zijn overgenomen. Het blijft 
echter ook in 2019 en verder zaak hier de nodige aandacht aan 
te besteden. Door het intensieve contact is de samenwerking 
met de politiek, de landelijke overheid en luchtverkeersleiding 
verder verbeterd.

Algemene zaken
Diverse jaarplannen voor 2018 van afdelingen en het 
verenigingsbureau zijn opgesteld en geaccordeerd. De meeste 
afdelingen hebben een jaarplan in het verslagjaar opgesteld. 
De doelstelling met betrekking tot ledenontwikkeling zoals 
begroot is behaald.

De stijging is toe te wijzen aan Drones, Parachutespringen 
en Schermvliegen; de daling is voornamelijk toe te schrijven 
aan Modelvliegsport. Deze daling is zorgwekkend en er 
zijn inmiddels activiteiten gestart die in 2019 hun uitvoer 
moeten krijgen. Verder is meer geïnvesteerd in marketing en 
communicatie en is een start gemaakt met het vernieuwen en 
integreren van websites voor versterking van de communicatie.

Er worden steeds meer initiatieven genomen om ledengroei en 
behoud te realiseren. Een daarvan, de Dag van de Luchtsport, 
is vooral vanuit de zweefvliegclubs vormgegeven in 2018. Maar 

ook Deltavliegen, Schermvliegen en Modelvliegsport hebben 
zich hierbij aangesloten. Bij de deelnemende verenigingen was 
er veel enthousiasme. Voor 2020 is dan ook weer besloten om 
de Dag van de Luchtsport te organiseren met daarbij nog meer 
activiteiten.

Operations

Bestuurlijk
Binnen de nieuwe organisatiestructuur van de KNVvL (‘KNVvL 
naar hoger niveau’) worden operationele werkzaamheden 
voor OPS uitgevoerd en gecoördineerd door het  KNVvL 
verenigingsbureau. De centrale commissie luchtruim KNVvL 
is van start gegaan en heeft diverse dossiers in behandeling. 
Niet alle afdelingen hebben een vertegenwoordiging in 
deze commissie aangewezen. De commissie kan inzake 
luchtruimzaken onder verantwoording van het Hoofdbestuur 
zelfstandig acties initiëren en uitvoeren.
 
De KNVvL wordt binnen Europe Air Sports (EAS) 
vertegenwoordigd door OPS medewerker Hans Visser. Hans 
heeft echter zijn dienstbetrekking beëindigd, de formele 
opvolging is in het verslagjaar nog niet belegd.
 
Kantoor / bureau
Er zijn einde kalenderjaar drie werknemers in deeltijd binnen 
de afdeling OPS in dienst. Zij voeren  werkzaamheden 
uit en coördineren vrijwilligers en dossiers. De inzet van 
vrijwilligers is voor de uitvoering, kennis en content van 
dossiers onontbeerlijk. De centrale aansturing ligt bij het 
verenigingsbureau.
 
Voor luchtruimzaken  is de KNVvL centrale commissie luchtruim 
haar werkzaamheden begonnen.  Voor parachutespringen 
wordt gecommuniceerd via Werkgroep Luchtruim (WLR), voor 
zweefvliegen via de Commissie Luchtruim & Radiogebruik 
(CLR) en voor de overige afdelingen met specifieke personen.
 
Overheid
De overheid is in 2018 gestart met een nieuwe luchtvaartnota 
én met een luchtruimherziening.  Beide zijn door sterk 
veranderde omstandigheden zoals toegenomen luchtverkeer, 
de geplande opening van Lelystad Airport en verminderd 
maatschappelijk draagvlak, in combinatie met een verouderde 
en inefficiënte luchtruimstructuur, aan een noodzakelijke 
update toe.
 
Luchtvaartnota 2020-2050
De nota moet een integraal nieuw beleidsdocument worden, 
waarbij nieuwe criteria als klimaat, milieu, bewoners, etc. 
worden opgenomen. Het tijdpad is ambitieus, najaar 2019 
moet het door de Minister aan de Kamer worden aangeboden. 
General Aviation is in deze nota inbegrepen. Door middel van 
klankbordgroepen is de KNVvL betrokken.  De  inhoud van de 
nota is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Verenigingsbureau
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Luchtruimherziening 2023
Dat het Nederlandse luchtruim verbeterd moet worden is 
evident. Meer capaciteit, efficiëncy en duurzaamheid zijn 
hierbij de doelen, waarbij veiligheid een randvoorwaarde is. 
Hoewel ingezet door het ministerie op aandringen van LVNL 
en CLSK ondersteund door de grote luchtvaart is hier in 
principe ook voor de luchtsporten winst te behalen.  KNVvL 
heeft daartoe samen met AOPA en NACA een behoeftestelling 
opgesteld en  ingediend. Ook maakt de KNVvL zich sterk om 
als formeel partner aan de werkgroep luchtruimherziening 
deel te nemen.
 
Lelystad
Dit bijzondere dossier vraagt veel tijd en energie en zal blijven 
lopen tot voorbij een eventuele opening in 2020.  Over het nut en 
noodzaak van dit vliegveld worden grote vraagtekens gesteld. 
Het aantal vluchten is vooralsnog onduidelijk en op welke 
hoogtes er dan nu echt gevlogen gaat worden is onbekend. De 
gevolgen voor parachutespringen op Teuge en zweefvliegen 
in de provincie zelf variëren van groot tot desastreus. De 
concept  aan- en uitvliegroutes staan nog steeds ingetekend 
in het LVNL ontwerp.  Alle GA partijen moeten blijven vechten 
om hun bedreigde belangen te verdedigen.
 
IPO/ICL
Onze contacten met provincies vinden plaats in het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) en wel specifiek in de 
Interprovinciale Contactgroep Luchthavens  (ICL). Jaarlijks 
is er een ICL-vergadering waarbij de KNVvL belangen worden 
behartigd. Denk hierbij aan zaken als een vrijstellingsregeling 
paramotortrikes, TUG’s, buffers rond natuurgebieden, RBML, 
etc. ballonvaren.
 
GA Platform overleg
De KNVvL neemt deel aan het GA-Platform dat vanuit het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt belegd. 
Het platform vergadert op reguliere basis, samen met de GA 
partners  AOPA, NACA en NVL. Ook ILT en ICL nemen deel. 
Contactpersoon van het ministerie hiertoe is Arjan Vermeij. Er 
wordt gewerkt met een jaarwerkplan. In dit plan worden op 
voordracht van de KNVvL en de GA partners onderwerpen en 
knelpunten ingediend. De looptijd van het plan is twee jaar, 
waarbij 2018 het tweede jaar was.  Een dossier als Lelystad 
valt niet onder het jaarplan, het gaat puur om operationele en 
regeltechnische zaken.
 
LVC-Strategisch Forum
KNVvL zit namens de GA partners in het LVC-SF. Belangrijkste 
onderwerp voor de luchtsporten is de evenementenlijst. 
Doel van deze lijst is om de belangrijkste luchtsportevents 
via dit platform te communiceren en zoveel als mogelijk 
te kunnen accommoderen. Diverse evenementen konden 
aldus met medewerking van LVNL/CLSK met het gewenste 
luchtruimgebruik plaatsvinden. Deze lijst wordt jaarlijks 
vastgesteld.

Dossiers
 
Natura 2000 - Zeeland
Het Ministerie van Economische Zaken heeft in 2017 voor 
6 Natura 2000-gebieden in Zeeland een hoogtebeperking 
ingevoerd van 1000 voet en weliswaar alleen voor de 
recreatieve GA. KNVvL hebben  destijds bezwaar aangetekend. 
Helaas is dit na een zitting in februari op alle punten afgewezen. 
Ook een beroep bij de Raad van State mocht niet baten.  Deze 
beslissing schept helaas een ernstig precedent waartegen 
vooralsnog geen kruid gewassen lijkt.
 
Paramotor
De door de KNVvL gewenste vrijstellingsregeling voor 
paramotortrikes is - ondanks de grote inzet van Frank Moorman, 
voorzitter van de afdeling Paramotorvliegen - nog steeds niet 
gerealiseerd.  Veel provincies zijn hier op tegen vanwege 
geluidshinderbezwaren, hetgeen de aanvraag bemoeilijkt.  
Ook een wettelijke definitie van een paramotortrike is niet in 
2018 vastgesteld, dit ondanks de argumenten die richting het 
ministerie zijn ingebracht. De politieke kant van dit dossier 
speelt hierbij een grote rol.
 
Drones
Momenteel richt de KNVvL zich op een raamwerk voor een 
e-learning omgeving (training en test) voor dronevliegers. 
(ook voor modelvliegers die buiten modelvliegvelden vliegen) 
Hiermee anticipeert de KNVvL op EASA regelgeving die 
waarschijnlijk in het eerste kwartaal 2019 van kracht zal 
worden. Met deze regelgeving zal het onderscheid tussen 
beroepsmatige en recreatieve dronevliegen vervagen. EASA 
blijft druk bezig met deze regelgeving, zo was er in november 
een conferentie hierover te Amsterdam.
Op landelijk niveau zien we steeds meer beperkingen voor 
drones, van o.a. gemeentes, al dan niet terecht.
 
Hoogte Lierlocaties
Nieuwe aanvragen voor lierlocaties voor delta/schermvliegen 
worden, gezien een (onnodige) beperking in de RVGLT, niet 
meer geaccepteerd als de lokale ondergrens van de TMA 
tijdens het lieren wordt doorbroken. De KNVvL heeft hiertoe 
diverse bezwaren geuit bij het ministerie maar de kwestie  
is nog steeds niet opgelost. Momenteel ligt er een KNVvL  
voorstel tot oplossing hiervan.
 
Aeronautical Information Publication, AIP
De KNVvL verifieert aanvragen van aangesloten clubs voor 
het opnemen dan wel wijzigen van velden in de AIP. Indien 
volledig en correct stuurt de afdeling OPS de aanvraag door 
aan de afdeling Aeronautical Information Services (AIS) bij 
LVNL. Ter verduidelijking en ten behoeve van het vastleggen 
van de procedure en de verantwoordelijkheden is in 2017 een 
protocol opgesteld. In dit protocol ligt de procedure en de 
verantwoordelijkheden van beide partijen vast. 
 

Verenigingsbureau
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Display Authorisations
De KNVvL verzorgt sinds enkele jaren de afgifte van Display 
Authorisations (DA) voor piloten die deelnemen aan een 
luchtvaartvertoning. In 2018 heeft het hoofdbestuur van de 
KNVvL goedkeuring gegeven aan het Display Autorisation 
Afgiftereglement. Ook is een Display Authorisation Commissie 
(DAC) benoemd die uit drie leden bestaat. De DAC is onderdeel 
van het KNVvL Examinering Instituut (KEI). Deze commissie 
zal toezien op naleving van het Afgiftereglement en heeft ook 
een belangrijke rol in de benoeming van Display Authorisation 
Evaluators (DAE). De commissie gaat voor alle DA houders 
vanaf 2019 seminars organiseren, te beginnen met een 
seminar voor de DAE in het voorjaar van 2019.
 
Windmolens  - Lelystad
De bedreiging voor luchtsporten door de voorgenomen 
plaatsing van windmolenparken in Flevoland neemt steeds 
meer toe. Ondanks de grote inzet van KNVvL (in samenwerking 
met AOPA) lukt het niet om de plannen van plaatsing en het 
ontwerp van de VFR- routes zo te beïnvloeden dat er geen 
gevolgen voor GA en luchtsporten zijn.
 
Het Ministerie van EZ heeft deze plannen ontwikkeld om 
de klimaatdoelstellingen te halen. Daarbij worden door alle 
provincies steeds meer windmolens geplaatst, die ook steeds 
hoger worden. Provincies verzuimen bij het kiezen van de 
locaties het luchtruimaspect mee te wegen. De ruimte tussen 
de ondergrens van 1500 voet (in veel TMA’s van toepassing) 
en die van 1000 voet als minimum vlieghoogte wordt hierdoor 
heel krap. 

Veiligheid
Conform de Europese Verordening 376/2014 zijn gezagvoer—
ders van GA luchtvaartuigen verplicht incidenten te melden 
bij het Analyse Bureau Luchtvaart (ABL). Daarnaast is de 
gezagvoerder in het geval van een ernstig incident ook 
verplicht te melden bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Er 
geldt in dat geval dus een dubbele meldplicht. Voor de toekomst 
ziet de KNVvL dat graag anders en heeft liever één meldpunt. 
Die wens wordt gedeeld, maar zover is het nog niet. In het 
voorjaar van 2018 is een convenant gesloten tussen ABL van 
ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en de KNVvL. Doel 
van dit convenant is enerzijds om de meldbereidheid binnen de 
sector te vergroten en anderzijds om de samenwerking tussen 
ABL en de KNVvL te verbeteren. Met name de kennis van lichte 
luchtvaart is binnen de KNVvL heel groot en die kennis is nodig 
om trends binnen lichte luchtvaartincidenten goed te kunnen 
beoordelen en te wegen. Meldingen van de lichte luchtvaart 
die direct bij ABL binnenkomen worden, mits de melder dat 
wil, doorgezet naar de KNVvL. En andersom worden, ook hier 
indien de melder dat wil en geanonimiseerd, meldingen binnen 
de KNVvL met ABL gedeeld. Gezamenlijk ontstaat dan een 
grotere centrale database die eventuele trends beter aan het 
licht brengen. Daarmee hebben we binnen de Just Culture in 
de lichte luchtvaart weer een stap gezet. We zijn er nog niet, 
maar het wordt wel steeds beter.

AVG
In mei 2016 is de Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) aangenomen en organisaties in 
Nederland kregen tot 25 mei 2018 de tijd om de bedrijfsvoering 
in overeenstemming te brengen met de AVG. De verordening 
geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die 
persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke 
personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet 
betaald wordt voor diensten of producten.
De KNVvL heeft via NOC*NSF aansluiting gezocht bij de 
Stichting AVG die voor een aantal sectoren -waaronder 
sportorganisaties- een speciaal programma hadden ontwikkeld 
om stap voor stap de juiste maatregelen in te voeren 
om daarmee te voldoen aan de AVG. De KNVvL heeft dit 
stappenplan gevolgd maar had ook de wens om dit programma 
(gratis) aan te bieden aan alle organisaties binnen de KNVvL. 
Dat is gelukt. Inmiddels hebben 135 organisaties binnen de 
KNVvL met succes gebruikt gemaakt van dit programma om 
te voldoen aan de AVG.
 
Ledenservice
De Ledenservice van de KNVvL heeft klantvriendelijkheid 
en servicegerichtheid hoog in het vaandel staan. Wij vinden 
het belangrijk om alle leden en onze vrijwilligers van de 
luchtsportafdelingen vriendelijk en met respect te woord 
te staan en dat ook binnen een kort tijdsbestek. Jaarlijks 
beantwoorden wij zo’n 8000 telefoontjes en beantwoorden we 
ongeveer 20.000 e-mails. 

Het team van de Ledenservice zorgt actief voor een brede 
kennisbasis zodat de meeste vragen eerstelijns beantwoord 
kunnen worden. Op deze manier hoeft er tweedelijns of richting 
afdelingen steeds minder beroep op collega’s of vrijwilligers te 
worden gedaan. 

Leden die last-minute wat geregeld moeten hebben worden 
binnen de mogelijkheden extra snel geholpen zodat zij op korte 
termijn al kunnen genieten van hun luchtsport. Meedenken met 
de leden en denken in oplossingen is een absolute meerwaarde 
van de KNVvL Ledenservice.  

Ledenpas
De frisgroene ledenpas van 2018 is bij de meeste leden al ruim 
voor de start van het jaar 2018 bezorgd. Dit werd gewaardeerd! 
Jeroen Beeke Design heeft weer voor het frisse ontwerp 
gezorgd.

Werkprocessen
De KNVvL is steeds meer werkprocessen aan het verbeteren. 
Hiervoor wordt de business strategie LEAN gehanteerd. 
Kort gezegd is LEAN een manier van werken waarbij alles en 
iedereen in de vereniging zich richt op het creëren van waarde 
voor de klant. Verspillingen worden hierbij geëlimineerd. Een 
van de manieren om verspillingen (bv fouten en dus correcties) 
te elimineren, is het zoveel mogelijk standaardiseren van 
werkprocessen. Standaardiseren betekent routine en dus 

Verenigingsbureau
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efficiënter werken met zo klein mogelijke foutmarges. Voor 
Ledenservice/KEI betekent dit concreet dat er aanpassingen 
zijn gedaan en worden gedaan op het gebied van 
lidmaatschappen, brevetten en examenprocedures. 

KNVvL Examinering Instituut (KEI)

Brevetuitgifte
In 2018 zijn de volgende aantallen brevetten uitgegeven:
- Ballonvaarbewijs: 10
- Paramotorvliegbewijs: 148
- Schermvliegbewijs: 448
- Zweefvliegbewijs: 828
- IPPI-kaarten Schermvliegen 115 
- IPPI-kaarten Deltavliegen 5
- Display Authorisation: 65

Afgenomen theorie-examens  
Examen Luchtsportafdeling Examens Aantal  
   kandidaten
Theorie GPL/LAPL(s) Zweefvliegen 2 142
Theorie Brevet 2 Schermvliegen 3 172
Theorie Brevet 3 Schermvliegen 3 42
Theorie PGL Paramotorvliegen 6 80
Theorie ROC-Light Drones 23 200

Voor alle examens is een nauwe samenwerking tussen 
de professionals van de KNVvL en de vrijwilligers van de 
luchtsportafdeling vereist. Bijzonder aan deze examens is 
de elektronische verwerking van alle antwoordformulieren; 
deze worden ingescand. Het nakijken gebeurd daardoor veel 
sneller en daarbij wordt tevens een statistische analyse van 
de examenvragen mogelijk. De zogenaamde P- en RIT-analyse 
worden uitgevoerd. De P-waarde is het percentage van de 
kandidaten dat deze vraag goed beantwoord heeft. Dat wil 
zeggen dat een hoge p-waarde op een relatief eenvoudige 
vraag wijst voor deze groep kandidaten: ze hebben immers 
bijna allemaal de vraag goed. Te moeilijke en te makkelijke 
vragen zijn niet wenselijk in een toets. Kort gezegd geeft de 
RIT-waarde aan hoe goed de betreffende vraag in het examen 
past. Deze analyses tezamen geven dus een goed beeld van de 
kwaliteit van een examen en de vragen. Waar nodig kan een 
vraag of antwoordsleutel naar aanleiding van deze analyses 
worden aangepast. De eindverantwoording hiervoor ligt bij de 
examencommissie. 
De examens worden afgenomen volgens de kwaliteitseisen van 
de EASA en de Nederlandse Overheid.

STEBZ
STEBZ is de onafhankelijke Stichting Theorie Examens 
Ballonvaren en Zweefvliegen, opgericht om bepaalde 
staatsexamens af te kunnen nemen. 

Nadat het ministerie van Infrastructuur en Milieu de KNVvL 
in 2016 geaccrediteerd heeft voor het afnemen van bepaalde 

staatsexamens die tot en met 2016 onder het CBR vielen, zijn 
in 2017 deze examens voor het eerst afgenomen door STEBZ. 
Hoewel de  accreditatie alle theorie-examens van de afdeling 
Zweefvliegen en Ballonvaren betrof, zijn alleen de onderdelen 
voor Ballonvaren via STEBZ afgenomen. Dit heeft onder 
andere als reden dat de voorgenomen invoering van EASA-
regelgeving is uitgesteld tot in ieder geval april 2020.

In 2018 heeft STEBZ de theorie-examens in nauw overleg met 
de Inspectie Leefomgeving en Transport de theorievakken 
voor Ballonvaren afgenomen en voor het eerst ook voor 
Zweefvliegen (septemberexamen). 
Direct merkbaar gevolg van deze verschuiving van de examens 
is dat de examens goedkoper zijn geworden voor de kandidaten 
en deze tendens heeft zich voor 2018 voortgezet. 
Vanzelfsprekend worden ook de examens van STEBZ 
afgenomen volgens de kwaliteitseisen van de EASA en de 
Nederlandse Overheid.  

STEBZ heeft in 2018 deze examens afgenomen
Examen Luchtsportafdeling Examens Aantal  
   kandidaten
Theorie CPL (FB) 
(of KNVvL-BPL) Ballonvaren 5 43
Theorie GPL / LAPL(s) Zweefvliegen 1 106

Commissie KNVvL Medisch

Samenstelling:  Marja Osinga, AME, voorzitter
        Paul Michel de Grood, secretaris 
  Rob Dreissen 
  Fer Helmers, AME
  Christiaan Verhulst
  Raymond van der Wal
  Ronald van Gastel, AME
  Koos de Keijzer        
  Ruud Stienstra, AME  

Alle commissieleden zijn arts. In 2018 hebben zich geen 
wijzigingen voorgedaan in de samenstelling.

Organisatie
De commissie heeft ervoor gekozen zoveel mogelijk per e-mail 
en per telefoon te overleggen. Het dossier van de secretaris 
evenals dat van de voorzitter bevat enige honderden in- en 
uitgaande mails. Door deze manier van werken zijn alle 
commissieleden direct geïnformeerd en kan snel gereageerd 
worden op situaties die snelheid vereisen. Bovendien hoeven 
geen reiskosten en vergaderkosten gedeclareerd te worden. 
Daarnaast is de commissie 1 x bijeen geweest om een aantal 
beleidspunten te bespreken. Tevens is er een bijeenkomst 
geweest met de afdeling Schermvliegen.

Verenigingsbureau
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Verenigingsbureau

Activiteiten 
Advies 
Met grote regelmaat wordt de commissie om advies gevraagd. 
Het aantal adviezen overschrijdt de 100 per jaar. Het betreft 
vragen van zweefvliegclubs, via de chef-instructeur of 
bestuursleden over de keuringsprocedure en over individuele 
gevallen. Daarnaast wordt de Commissie geconsulteerd 
door keuringsartsen over nadere precisiering van de 
keuringsreglementen aan de hand van individuele casuïstiek. 
Ook aan individuele vliegers zijn adviezen gegeven. 
Elke vraag wordt via de mail door de commissieleden onderling 
besproken. Bijna altijd lukt het om binnen 5 werkdagen een 
advies te geven. In een enkel geval wordt door de Commissie 
een externe specialist geraadpleegd. 
Vergeleken met vorig jaar is het aantal consulten opnieuw 
toegenomen. 
Ook voor de andere afdelingen van de KNVvL, waarvoor 
het KNVvL medical geldt als verklaring voor medische 
geschiktheid, adviseert de Commissie.

Toepassing criteria LAPL-keuring
Steeds meer vliegers hebben inmiddels een LAPL of evt. 
klasse 2 medical. Nog steeds bereiken ons klachten over de 
toepassing van klasse 2 criteria bij de LAPL keuring.
Een groot punt van aandacht is dat bij het ontbreken van 
Guidance Material voor het LAPL door IL&T het GM van klasse 
2 gebruikt wordt. Dit heeft geleid tot een aantal, in de ogen 
van de Commissie, onnodige afkeuringen en het opleggen van 
beperkingen. De Commissie is samen met Engelse collega’s 
bezig Guidance Material op te stellen en dit in te dienen bij de 
EASA. Het is de bedoeling dit tijdrovende werk in 2019 af te 
ronden.
 
Annex II
Invoering van EASA regelgeving heeft binnen de commissie de 
volle aandacht, zowel inhoudelijk als organisatorisch. 
De voorstellen die de commissie heeft gedaan ten aanzien van 
de medische keuringen voor Annex II vliegtuigen zijn door de 
overheid overgenomen en uitgewerkt tot wetgeving.

Guidance Material
Een traject is opgestart om Guidance Material te ontwikkelen 
voor het KNVvL medical. Deze medische verklaring blijft 
geldig voor andere luchtsporten zoals schermvliegen en 
paramotorvliegen. Beoogd wordt hiermee meer duidelijkheid 
te geven in het marginale gebied tussen goed- of afkeuren. 
Tevens biedt het de mogelijkheid de regels aan te passen aan 
de huidige inzichten van de geneeskunde.

Internationale vertegenwoordiging en deelname 
Medisch inhoudelijk houdt de Commissie internationaal 
de vinger aan de pols op het gebied van de regels van de 
medische keuringen. Onze voorzitter Marja Osinga maakt deel 
uit van de Rulemaking Group van EASA op medisch gebied. 
Daarmee zitten wij op de eerste rang om ervoor te zorgen 
dat de medische eisen voor het LAPL met gezond verstand 

worden aangepast. Verder maakt zij deel uit van de Medical 
Expert Group, als vertegenwoordiger van Europe Air Sports en 
daarmee vertegenwoordigt zij ook de KNVvL.
Daarnaast wordt door de leden van de Commissie 
deelgenomen aan activiteiten van o.a. de FAI Commission 
Medico-Physiologique (CIMP), Organisation Scientifique et 
Technique du Vol à Voile (OSTIV), Nederlandse Vereniging 
voor Luchtvaartgeneeskunde, European Society for Aviation 
Medicine, Aerospace Medical Association, International 
Academy of Aviation and Space Medicine. Human Factors zijn 
een belangrijk aandachtspunt.
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Communicatie 
De afdeling beheert samen met VINK de website www.
vliegeniseenkunst.nl waarop informatie staat over de 
activiteiten. Via de website, Facebook en e-mail wordt de 
communicatie met de leden en geïnteresseerden verzorgd.

Wedstrijden
De wedstrijdresultaten van het NK aerobatics 2018 zijn te 
vinden op dit adres: http://vliegeniseenkunst.nl > wedstrijden 
> wedstrijdresultaten. Dankzij goede weersomstandigheden 
konden alle geplande wedstrijdvluchten uitgevoerd worden.
De wedstrijdresultaten van het 13th FAI Wordt Advanced 
Aerobatic Championship zijn te vinden op dit adres: https://
civa-results.com.
 

Aerobatics
Organisatie
De afdeling Aerobatics en VINK (Vliegen is een Kunst) zijn 
nauw met elkaar verbonden. Zo voert het bestuur van VINK 
tevens de afdelingstaken uit. Het doel van de afdeling en VINK 
is het promoten van de aerobatic sport in Nederland en het 
verhogen van het niveau van de Nederlandse aerobatic vlieger. 
VINK organiseert daartoe jaarlijks het NK Aerobatics (DONAC). 
Hierbij wordt op verschillende niveau’s gestreden om de winst 
en de titel van Nederlands Kampioen. Tevens organiseert VINK 
regelmatig oefendagen en andere trainingen. 
Veiligheid staat voorop tijdens wedstrijden en oefendagen. De 
wedstrijd regels die gehanteerd worden zijn overgenomen van 
CIVA en worden strikt toegepast zowel op het NK als tijdens 
oefendagen. 
De afdeling heeft een klein ledenaantal. In 2018 is dit 
ledenaantal gegroeid van 39 naar 42 leden.

Activiteiten
Door uitstel van de uitbreiding van luchthaven Lelystad kunnen 
de aerobatic activiteiten daar nog steeds plaatsvinden. Naar 
verwachting kunnen de oefendagen en de DONAC in 2019 daar 
georganiseerd worden. 
De plannen voor een nieuwe indeling van het luchtruim in de 
omgeving van Lelystad worden nauwlettend gevolgd en zo 
mogelijk wordt invloed uitgeoefend om aerobatic vluchten 
nabij de luchthaven  te kunnen blijven uitvoeren.
In 2018 is contact gezocht met vliegveld Midden Zeeland met 
als doel te onderzoeken of de DONAC daar in de toekomst 
gehouden kan worden mocht dit in de toekomst op de 
luchthaven Lelystad niet meer mogelijk zijn. 
Een lid is afgereisd naar Roemenië voor het ‘13th FAI World 
Advanced Aerobatics Championship’.
Naast het NK dat begin september gehouden is, zijn er 
verschillende oefendagen georganiseerd voor vliegers en 
juryleden. Hieronder was ook een meerdaags trainingskamp 
met Tom Cassells, een hooggekwalificeerde trainer uit 
Engeland.

Aerobatics
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2018 was wederom een bewogen jaar. Opnieuw is de ALA 
een bestuurslid ontvallen. Roger Soupart overleed volkomen 
onverwacht op 22 oktober 2018. Hij was 59 jaar. Het weekend 
ervoor nam hij nog enthousiast deel aan een excursie op 
Lelystad.   

Activiteiten
Het jaar kende wederom een afdelingsvergadering. Deze werd 
op zaterdag 24 februari gehouden bij de Vliegclub Schiphol op 
Schiphol Oost. Er waren buiten het bestuur een tiental leden. 
Na de vergadering gaf Dick Weber een bijzonder interessante 
lezing over vliegtuigconstructies bij Fokker. Deze lezing bestaat 
uit twee delen, waarvan deel 2 bij de volgende vergadering zal 
worden gegeven. Na afloop was er een drankje en een hapje. 
Alles bij elkaar een prima bijeenkomst, waarbij de Vliegclub 
gastvrijheid verleende. Het was allemaal prima voor elkaar. 
Een kleine verassing was het bezoek op het platform van zowel 
een Embraer 190E-2 alsmede de aflevering van 2 Embraers 
aan KLM Cityhopper.

Op een ijskoude 17 maart was er een exclusief bezoek aan 
het Nederlands Transport Museum te Nieuw Vennep, waar 
we uitleg kregen over de ontwikkelingen van het museum. 10 
leden gingen mee.
18-24 maart nam een groep van 16 leden van KNVvL, Onze 
Luchtmacht en IGC Amsterdam deel aan Amerika reis 5 naar 
de Westkust USA: San Francisco, San Diego en Seattle afgerond 
met bezoek aan de productielijnen van Boeing.
Tevens werd een samenwerking aangegaan met de AFA, CAP 
en het Museum of Flight in de relatie Seattle-Amsterdam.
Ook hebben wij op 27 juni 2018 een Zweefvliegdag 
georganiseerd samen met Onze Luchtmacht met bijna 20 
deelnemers bij de Sallandse Aero Club, waar met goed weer en
veel enthousiasme allen, sommigen met  langere vluchttijden 
aan bod kwamen.
Op 13 juli ging een delegatie van de ALA naar de onthulling 
van de DC-2 in het Transport Museum in Nieuw Vennep. Deze 
DC-2 heeft jaren als wrak bij de DDA gehangen en later in de T2 
hangar van het Aviodrome.

Algemene Luchtvaart 
Afdeling

Woensdag 22 augustus was het de ALA mogelijk gemaakt om 
de nieuwe Terminal van Lelystad Airport te bezoeken. Van deze 
mogelijkheid maakten vele leden gebruik. Deze excursie werd 
mede georganiseerd door de afdeling Schiphol/Noord Holland.
26 september bezochten 15 leden het MVK De Kooy met een 
fraaie presentatie over MLD-100 en bezoek aan de NH-90 
hangars, de Traditiekamer en er werd afgesloten met een 
traditionele rijstmaaltijd.
Op een zonnige 30 september ging een groep van 19 personen 
naar PS Aero in Baarlo voor een rondleiding. Ook nu bleek 
weer het een en ander aan de collectie gewijzigd en de reacties 
waren positief.

Op 13 oktober bezochten 15 ALA-leden de faculteit Lucht- 
en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft voor een fraaie 
presentatie en bezoek aan de ‘hangar’, simulator en historische 
‘modellen’, afgesloten met een aangeboden lunch.
Op zaterdag 20 oktober was er een dagje Lelystad, met 
bezoeken aan de Stichting Vroege Vogels, de Catalina en Air 
Combat Europe. Een deelnemer maakte een vlucht met de 
Blackshape. Deze trip was de laatste die Roger zou meemaken.

Verenigde Vleugels
Onze leden kregen het afgelopen jaar 6 keer het blad 
Verenigde Vleugels. Door problemen in de organisatie is er 
flinke vertraging opgelopen.
Er zijn ook in het afgelopen jaar weer verschillende artikelen 
verschenen, die door Roger en Loet zijn geschreven. Ook heeft 
er een in memoriam over Roger in Vleugels gestaan. 

Algemene Luchtvaart Afdeling
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Algemene Luchtvaart Afdeling

Andere zaken waarvoor voorbereidingen getroffen zijn 
hebben betrekking op het jubileumjaar 2019, waarin een aantal 
belangrijke luchtvaartorganisaties een eeuwfeest vieren, 
waaronder de KLM, Fokker (Nederland) en de NLR. Ook is het 
dat jaar honderd jaar geleden dat de ELTA gehouden werd.

Alles bij elkaar een bijzonder jaar. Voor 2019 staan weer een 
aantal interessante bezoeken en lezingen op het programma, 
waaronder een reis naar Amerika, bezoeken aan Baarlo en 
mogelijk Transavia. Verder een bezoek aan het Transport 
museum in Nieuw Vennep en een bezoek aan de Luchthaven 
Rotterdam. Uiteraard blijven suggesties welkom.

Organisatie
Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende leden: 
Michiel Kasteleijn (voorzitter), Wop van der Veen (secretaris), 
Jan Schipper (penningmeester),  Roger Soupart, Loet Kuipers, 
Jan Hemink.
Er waren in 2018 8 bestuursvergaderingen die vrijwel allemaal 
op Schiphol Oost plaats vonden.
In het kader van de ledenwerving is er een flyer ontwikkeld, 
die het afgelopen jaar op de verschillende beurzen werd 
uitgedeeld.
Naast de bestuursvergaderingen zijn er verschillende 
overleggen bij de KNVvL geweest, waarbij er onder meer 
gesproken werd over de nieuwe structuur.
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Ballonvaren
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Ballonvaren
Trainingsorganisatie
De trainingsorganisatie van de afdeling ballonvaren is in 2017 
opgericht en heeft in 2018 een duidelijke rol gekregen binnen 
de KNVvL.

De wetgeving vereist een erkende organisatie (ATO of DTO) 
vanaf 8 april 2020. Op 26 september 2018 is de eerste klas met 
9 leerlingen van start gegaan en heeft 76 % van de leerlingen 

de eerste vakken (Meteorologie en Human Performance) in 1 
keer gehaald. Dat is een prima resultaat. Er is begonnen met 
de volgende vakken Ballonvaren & Materialen en Navigatie, de 
examens daarvan staan begin 2019 gepland. 

Verder heeft de trainingsorganisatie zich beziggehouden met 
het maken van de benodigde syllabi voor de verschillende 
cursussen die benodigd zijn conform nieuwe regelgeving, die 
8 april 2019 van kracht gaat zijn (PART-BOP).

Opheffen CBN
In 2018 is het CBN formeel opgeheven en dat is in de krant 
gepubliceerd. Alle activa in CBN zijn overgegaan naar de 
KNVvL, afdeling Ballonvaren.  Het huishoudelijk reglement is 
aangepast. 

Ballonvaren

Sportafdeling ballonvaren (DBCC)
Daar zijn mooie resultaten behaald door Nederland op het 
WK te Polen. Roy Gommer heeft een 2e plaats en Tommie 
Witteveen een 16e plaats behaald. Met deze prestatie heeft 
Nederland het landenklassement gewonnen, een uitstekende 
prestatie. 

Activiteiten
Door verschillende werkgroepen is er hard gewerkt aan 
meerdere projecten zoals bijvoorbeeld Vaartregistratie. 
Hiermee wordt in 2019 verder gegaan middels een nieuwe 
werkgroep met de doelstelling dat iedereen gaat registreren 
zoals vereist. 

De gevoelige gebieden kaart heeft een actualisatie ondergaan. 

Het VMS-team is bezig met het managen van de verschillende 
voorvallen, het herschrijven van VMS delen t.b.v. het nieuwe 
operations manual en het geven van een safety seminar 
waarin met name veiligheidszaken aan de orde zijn gekomen 
waar iedereen in de nieuwe regelgeving mee te maken gaat 
krijgen. 

Mede door de inzet van het VMS-team is er een convenant 
afgesloten met ABL voor melden van voorvallen ballonvaren.  
ABL is een afdeling van ILT.
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eisen piloten stellen aan een nationaal deltavliegcentrum, 
de wensen liepen echter te ver uiteen om een eenduidige 
conclusie te kunnen trekken. Daarnaast heeft de commissie 
de huidige stekken in kaart gebracht.

• Gaven we de volgende brevetten, aantekeningen en 
supplementen uit: 4 x B2, 3 x B3 (waarvan 1 herintreder), 3 
sleepaantekeningen en 1 lieraantekening.

Activiteiten
De tour met de Dragonfly kende een aantal hobbels, onder 
andere bij IL&T. Dankzij de KNVvL is dit rechtgetrokken. Door 
middel van een TUG (Tijdelijke Uitzonderlijk Gebruik) is er 
met de Dragonfly gevlogen in Havelte, Kallenkote en op twee 
verschillende locaties in Drenthe.

Er is een lezing overlandvliegen georganiseerd, geïnteres—
seerden van diverse afdelingen van de KNVvL waren hierbij 
aanwezig naast een hele grote groep deltapiloten.
 
Communicatie
Er is een Deltaforum opgestart als vervanging van de deltachat. 
De nieuwe URL is https://deltachat.nl/

Voor het eerst is de simulator ingezet in combinatie met Virtual 
Reality op de dag van de luchtsport bij de zweefvliegclub te 
Malden.

Deltavliegen
Organisatie
In 2018 hebben diverse bestuursleden, maar ook andere actief 
meedenkende afdelingsleden zitting genomen en meegedacht 
in diverse afdelingsoverschrijdende commissies van de KNVvL.

Er zijn meerdere wijzigingen geweest in het bestuur. Drie 
bestuursleden zijn gestopt met het bestuurswerk, een nieuw 
bestuurslid heeft zich aangediend.

Eind van het jaar (in het najaar) is ons bestuurslid Harm ernstig 
ziek geworden, waardoor ook secretaris Annet zich nog maar 
beperkt bezig kon houden met het bestuurswerk.

In 2018
• Waren er weer 2 theorie-examens (op 25 maart en 18 

november) met in totaal 22 kandidaten. Opvallend was dat 14 
piloten theorie-examen deden in navigatie ten behoeve van 
hun B3. Ook is voor het eerst een open vraag opgenomen in 
het examen.

• Werd op 24 november een veiligheidsdag voor (aankomende 
zelfstandige) piloten gehouden met 9 deelnemers.

• Is de jaarlijkse bijeenkomst voor clubs, scholen, 
commissieleden en bestuur gehouden op 17 februari.

• Is er een nieuwe versie van het handboek afdeling 
Deltavliegen gepubliceerd (versie 2.03 van 14 april). 
De belangrijkste wijziging is het verruimen van de 
bevoegdheden van verenigingsinstructeurs: zij mogen nu 
ook, onder bepaalde omstandigheden, instructie geven aan 
piloten met een geldig B1 en voldoende ervaring (lieren en/
of slepen). Dit vooral voor het behoud van bestaande leden 
(cursisten), door ze in een eerder stadium van de opleiding 
meer airtime te geven.

• Is de eerste B 1 1/2 cursist in september naar Bösingen 
gekomen om daar zijn eerste sleeps te maken onder 
begeleiding van het Daidalos instructieteam.

• Is de stekkencommissie bij elkaar geweest en heeft een 
enquête rondgestuurd om te inventariseren wat voor 

Deltavliegen



of voor het eerst op goal te staan (Rens, Henk). De Aero Club 
Salland heeft ons wederom zeer gastvrijheid ontvangen.

Op het EK te Krushevo, Macedonië van 9 tot 21 juli heeft het 
Nederlandse team de 6e plaats bereikt in een deelnemersveld 
van bijna 90 piloten uit Europa en Australië.

Van 27 juli tot 4 augustus heeft het Pre-WK plaatsgevonden in 
Tolmezzo, Italië. Arne Tänzer heeft hier een top 10 plaats (8e) 
behaald!

Bij de German Flatlands in Altes Lager (Duitsland) van 6 tot 11 
augustus heeft Gijs Wanders de 2e plaats behaald en Martin 
van Helden de 6e.

Van 19 tot en met 25 augustus heeft het NK berg/De Dutch 
Open plaatsgevonden in Laragne, Frankrijk. Arne Tänzer 
is de winnaar geworden in de Dutch Open en tevens weer 
Nederlands Kampioen (slepen en berg samen). Otto Philipse is 
winnaar geworden in de sportklasse. 
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Er zijn een paar nieuwsbrieven 
uitgegeven en het blad LIFT is vier 
keer uitgekomen in samenwerking 
met de afdeling Schermvliegen.

In 2018 is de Centrale Commissie 
Marketing en Com munica tie 
bij elkaar geweest met afge—

vaardigden van alle afdelingen. Helaas waren niet van 
alle afdelingen leden aanwezig, maar deltavliegen was 
hierbij wel vertegenwoordigd. In een eerder stadium was 
reeds besloten een nieuwe website op te richten, namelijk  
www.luchtsporters.nl. Deze is in 2018 online gegaan, samen 
met de vernieuwde website van de KNVvL. Deze laatste is bij 
de afdeling deltavliegen echter nog onder constructie.

Wedstrijden
Het NK slepen op Salland was een groot succes. Er waren 5 
dagen voor ingepland, van 6 tot en met 10 juni. Hiervan konden 
4 dagen worden benut als wedstrijddagen. Arne Tänzer is 
geëindigd op de eerste plaats, Mario Campanella als tweede 
en Gijs Wanders als derde. Bij de sportklasse zijn de winnaars: 

1 Rens Peeters, 2 Henk Drent, 3 Ronald de Bats. Otto Philipse 
is uitgeroepen tot talent bij de sportklasse. Er deden in totaal 
24 piloten mee aan dit kampioenschap, waarvan 4 nieuwe 
wedstrijdpiloten. Meerdere piloten behaalden een persoonlijke 
overwinning door voor het eerst een waypoint te halen (Otto) 
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Drones
Organisatie
Het ledenaantal groeit gestaag. Eind 2018 had de afdeling  
307 leden.

De komende EASA regeling voor drone- en modelvliegers 
die buiten de modelvliegvelden vliegen, bevindt zich in het 
laatste stadium van goedkeuring door de lidstaten van Europa. 
Verwacht wordt dat goedkeuring in begin 2019 plaatsvindt. 
Dan hebben de lidstaten een jaar de tijd om onder andere een 
“couleur locale” er aan toe voegen alvorens deze regeling 
daadwerkelijk van kracht wordt. Vanaf dat moment is er 
overigens een overgangsperiode van 2 jaar om de ROC Light 
en ROC te converteren naar de nieuwe regeling.

Activiteiten
Samen met Dronewatch zijn we in gesprek gegaan met 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), 

Drones

de organisatie die namens de provincie Flevoland toezicht 
op natuurgebieden uitvoert, om een gedragscode met elkaar 
af te spreken voor het vliegen in Natura 2000 gebieden. De 
werkelijkheid is echter weerbarstig omdat voor elke Natura 
2000 gebied in Nederland een beheerplan is opgesteld. Dit 
betekent dat er circa 165 beheerplannen zijn, die min of meer 
allemaal verschillende insteken hebben met het vliegen van 
drones. De provincies zijn overigens de beleidsmakers van de 
beheerplannen. De omgevingsdiensten houden toezicht op 
wat er in de beheerplannen is opgenomen.
Daarnaast heeft de KNVvL contact gelegd met Staatsbosbeheer 
en de overkoepelende organisatie van natuurgebieden; de 
Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) om 
ook door zelfregulering een gedragscode met elkaar af te 
spreken. De activiteiten zijn lopend en kent echter wel een 
lange adem.

De KNVvL maakt deel uit van de Expertgroep Drones waar 
onder andere standaard scenario’s ontwikkeld worden voor 
bijvoorbeeld het vliegen in de buitenste ring van een CTR. De 

Expertgroep Drones 
is een initiatief 
van de Inspectie 
Leefomgeving & 
Transport (ILT).
 

Gemotoriseerd vliegen
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overleggen namen zeer veel tijd en energie in beslag. Alle 
genoemde onderwerpen hebben een vervolg in 2019. Voor 
de niet afdoende inzet bij deze onderwerpen ontving Michaël 
Tefsen het gouden KNVvL insigne.

Communicatie
De website, geïntegreerd in de KNVvL website, werd waar 
nodig geactualiseerd. Het afdeling magazine All Clear kwam  
4 x uit en werd verspreid onder de leden gemotoriseerd 
vliegen, de leden van Paramotorvliegen, diverse overheden en 
andere belangstellenden.

Gemotoriseerd vliegen
Organisatie
Het bestuur van gemotoriseerd vliegen bestond in 2018 uit 
3 personen en twee adviseurs van het bestuur. Voorzitter  
Michael Tefsen, secretaris/penningmeester Henk Verbruggen, 
lid  algemeen en vertegenwoordiger in de ledenraad Willem Jan 
Vroom. Namens gemotoriseerd vliegen vertegenwoordigde 

Rieteke van Luijt ons bij het EMF (European Microlight 
Federation) en Tim Weert trad op als adviseur van het bestuur 
inzake de VFR procedures en windmolen problematiek rond 
Lelystad Airport. Bij een aantal incidenten vertegenwoordigde 
de voorzitter de KNVvL.

Activiteiten
In 2018 was er zeer intensief overleg met overheden. 
Belangrijke onderwerpen waren het infringement overleg, 
het overleg gebruikers Lelystad Airport inzake S-VFR versus 
windturbines, bijwonen van de ANNEX-1 vergaderingen. Deze 

Gemotoriseerd vliegen
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Historische Luchtvaart
Organisatie
De NFHL en haar leden zijn 
voortdurend in contact met 
ILT en het ministerie van 
IenW over onderwerpen 
die om aandacht vragen. 
Lopende onderwerpen 
zijn de Nederlandse 
implementatie van nieuwe 
regelgeving als gevolg 
van veranderingen van de 
EASA Basic Regulation, een 
nieuwe Regeling Veiligheid 
Luchtvaart en bijvoorbeeld 
de regels rond ‘commercieel 
vliegen’ en donorschap met 
betrekking tot historische 
vliegtuigen. De situatie met 
betrekking tot de weigering van EU-geregistreerde vliegtuigen 
met nationaal BvL (niet-ICAO) in Nederlands luchtruim is 
vooralsnog onveranderd. De leden van de NFHL zijn voor wat 
betreft cross-border vliegen voorstander van de regelgeving 
zoals die geldt in het Verenigd Koninkrijk. 

Activiteiten
Naast de reguliere vluchten van NFHL-leden met sponsoren 
en donateurs waren er in 2018 tal van momenten waarbij 
een publieke rol was weggelegd voor historische vliegtuigen, 
dankzij de initiatieven van organiserende partijen en met de 
hulp van talloze vrijwilligers. 

In augustus ontving Tom van der Meulen de tiende ‘Fiets van 
Messel award’ uit handen van jury-voorzitter Martin Schröder. 
Elke twee jaar reikt de Nationale Federatie Historische 
Luchtvaart de “Fiets van Messel Award” uit aan iemand of 
aan een organisatie die zich in Nederland verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de historische luchtvaart. Van der Meulen 
is eigenaar van Oostwold Airport en organisator van de 
terugkerende Oostwold Airshow, die in 2019 voor de tiende 
keer zal plaatsvinden. 

Historische Luchtvaart

Mobiel Erfgoed 
NFHL is één van de zuilen van de Mobiele Collectie Nederland, 
verder bestaande uit historische auto’s, schepen en treinen. 
Onderdeel van MCN is het Nationaal Register Mobiel Erfgoed 
(NRME). NFHL beheert het luchtvaartonderdeel van dit 
register. De mobiele collectie wordt ondersteund door het 
ministerie van OC&W en deels door de RCE (Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed). 

De in het leven geroepen Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed 
heeft tot doel om de kwaliteit van bijzonder mobiel erfgoed te 
versterken en op een duurzame wijze operationeel te houden. 
Opname in de NRME is een voorwaarde voor een beroep op 
deze bijdragen, die via het Mondriaan Fonds verdeeld worden. 

Communicatie 
Via de site www.nfhl.nl wordt met name informatie gegeven 
over relevante regelgeving en aangesloten leden. Tevens is het 
bestuur actief op Twitter (NFHL_Luchtvaart) en op Facebook 
(NFHLhistoricaviation). 
 

Luchtvaartkennis
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Luchtvaartkennis 
Het jaar 2018 ligt weer achter ons en is voor de afdeling rustig 
verlopen.

Het ledental van de afdeling en het aantal abonnees op 
het afdelingsblad LUCHTVAARTKENNIS is redelijk stabiel 
gebleven. Er is echter al enige jaren sprake van een langzaam 
dalende trend, voornamelijk door de relatief hoge leeftijd van 
de leden en beperkte aanvulling door jongeren.

Het afdelingsbestuur werd in 2018 gevormd door:
• Loet Kuipers  penningmeester
• Frank van de Goor  secretaris
• Arno Landewers  lid (redactie)
• Ton van Soest  lid (ABNL-zaken)

Het afdelingsbestuur kwam op 10 maart en 1 december 
2018 bijeen voor een bestuursvergadering, er werd door de 
bestuursleden in 2018 regelmatige contact onderhouden via 
email en telefoon.

De jaarvergadering 2018 vond plaats op 10 maart in de Witte 
Boerderij te Hoofddorp, deze vergadering werd bijgewoond 
door 21 leden/abonnees.
Op de jaarvergadering werden Arno Landewers en Loet 
Kuipers herkozen als bestuurslid. Er is echter nog steeds er 
één vacature voor een bestuurslid bij voorkeur in de functie 
van voorzitter.

Aansluitend op de jaarvergadering presenteerde Janny Herfst 
een presentatie over Lt. Arthur W. Starratt, die met de B17 
‘No Balls at all’ een crashlanding maakte in de IJtocht bij 
Vijfhuizen, Haarlemmermeer polder. Na deze presentatie vond 
de traditionale reünie en verloting plaats.

Eind maart werden we verrast door het plotselinge overlijden 
van Nico Geldhof. Nico was auteur van vele luchtvaart- 
historische publicaties en maakte lange tijd deel uit van de 
redactie van LUCHTVAARTKENNIS.

Activiteiten
De vereniging heeft zich op luchtvaart gerelateerde beurzen 
gepresenteerd, en wel op de 1e Amsterdam Aviation Collectors 

Luchtvaartkennis

Fair in februari en op de Luchtvaartbeurs te Rotterdam in 
april. Op deze gelegenheden zijn de diverse contacten weer 
aangehaald.

Communicatie
Het afdelingsblad LUCHTVAARTKENNIS verscheen viermaal 
met een schat aan luchtvaart historische artikelen. Het was 
verheugend dat we zo veel medewerking in de vorm van 
bijdragen, aanvullingen en foto’s van onze leden- en lezers 
mocht worden ontvangen. Frank van de Goor verzorgde als 
steeds een rubriek over luchtvaarthistorie op het internet 
en Arno Landewers verzorgde de mutaties in het Nederlands 
burgerluchtvaartuigregister.

De redactie was in de vertrouwde handen van Harm J. 
Hazewinkel en Arno Landewers. De opmaak werd verzorgd door 
Arno Landewers, het drukwerk door de Noorderhavengroep 
en de verzending door de medewerkers van het KNVvL 
Bondsbureau.

De leden ontvingen in 2018 zesmaal het blad Verenigde 
Vleugels, een samenwerking van vele organisaties die op 
enigerlei wijze op luchtvaarthistorisch gebied actief zijn. In de 
redactie van Verenigde Vleugels hebben inmiddels uit de kring 
van Luchtvaartkennis Harm J. Hazewinkel, Loet Kuipers en 
Arno Landewers zitting.
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Luchtvaartwetenschappen 

Luchtvaartwetenschappen

Voor de vakmensen die in de Nederlandse luchtvaart 
werkzaam zijn, is er binnen de KNVvL de afdeling Luchtvaart-
wetenschappen. Dit is het overkoepelende orgaan van de 
Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek (NVvL, 
voor hoger en academisch gevormde luchtvaarttechnici), de 
Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde (voor 
medici werkzaam in of met belangstelling voor de lucht- en 
ruimtevaartgeneeskunde) en ‘Leonardo da Vinci’ (vereniging 
van studenten Luchtvaart- & Ruimtevaarttechniek aan de 
Technische Universiteit Delft).

Organisatie
Van september 2017 tot september 2018 vertegenwoordigde 
Roger Hak VSV ‘Leonardo da Vinci’ in het NVvL-bestuur. Vanaf 
september 2018 bemant Sybe Piera deze positie.

In 2018 hebben Rick Bakker (ADSE), Jos Wilbrink (I&W) en Richard 
Hermans (HvA) de posities overgenomen van Jan Verbeek (ADSE), 
Marnix van der Heijde (I&W) and Robert Jan de Boer (HvA), 
die besloten af te treden. Paul Eijssen (NLR) heeft het bestuur 
verlaten, maar een nieuwe secretaris is nog niet gevonden.  De 
samenstelling van het bestuur per einde 2018 is als volgt: 

Christophe Hermans (DNW) president/CEAS/ICAS Council
Vacancy                                      secretary general/ 
  CEAS Council Member
Joris Melkert (TU Delft) Treasurer/ICAS PC member
Sybe Piera (VSV ‘Leonardo da Vinci’) member
Richard Hermans (Hogeschool van Amsterdam)   member
Arjan Saathoff (Hogeschool Inholland) member
Johan Kalthof (Ministry of Defence) member
Jos Wilbrink (I&W) member
Dick Dam (Fokker Services) member
Gerben Klein Lebbink (Ministerie EZ) member
Corné van Rooij (KLM) member
Rick Bakker (ADSE) member

Activiteiten
Net als voorgaande jaren is er een groot aantal lezingen  
gegeven bij NLR en de TU Delft. Zo vonden -in nauwe 
samenwerking met het NLR- bij de TU Delft het 29e SFTE 
European Chapter Symposium plaats (40 aanwezigen) en het 
44e European Rotorcraft Forum. Bij het laatstgenoemde forum 
waren 263 aanwezigen en werden 126 papers gepresenteerd.  
13 van deze papers hadden een Nederlandse auteur. Christophe 
Hermans, voorzitter van de afdeling Luchtvaartwetenschappen, 
gaf een presentatie over Von Baumhauer, gebaseerd op een 
recente publicatie van de ‘Stichting Behoud Erfgoed NLR’.  

Communicatie
De website www.nvvl.org wordt hoofdzakelijk gebruikt 
om maandelijke evenementen aan te kondigen en om de 
gegeven presentaties op te slaan evenals de papers die 
internationaal gepubliceerd zijn. De NVvL is actief op Facebook 
(nvvluchtvaarttechniek), je kan je ook aansluiten bij onze 
LinkedIn groep.

Relaties Nationaal
Met als doel de samenwerking tussen verschillende partijen op 
het gebied van Luchtvaartwetenschap verbeteren, zitten deze 
partijen geregeld met elkaar om tafel:
· Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart KNVvL
· Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart NVR
· Studievereniging Leonardo da Vinci TUDelft
· Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI

Met VSV Leonardo da Vinci, Sipke Wynia and KIVI vinden 
geregeld vergaderingen plaats om de banden met deze 
organisaties te versterken. 

Internationale samenwerking
In 2018 had Christophe Hermans zitting in het CEAS (Council 
of European Aerospace Societies) Board of Trustees. 
In 2018 (en 2017) was Christophe Hermans CEAS President 
& lid of the Aeronautics branche, Mercedes Oliver Director 
General en Torben Henriksen (Head Mechanical department 
ESA/ESTEC) lid van de Space Branche. 
Nederland heeft het volgende bijgedragen aan CEAS 
gerelateerde conferenties:
· 2 papers: 22nd CEAS-ASC Workshop ‘Future Aircraft Design 

and Noise Impact’ (Amsterdam, Nl)
· 1 keynote en 16 papers: 24th AIAA/CEAS Aeroacoustics 

Conference (Atlanta, US)
· 2 keynotes & 13 papers: 44th European Rotorcraft Forum 

(Delft, Nl)
· 2 keynotes & papers:  1st International conference on high-

speed vehicle science and technology HISST (Moscow, Ru)

In 2018 is Nederland vertegenwoordigd in het ICAS 
(International Council of the Aeronautical Sciences) 
Programme Committee PC door Christophe Hermans (DNW), 
Michel Peters (NLR) en Joris Melkert (TU Delft). Michel Peters 
is tevens lid van het Executive Committee. Michel Peters and 
Joris Melkert waren aanwezig bij de ICAS 2018 Conferentie. 
De Nederlandse inbreng bestond tevesn uit de presentatie van 
zeven papers. 

Modelvliegsport
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Luchtvaartwetenschappen

Modelvliegsport
Bestuur
Het bestuur kent ten opzichte van 2017 geen wijzigingen. Wel is 
het zo dat de voorzitters recreatief en commissie instructie en 
veiligheid (civ) hebben aangegeven dat zij hun voorzitterschap 
willen neerleggen. Recreatief heeft ondertussen al een 
opvolger voorgesteld, voor civ ligt dit wat moeilijker.
 

Activiteiten bestuur:
Het bestuur heeft zich onder meer bezig gehouden met de 
volgende activiteiten:
- Volgen van de te implementeren nieuwe EASA regelgeving. 

Verwacht was dat deze eind 2018 gereed zou zijn. Dit is 
helaas nog niet het geval. Wel is er voortdurend overleg met 
ILenT t.a.v. een mogelijk transitietraject.

- Als gevolg van dit mogelijk transitietraject kan een aantal 
clubs in problemen komen, omdat de ligging van de club in 
een gebied met beperkingen kan komen. Daarnaast heeft 
het bestuur zich sterk gemaakt dat zoveel als mogelijk er 
gevlogen kan worden onder de huidige bestaande regels.

- Coördinatie en organisatie van nationale kampioenschappen 
in 41 klassen.

- Coördinatie van de deelname van onze beste vliegers aan 
Europese en Wereldkampioenschappen.

- Ondersteuning is o.a. verleend aan het luchtvaartkamp, een 
vakantiekamp voor jeugdigen met de modelvliegsport als 
activiteit.

- Ondersteuning aan de clubs in de breedste zijn van het 
woord.

- Recreatieve ondersteuning:
o   Indoorrekreades
o   Watervliegen
o   Promotie wedstrijdvliegen
o   Voorlichting
o   Faciliteren van diverse opleidingen
o   Internationale (FAI) activiteiten

- Ondersteuning clubs t.a.v. terreinen
- Ondersteuning clubs t.a.v. wet- en regelgeving
- Administratieve controle en ondersteuning.
 
Communicatie
- Het afdelingsmagazine Modelvliegsport is wederom een 

aantal keren uitgebracht.
- De functie van PR is nog steeds vacant, maar er dient zich 

voor 2019 een mogelijke invulling aan.
- De website is samengevoegd met de nieuwe van de KNVvL.
- De AVG is doorgenomen met de clubs.
 
Trotse resultaten
De modelvliegsport kent weer een wereldkampioen en daar 
zijn we trots op!
Er zijn weer brevetten uitgereikt in alle sectoren.
Een aantal leden zijn onderscheiden voor hun niet aflatende 
werkzaamheden binnen de modelvliegsport.
 

Leden
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van een vereniging. 
Maar we kunnen ook twee nieuwe clubs als lid (m.i.v. 1-1-2019) 
tegemoet zien. Het totale ledenbestand is min of meer stabiel, 
maar we bespeuren toch een langzame achteruitgang. Door 
middel van PR proberen we dit tegen te gaan.
 

Modelvliegsport
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Parachutespringen
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Bij de overige disciplines binnen sportparachutespringen en 
indoor skydiving was er geen deelname.

Nieuwe Records
• Nederlandse records:

o Grootste formatie sequential: 2 formaties met 30 
springers, 28 oktober te Teuge.

o Wingsuit Performance tijd: 94,0 seconden: Fons van den 
Boom, WK Wingsuit, 28 augustus te Prostejov, Tsjechië.

o Indoor Formatiespringen FS4 hoogste gemiddelde: Out of 
the Blue, 20,20 formaties, Worldcup Indoor Skydiving te 
Zallaq, Bahrein.

o Indoor Formatiespringen VFS: VFS, 14 formaties, NK 
indoor 1 december te Utrecht.

o Indoor Formatiespringen VFS hoogste gemiddelde: 10,30 
punten, NK Indoor 1 december te Utrecht

o Indoor Dynamic 2-way: 71,53 seconden. 1 december NK 
Indoor te Utrecht.

• Wereldrecord grootste formatie sequential dames: 3 
formaties met 60 springsters, 3 augustus te Kharkiv, 
Oekraïne. Nederlandse deelneemsters Albertha Dolfing, 
Petra Engwerda, Fanny Hopmans, Diana Mols, Mieke Mulder, 
Yvette Niele, Sabina te Spenke, Illona van Tulden, Monica 
Westera.

• Europees record grootste formatie Canopy Formation, 30 
springers. Nederlandse deelnemers George Buijtendijk, 
Dennis van der Coelen, Gerben Frankvoort, Herman Slot, 
Frans van Wijngaarden.

Wedstrijden
Het Open NK parachutespringen werd in 2018 georganiseerd 
door Paracentrum Teuge. De wedstrijd werd versprongen 
onder zeer gunstige weersomstandigheden. De NK werd in 
alle wedstrijddisciplines georganiseerd met uitzondering van 
Canopy Piloting. Die werd te Tsjechië gehouden in combinatie 
met een Europese wedstrijd aldaar. De NK’s indoor skydiving 
werden voor formatiespringen FS4 gehouden bij Indoor 
Skydive Roosendaal, en voor de vertical events (Freestyle, 
indoor VFS, Dynamic 2-Way) bij City Skydive te Utrecht.

De NK’s fungeren als selectiemoment voor de diverse 
internationale wedstrijden in het daaropvolgende jaar. De 
winnaars NK’s 2018 kunnen deelnemen aan de EK’s, WK’s en 
Worldcups 2019 in hun discipline. Op deze manier hebben de 
teams en sporters zekerheid van deelname, en kunnen zijn 
zich volledig op hun training focussen.

Parachutespringen
Sport
Vernieuwd Sportbeleid Parachutespringen

NIEUW SPORTBELEID PARACHUTESPRINGEN
De sportcommissie heeft als doel om het sportieve aspect 
van parachutespringen én indoor skydiving te bevorderen. 
Dit heeft zij de afgelopen jaren gedaan door te investeren in 
breedte- en topsport. Breedtesport wordt gezien als de basis 
van een piramide, die de aanwas is voor de top van de piramide. 
De top van de piramide wordt ook wel topsport genoemd, waar 
de atleten zich bezig houden met (internationale) wedstrijden.
 
In de afgelopen jaren is gebleken dat de aanwas bestaat uit 
van nature competitief ingestelde mensen, waarbij geen 
aantoonbare relatie is gevonden tussen de investering van 
de sportcommissie in de ‘KNVvL skillcamps’. Simpel gezegd, 
springers die zich willen meten met anderen vinden hun 
leerpad toch wel en hebben daar geen skillcamps voor nodig. 
Daarnaast was er door de investering in de breedtesport 
minder geld over voor de topsporters. Het bedrag dat zij 
uiteindelijk van de sportcommissie kregen stond in een schril 
contrast met de hoge eigen investering die zij reeds hadden 
gemaakt. Door nu geselecteerde atleten financieel te steunen 
is het doel beter te kunnen presteren en daardoor het niveau 
in Nederland omhoog te brengen.
 
Derhalve is besloten om de komende jaren niet meer in 
de breedtesport te investeren, maar om geselecteerde 
topsporters en teams een grotere financiële bijdrage te geven 
die hen daadwerkelijk kan helpen.  Het beleid zal gelden voor 
vier jaar, ingaande 1 januari 2019, met tussentijds evaluaties.
 
EK’s , WK’s en Worldcups met prestaties
Het WK Formatiespringen FS4 vond plaats in oktober te Gold 
Coast, Australië.  Het Nederlandse team FS4 ‘Out of the Blue’ 
behaalde de 15de plek van de 19 teams. Bij het WK Speed 
Skydiving op dezelfde locatie namen Thomas de Raat (22ste) 
en Laura Surink (31ste) deel.

De Worldcup Indoor Skydiving FS4 was ook in oktober, te Zallaq, 
Bahrein. Ook hier nam ‘Out of the Blue’ deel waarbij een nieuw 
NL record werd gevestigd. Het team werd uiteindelijk 15de van 
de 22 teams.

Het WK Precisiespringen was in Montana, Bulgarije. Het NL 
team behaalde hierbij de 23ste plaats van de 29 landen. Beste 
individuele springer was Durk de Vries, 80ste van de 173 
deelnemers.

Het WK Wingsuit vliegen was in Prostejov, Tsjechië. Fons van 
den Boom behaalde hier een verdienstelijke 9de plaats van de 
63 deelnemers.

Parachutespringen
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Activiteiten
De afdeling heeft diverse bestuurlijke, sportieve, opleidings- 
en operationele activiteiten uitgevoerd, daarin ondersteund 
door 1 account medewerker en vele ervaren en betrokken 
vrijwilligers.

Ledenaantallen
Het aantal leden van de afdeling einde 2018 was als volgt: 
2095 individuele leden, 1138 aspirant leden en 434 aspirant 
leden First Jump Course (FJC). Het aantal aspirant leden was 
lager dan geraamd maar wel meer dan in 2017. 
 
Sprongaantallen
In 2018 is er een recordaantal sprongen gemaakt! Maar liefst 
94730 keer werd er uit een vliegtuig gevallen. Van dit aantal 
waren er 19295 tandemsprongen, waarvan Paracentrum 
Texel er 6888 uitvoerde, ook een nieuw record. Het sportieve 
record werd gevestigd door Paracentrum Teuge, dat steeg van 
24695 naar 31683 sportsprongen en totaal 39799 sprongen 
kon noteren (42% van het Nederlandse totaal). Dit laat het 
nationale sportieve belang van Teuge zien. Deze aantallen zijn 
te danken aan de professionalisering van de diverse paracentra 
qua vliegtuigen, marktanalyse en –bediening, alsmede de 
operatiën.

Kader ontwikkeling
Op het sportieve vlak verzorgt de afdeling de NK 
parachutespringen, sportkleding, scheidsrechters, jurering—
apparatuur en training, selectie en uitzending van de 
nationale teams naar internationale wedstrijden. De in 2017 
aangeschafte software en hardware t.b.v. jurering werkt 
naar tevredenheid. Het aantal scheidsrechters blijft aan de 
lage kant, daarom worden internationale scheidsrechters 
uitgenodigd om de NK’s te kunnen jureren. Overigens is dit in 
het kader van kennisdeling en –ontwikkeling een goede zaak.

De afdeling verzorgt in eigen beheer haar opleidingen en 
examens. De brevetten worden door het verenigingsbureau 

namens de afdeling bijgehouden en verzonden. In totaal 
beschikt de afdeling over 62 instructeurs, 92 hulpinstructeurs, 
82 tandemmasters en 41 AFF jumpmasters. Met dit kader 
worden bij de 13 aangesloten organisaties  alle leerlingen 
opgeleid en de springactiviteiten uitgevoerd. In 2018 werden in 
totaal 1681 leerlingen opgeleid, een lichte stijging ten opzichte 
van 2016 en 2017.

Reglementen
Het Basis Veiligheidsreglement (BVR) is per januari 2018 
vernieuwd volgens de geldende 2-jaarlijkse cyclus. Er is een 
nieuwe bevoegdheid Jumpmaster Automatische Opening 
ingevoerd. Dit als een van de maatregelen na een aantal fatale 
ongelukken in eerdere jaren. De bijbehorende bijlagen, o.a. die 
voor toegestane parachutegrootte worden tussentijds naar 
behoefte aangepast.

Bestuurlijk
Het afdelingsbestuur vergadert 10 maal per jaar om 
uitvoering te geven aan het beleid zoals goedgekeurd door 
de ledenvergadering, en speelt daarnaast in op actuele zaken. 
Ook overlegt zij met de Raad van Advies en met de voorzitters 
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van de onder het bestuur acterende commissies. Dit alles om 
de communicatie met clubs en commissies open te houden. Per 
gelegenheid wordt specifiek overleg gevoerd met het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, Luchtverkeersleiding 
Nederland (LVNL) en de Militaire Luchtvaart Autoriteit.

Bestuurlijk heeft het luchtruim dossier de hoogste prioriteit, in 
afstemming met de centrale KNVvL commissie luchtruim. Het 
afdelingsbestuur werd hierbij ondersteund door de Werkgroep 
Luchtruim (WLR) van de afdeling. Deze inzet leidt tot meer 
zichtbaarheid en begrip bij LVNL en het Ministerie inzake de 
behoeftes van de afdeling en ook de springclubs. Zo zijn de 
springhoogtes boven Midden Zeeland en Ameland verhoogd 
naar FL120 en wordt over Teuge voortdurend gecoördineerd 
met LVNL.
 
Plannen en acties liggen vast in het jaarplan van de afdeling, 
bestaande uit de jaarplannen van bestuur en die van commissies. 
Er zijn 5 commissies actief te weten de Sportcommissie, de 
Veiligheidscommissie, de Springtechnische Commissie, de 
Opleidings- en Examencommissie en de Sanctiecommissie. De 
bemensing van deze laatste commissie is op het eind van het 
jaar uitgebreid. Het bestuur heeft verder het sanctiebeleid nader 
vorm gegeven door het inrichten van een betere administratie 
en overzicht. Afdelingscommissies worden geacht zelfstandig te 
opereren binnen vastgestelde beleids- en financiële kaders. Het 
bestuur heeft tenslotte na diverse overwegingen voorgesteld 
om de commissie structuur aan te passen door het opheffen 
van de Springtechnische Commissie en het oprichten van een 
Materiaal Commissie. Deze actie zal in 2019 worden afgerond.

De ledenvergadering heeft in oktober haar goedkeuring 
gegeven aan het nieuwe afdelingsreglement. Hierin staat  nu 
beter de rol, taken en bevoegdheden van de diverse gremia 
beschreven, en is een onderverdeling toegevoegd van soorten 
paracentra. Verder is eind 2018 gestart met de verkiezingen 
voor de ledenvergadering 2019-2021.

De afdeling heeft mensen afgevaardigd naar de 
jaarvergaderingen van de International Parachuting 
Commission (IPC) te Sofia, Bulgarije en de European 
Association for Safety Parachutes (EASP) te Parijs. De 
afgevaardigden zitten in commissies en werkgroepen van deze 
instanties waardoor directe invloed verzekerd is.

PR & Communicatie
Het afdelingsorgaan Sportparachutist is in 2018 vier maal 
verschenen. Het blad is digitaal beschikbaar via de KNVvL 
op www.issuu.com/knvvl/docs. Het blad wordt aan alle leden 
verzonden en eenmalig aan aspirant leden. Nieuwsberichten 
worden verspreid via de afdelingswebsite www.parachute.nl, 
de Facebook pagina van de afdeling (knvvlpara), Twitter en de 
nieuwsbrief KNVvL.

Parachutespringen is en blijft een zeer mediagenieke 
luchtsport. Beelden worden regelmatig gebruikt in reclame-
uitingen. Ook was de sport een aantal keren in het nieuws bij 
diverse TV uitzendingen. Een deelneemster aan de WK Speed 
Skydiving heeft een persoonlijke sponsor kunnen regelen. 
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Paramotorvliegen 
De afdeling Paramotorvliegen bestond eind 2018 een vol jaar 
en heeft een mooie groei van het aantal leden laten zien. 
De luchtsport Paramotorvliegen zelf kent ook nog steeds 
een lichte groei. Een aantal scholen ziet wel een afname in 
het aantal cursisten. Hierbij dient wel opgemerkt te worden, 
dat het aantal instructeurs gegroeid is. Er is dus ook sprake 
van meer spreiding. Het aantal KNVvL gebrevetteerde 
paramotorvliegers was eind 2018 ongeveer 250.

Paramotorvliegen is meer dan vliegen alleen. Het gaat met 
name ook over vriendschappen en samen genieten van deze 
unieke manier van vliegen.

Organisatie & Communicatie
De afdeling Paramotorvliegen is inmiddels ook vertegenwoor-
digd in de ledenraad van de KNVvL. 
Onze vertegenwoordiger had tevens de wens uitgesproken om 
de afdelingspagina op de website van de KNVvL invulling te 
geven. Op dit moment wordt de website www.paramotorweb.
nl nog primair gebruikt als informatiebron over en voor de 
luchtsport Paramotorvliegen. We hebben de ambitie om in de 
toekomst zoveel mogelijk informatie centraal op de website 
van de KNVvL te gaan publiceren. 

Bij ParamotorWeb hoort ook de Nieuwsbrief ParamotorWeb. 
Deze nieuwsbrief wordt niet op een vaste moment gepubliceerd. 
Op het moment dat er belangrijk nieuws is, zal er een 
nieuwsbrief gepubliceerd worden, aangevuld met interessante 
artikelen. De nieuwsbrief wordt automatisch naar de abonnees 
verstuurd en tevens via Facebook (/ParamotorWeb) en Twitter 
(@paramotorweb). Links naar de 35 laatste nieuwsbrieven 
staan op de site.

Het afdelingsbestuur heeft zich tot doel gesteld de luchtsport 
paramotorvliegen naar een hoger niveau te brengen. Helaas 
ging in 2018 veel energie in andere, o.a. in dit verslag genoemde 
zaken zitten. De focus is daardoor te weinig op de luchtsport 
zelf gaan liggen.

Straf-, rechtszaken en knelpunten
Helaas heeft de KNVvL en de afdeling Paramotorvliegen zich 
in 2018 intensief bezig moeten houden met een strafzaak 
en (hoger) beroepszaken. Hier is veel energie in gaan zitten. 
De kern is veelal dat er onbegrip is over de luchtsport en er 
onmogelijkheden in de regelgeving bestaan.

Denk bij ‘onbegrip’ aan het te vaak niet juist uitvoeren 
van het beslissingsproces om tot een Verklaring van Geen 
Bezwaar (VGB) te komen (de VGB is een voorwaarde voor 
de vrijstellingsregeling). De ‘onmogelijkheden’ laten zich 
voornamelijk zien bij de paramotortrike en de inschrijving in 
het luchtvaartuigregister van paramotors in het algemeen.

Nieuwe, sinds 2013, ontwikkelde schermen en motoren kunnen 
niet in het Nederlandse register ingeschreven worden, omdat 
vastgehouden wordt aan de oude Duitse regelgeving, die sinds 
2013 voor paramotors met een leeggewicht van minder dan 
120kg niet meer gebruikt wordt.

Bij zeer lichte paramotortrikes wordt de motor en het harnas 
zowel voor voetstart als de trikestart gebruikt. Dan heb je 
twee luchtvaartuigen met één motor. Ook hier voorziet de 
Nederlandse Wet- en regelgeving niet in.

Paramotorvliegen
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Het scherm, dat tweejaarlijks gekeurd wordt, bepaalt de 
luchtwaardigheid, niet de motor. Toch wordt in Nederland 
de motor als primair gezien bij de inschrijving. Dit leidt tot 
onmogelijke situaties, waarbij vliegers hun heil zoeken in 
Duitsland waar het wel mogelijk is de nieuw ontwikkelde 
schermen in het (officiële) luchtvaartuigregister in te schrijven. 
Sinds 2015 zijn er pogingen ondernomen ILT uit te leggen wat 
de situatie is en waar goede mogelijkheden liggen voor een 
aanpassing in de manier van inschrijven.

De Regeling MLA’s/MLH’s/Schermvliegtuigen zal opgaan in 
de nieuwe EASA Annex I. De nationale autoriteit bepaalt de 
regelgeving. Het concept liet een verdere verslechtering van 
de mogelijkheden zien. Hopelijk lukt het om in 2019 het tij te 
keren.

Paramotortrike
Paramotorvliegen kent sinds 1 juli 2015 een vrijstellingsregeling 
voor het opstijgen. Helaas werd de paramotortrike uitgesloten 
van deze vrijstelling. De officiële naam voor paramotor is 
“gemotoriseerd schermvliegtuig”. In de definitie staat, dat 
deze gedragen wordt en gestart en geland met de benen 
van de bestuurder. Dit sluit de variant met een onderstel met 
wielen uit. Het is slechts een hiaat in de Wet- en regelgeving, 
maar met verstrekkende gevolgen.

Het is ook bizar te noemen, dat ILT de paramotortrike een MLA 
blijft noemen, terwijl het ministerie van I&W dit tegenspreekt. 
Alle varianten worden overigens op identiek dezelfde manier 
in het Nederlandse luchtvaartuigregister ingeschreven onder 
de ICAO aircraft special designator PARA. MLA’s worden als 
“ULAC” ingeschreven.

Sinds september 2015 is er intensief overleg met DGLM 
(ministerie van I&W) om de paramotortrike opgenomen te 
krijgen in de definitie van “gemotoriseerd schermvliegtuig”.  

In de loop van 2018 bleek dit geen haalbare kaart te 
worden, omdat de paramotortrike dan ook binnen de 
vrijstellingsregeling zou vallen. Dit zou uiteraard ook 
meer dan logisch zijn, maar ligt politiek gevoelig. Er 
moet eerst gewacht worden tot de evaluatie van de 
vrijstellingsregeling, die vanaf 1 juli 2018 (drie jaar na 
de publicatie van de vrijstelling voor gemotoriseerde 
schermvliegtuigen) plaats zou gaan vinden. In 2018 
heeft deze evaluatie niet plaatsgevonden en zal voor 
2020 niet plaats gaan vinden. Dit heeft te maken met 
een interne situatie binnen het ministerie van I&W.

Het aanpassen van een bestaande definitie zou 
daarbij ook meer tijd kosten, dan het introduceren 
van een nieuwe definitie.

Helaas is het niet gelukt om de belangrijkste knelpunten voor 
de paramotortrike in 2018 opgelost te krijgen.

Activiteiten
Het jaarlijkse vliegevenement Elsefly kon helaas geen 
doorgang vinden.
Een groep genodigde paramotorvliegers heeft in 2018 wederom 
deelgenomen aan de herdenking van operatie Market Garden, 
de slag om de brug bij Arnhem. Met vlaggen van de landen, 
die deelgenomen hebben aan de operatie en de vlag van de 
1e Britse Luchtlandingsdivisie wordt langs het verzamelende 
publiek op de Ginkelse heide gevlogen.
 
De grotere paramotor evenementen worden voornamelijk in het 
buitenland georganiseerd. Veel Nederlandse paramotorvliegers 
gaan dan ook graag naar deze vliegfestijnen, die in Duitsland, 
België en Frankrijk georganiseerd worden. Sommige vliegers 
zoeken het nog verder op, zoals in Noord Zweden alwaar een 
speciaal winterevenement georganiseerd wordt.

Een aantal scholen organiseren stages in Italië, Spanje en 
Portugal. Cursisten hebben dan de mogelijkheden om in korte 
tijd veel te vliegen en dus te leren. Ook gebrevetteerde vliegers 
gaan graag mee.

Wedstrijden
Een zeer klein aantal vliegers is in het buitenland actief met 
het zgn. slalomvliegen. Het betreft hier wedstrijden, waarbij 
o.a. op lage hoge boven water (veiligheid) op tijd een patroon 
tussen pylonen gevlogen wordt. 
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Schermvliegen
Organisatie
Er hebben in 2018  een aantal veranderingen in het bestuur 
plaatsgevonden. Sanne Both heeft de rol van voorzitter op 
zich genomen en haar portefeuille opleidingen is door Martijn 
Geurts overgenomen. Feddo Meier Wiersma, die de portefeuille 
belangenbehartiging deed, is geen lid meer van het bestuur. 
We blijven hierdoor op zoek naar nieuwe bestuursleden om de 
ambities van de afdeling meer vorm te kunnen geven.

Door deze wijzigingen bestaat het bestuur van de afdeling 
Schermvliegen eind 2018 uit de volgende leden:
• Sanne Both (voorzitter en brevetten);
• Gerald van Dalen (secretaris en communicatie); 
• Martijn Geurts (opleidingen);
• Marga van Woensel (penningmeester en wedstrijden);
• Roland van Duijn (veiligheid en techniek);
• Bas van Duijn (examens);

We weten dat we in 2019 afscheid gaan nemen van Bas van 
Duijn. Zijn portefeuille wordt (voorlopig) waargenomen door 
Mark Schoonhoven. Tevens heeft Wouter de Jong zich bij het 
bestuur aangemeld en waarschijnlijk gaat hij de portefeuille 
communicatie overnemen van Gerald.

Activiteiten
Verslag 2018 Veiligheids Commissie 
In het najaar zijn de Veiligheidsmanagers (VM) van scholen en 
verenigingen samen met de Veiligheidscommissie (VC) voor 
de derde maal bijeen geweest. Net als voorgaande jaren zijn 
de veiligheidsjaarverslagen van het afgelopen jaar van zowel 
verenigingen als scholen weer geanalyseerd door de VC. 
Deze analyse werdt teruggegeven aan de VM. Tevens was er 
sprake van een gewijzigde taakopvatting van de VC. De VC’s 
zijn geen controleurs en gaan veel meer samenwerken met 
de Veiligheidsmanagers. De VM’s en VC’s beschouwen zich 
samen vanaf deze bijeenkomst als het Veiligheidsnetwerk. De 
betrokkenen zijn hiermee volledig akkoord.

Er zijn in 2018 26 meldingen van Nederlandse piloten 
binnen gekomen, die hoofdzakelijk in het buitenland vlogen. 
Negen maal was er geen letsel, zeven maal betrof het lichte 
verwondingen en tien maal zware verwondingen. Gelukkig zijn 
er ook dit jaar geen fatale voorvallen gemeld en –voor zover 
bekend- ook niet voorgevallen.

Het project “Veiligheid inbrengen in het lespakket” is afgerond. 
De conclusie is dat theorie inbrengen in het lespakket een 
middel is en geen doel op zich kan zijn. Praktijk informatie 
over onveiligheid moet leidend zijn bij eventuele aanpassingen 
van de theorie. Daarvoor zijn goede analyses nodig en niet 
alleen van ongevallen met Nederlandse piloten. Door de 
ervaringen met dit project is de focus van de VC verschoven 
naar analyseren van de EHPU (European Hanggliding and 
Paragliding Union) database en daaruit lessen te trekken. In de 
Lift van januari 2019 is vanuit de VC een artikel gepubliceerd 
met een EHPU brede analyse van ongevallen in 2018. 

Tot slot zijn in 2018 de reguliere lierkeuringen verzorgd.
 
Examens
Ook in 2018 werden de examens automatisch nagekeken. De 
methode voor het nakijken werkt eenvoudig en betrouwbaar. 
De examen commissie krijgt door het geautomatiseerd 
nakijken meer inzicht in de statistieken. Dit leidt er toe dat 
vragen herzien kunnen worden.

Om de kwaliteit van de examens te verbeteren, is een 
procedure gestart om deze binnen de huidige mogelijkheden 
beter en eerder voor te bereiden. Daarnaast zullen in 2019 
diverse vragen herzien worden naar aanleiding vooruitgang in 
vliegmateriaal en schermvliegtechniek.

Tevens is het voornemen om een nieuwe categorie op te 
nemen in de examens. Deze categorie betreft vragen die 
gericht zijn op veiligheid en algemenere kennis (zoals EHBO 
en het inschatten van vlieg-omstandigheden).

Presentaties
Afgelopen jaar heeft Michael Nesler voor de leden een mooie 
presentatie gegeven waar de focus lag op het overland vliegen 
en daarbij gebruik makend van verschillende zintuigen. Met 
een opkomst van ruim 80 piloten hadden we weer een goed 
gevulde zaal. 

Schermvliegen
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Waar nog meer belangstelling voor bleek te zijn, was de 
presentatie van onze eigen overland piloten Joost Visschedijk 
en Edwin Grootoonk. Het animo was zo groot dat er een tweede 
avond gepland moest worden. Veel piloten hebben goede tips 
en tricks van de beide heren gekregen hoe je (in Nederland) 
een mooie, lange, overland vlucht kunt maken. 

Ook voor dit en het komende jaar zijn we druk op zoek naar 
goede gastsprekers met mooie verhalen.

Communicatie 
Zoals onze leden inmiddels gewend zijn, zijn er ook in 2018 vier 
edities van Lift uitgegeven. Dit is het blad voor Schermvliegen 
en Deltavliegen. De frequentie van nieuwsbrieven is flink 
afgenomen, mede omdat dit medium meer en meer uit de 
gratie raakt. De in 2017 gestartte Facebookpagina wordt vooral 
rond wedstrijdvliegen veelvuldig gebruikt. 

Daarnaast is in 2019 de KNVvL website vernieuwd. In die 
transitie is de Afdeling Schermvliegen gestart met het 
vernieuwen van de afdelingswebsite. Hier gaat het niet alleen 
om het opfrissen van het uiterlijk, maar ook om het selecteren 
van louter relevante informatie. Dit proces zal in 2019 worden 
voortgezet. 

Wedstrijden 
In 2018 zijn alle geplande wedstrijden doorgegaan. De NKSV 
kende een mooi voorjaar waardoor er in de voorrondes tien 
taken zijn gevlogen en dit werdt afgerond met een mooie 
finaletaak op 10 juni. De eerste plek op het podium is voor 
Mark Schoonhoven. Marga van Woensel vloog het beste van 
de vrouwen.

Het NK Berg in Krushevo, Macedonië was tot de laatste dag 
een mooie wedstrijd. Helaas konden door een dodelijk ongeval 
de medailles niet uitgereikt worden, dit is begin 2019 op de 
vliegsportbeurs alsnog gedaan. De trotse ontvanger van de 
gouden medaille is Ronny Geijsen en de beste pilote van het 
NK Berg is Karlien Engelen.

Om tegemoet te komen aan beginnende wedstrijdpiloten is er 
wederom een Dutch Paragliding Cup georganiseerd. Ook dit 
keer was de animo hiervoor bijzonder laag. Hierom is besloten 
de wedstrijd te annuleren. Voor 2019 staat er geen DPC meer 
op de planning. 

Binnen de discipline Precisie zijn er kampioenschappen 
geweest. Dit zijn de NK Precisie klassiek en de NK Precisie 
standup. Ook deze wedstrijden zijn goed en in gemoedelijke 
sfeer verlopen. De winnaar van de NK Precisie klassiek was 
Huub Coumans en John van der Reijden heeft de NK Precisie 
standup gewonnen. Heren, van harte gefeliciteerd! 

Bij de relatief jonge discipline van het acro-vliegen is er een 
Nederlandse deelnemer die komende jaren gevolgd moet 
worden: Luke de Weert. Daar gaan we nog veel van horen.

Binnen alle disciplines is er meegedaan aan Europese en/of 
wereldkampioenschappen. Hierbij zijn geen medailles behaald, 
maar we hebben goed meegedaan in de gehele ranglijst. 

Opleiding voor instructeurs
In 2018 zijn we de Instructeursopleiding gestart met 8 
kandidaten. Zij hebben daarvoor in 2018 didactische 
opleidingsdagen gevolgd en velen van hen zijn in het 
vliegseizoen 2018 begonnen aan hun instructeurs-stage. In 
2018 hebben we 1 nieuwe instructeur (uit de groep die startte 
in 2016) aan het instructeur korps mogen toevoegen. De start 
van de volgende Instructeursopleiding staat gepland voor 
2020.

Voor de bestaande instructeurs hebben we in 2018 twee 
applicatiedagen georganiseerd. Michael Nesler heeft op een 
van de dagen een zeer verhelderende voordracht gehouden 
over harnassen en het afstellen daarvan. 
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Zweefvliegen
Zweefvliegen  - langzaam zakken en dan weer tot grote hoogte 
stijgen op thermiek – profiteerde in 2018 van bijzonder goede 
weersomstandigheden.

Er kon veel en ver gevlogen worden. Bijzonder was dat de 
droogte oude landschapskenmerken zichtbaar maakte: op 
initiatief van de ZC Noordoostpolder gingen zweefvliegers in 
samenwerking met de archeologen van de Universiteit van 
Amsterdam op zoek naar restanten.

Een record aantal overlandkilometers (1.030.043) werd door 
Nederlandse zweefvliegers geregistreerd op de wereldwijde 
site https://www.onlinecontest.org

Sjaak Selen werd wereldkampioen in de Standaardklasse: 40 
jaar nadat zijn broer Baer diezelfde beker mee naar huis nam. 
De kleine Sjaak (11 jaar) maakte indertijd de beker steviger 
met een extra schroef. Hij kon in juli 2018 constateren dat die 
schroef er nog steeds in zat…

Organisatie 
De afdeling Zweefvliegen kreeg eind 2017 drie nieuwe 
bestuursleden onder wie Sijmen de Vries als voorzitter. 2018 was 
daarmee het eerste jaar van het ABZ in nieuwe samenstelling. 
Dat zweefvliegen een ingang is voor de beroepsluchtvaart is 
weer eens aangetoond: drie actieve professionele piloten in 
het achtkoppige bestuur.

De afdeling kent een aantal commissies die veel werk verzetten 
om het zweefvliegen te ondersteunen De verbinding tussen 
ABZ en commissies werd in de loop van 2018 versterkt.

De afdeling kende tot medio 2018 een eigen kantoorlocatie 
op Papendal. Met het vertrek wegens pensioen van 
secretariaatsmedewerker Anneke Wolthuis werd het 
secretariaat verplaatst naar het KNVvL Verenigingsbureau in 
Woerden. Charlotte Koren, al eerder werkzaam voor de KNVvL, 
volgde Anneke op.

Activiteiten
De discussie over het luchtruim liep hoog op. Vooral rond de 
plannen voor ombouw van Lelystad Airport en de daarmee 

gepaard gaande invoering van laagvliegroutes. De discussie 
wordt vliegtechnisch getrokken door de KNVVL met een 
belangrijke inbreng van de zweefvliegers (die immers bij 
hun overlandvluchten gebruik maken van thermiek = zonne-
energie dus prijs stellen op hoogte), maar hiermee wordt een 
brede maatschappelijke beweging ondersteund die strijdt 
tegen vliegtuiglawaai in stille gebieden én politiek invloed 
heeft. Door deze gesprekken op luchtvaarttechnisch niveau 
goed te voeren zit de KNVvL inmiddels weer ‘aan tafel’ waar 
het gaat over luchtruim. De geplande herindeling zou de 
General Aviation inclusief de zweefvliegers een redelijk deel 
van de beschikbare ruimte moeten – en kunnen - bieden.

Druk op onze terreinen: Bij veel zweefvlieglocaties is 
sprake van aangezegde prijsverhogingen onder de noemer 
Marktconforme Prijzen. Inzet van de zweef- en modelvliegers 
is dat er in feite geen sprake is van een markt. Het betreft 
amateursport met een maatschappelijk belang.

Sommige locaties worden opgeëist door andere 
maatschappelijke functies met name woningbouw of de 
aanleg van een windpark. Enkele clubs is het gelukt om in 
het herontwerp een goed resultaat te bereiken: De ACvZ zit 
mooi ingebed in het nieuwe Landschapspark, vlak naast het 
Nationaal Militair Museum in Soesterberg. ZC Den Helder 
kreeg een nieuwe locatie door de deal met NUON en gaat 
onder de naam Noordkop verder.

De eerste Dag van de Luchtsport werd 15 september 
georganiseerd op 17 zweefvlieglocaties en op 2 incidentele 
locaties waar Modelvliegen en Drones de initiatiefnemers 
waren; bij elkaar trokken we meer dan 10.000 bezoekers van 
alle leeftijden. We denken aan een vervolg in 2020, dan nog 
meer luchtsport breed ingestoken én ondersteund door meer 
professionele PR. Er was ook een geslaagde Vrouwenvliegdag, 
georganiseerd door Teuge. Daar werd behalve gevlogen ook 
bedacht hoe meisjes en vrouwen kunnen worden geworven én 
behouden.

Veiligheid: 2018 was een relatief veilig vliegjaar. Nu al vier jaar 
op een rij zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen. Hopelijk 
zet zich deze ontwikkeling door.

Zweefvliegen
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Bijeenkomsten en andere communicatiemiddelen zijn ingezet 
om het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur in de 
clubs te bevorderen. Het melden van voorvallen is nog niet 
optimaal; naast dat het verplicht is, is het delen van ervaring 
essentieel om van elkaar te leren. Als positief punt is te melden 
dat er het afgelopen jaar –voorzover centraal aangemeld- 
drie zelfonderzoeken zijn verricht in clubs. Men is bereid 
deze geanonimiseerd te delen in de Thermiek zodat anderen 
kunnen leren, zowel van het incident als van de toepassing van 
de methode.

De invoering van de nieuwe EASA regeling voor opleiden: De 
regeling is in dit jaar van kracht geworden; we zijn inmiddels 
met de theorie-examens geruisloos aan het overgaan in STEBZ 
verband. We zien een geleidelijk verbeterende score voor deze 
examens. Dat neemt niet weg dat de ambitie blijft: de lesstof 
kan vereenvoudigd worden.

De praktijk van het opleiden zal in de clubs worden voortgezet 
volgens EASA regels onder het DTO regime. Dit is eind 2018 
uitgewerkt en clubs kunnen zichzelf uitroepen tot DTO (zodra 
de trainingsprogramma’s  zijn goedgekeurd door ILT) of gaan 
deelnemen aan een gezamenlijke DTO die door de Afdeling 
wordt ingericht. Deelname aan die g-DTO is ook mogelijk voor 
enkele onderdelen. De overgang naar DTO kan plaatsvinden 
tussen nu en april 2020. Met veel dank aan de leden van de 
CIV die – ook in het internationaal overleg – de regelgeving 
en opleidingshandboeken uitwerkten tot een werkbaar niveau.

Communicatie
Op verschillende terreinen groeit de samenwerking binnen 
de KNVvL (Luchtruim!!) maar het gaat nog niet vanzelf; dit 
voornemen gaat dan ook mee naar 2019. Intern de afdeling 
Zweefvliegen werd de communicatie ondersteund met behulp 
van de Thermiek (3x verschenen) en de afdelingsnieuwsbrief, 
De KNVvL opende een nieuwe website met mogelijkheden voor 
de afdeling. “Zweefportaal” voorzag in een behoefte evenals 
de facebook pagina en overige social media.

Wedstrijden
Wedstrijdsport: Sjaak Selen werd wereldkampioen. Een 
formidabele prestatie! Ook de overige afgevaardigden naar 
EK’s en WK’s scoorden goed.

Opmerkelijk: … We merken dat het wedstrijdvliegen zich 
ontwikkelt onder invloed van de nieuwe media: teamwork en 
‘coaching vanaf de grond’ krijgen meer mogelijkheden.

De nationale wedstrijden NK, Zomerwedstrijden en Nationale 
Junioren, mochten zich verheugen op veel belangstelling en 
goed vliegweer.

De budgetten voor wedstrijdsport staan onder druk door 
het beëindigen van de subsidie van NOC*NSF. Financiering 
van de topsport maar ook de breedtesport (scoren van 
brevetten en records, overlandvliegen, ondersteund door o.a. 
de programma’s SION en TABOE) is in het belang van alle 
zweefvliegers. Doorgroeimogelijkheden zijn een belangrijke 
motivatie om te blijven vliegen.

Voor de aflopende subsidie is nog geen oplossing gevonden. 
Een kleine bijsturing in de tarieven levert iets op maar dat kan 
nog niet het totale verlies ondervangen.

De commissie Kunstzweefvliegen heeft in 2018 een begin 
gemaakt met een traject tot deelname aan internationale 
wedstrijden, waarbij wordt gemikt op Nederlandse 
deelname aan de WK 2020. Hiervoor is een trainings- en 
selectieprogramma in opbouw.

Het ledental heeft zich in 2018 licht gunstig ontwikkeld. Daar 
is veel energie in gestoken door de clubs: het is een kwestie 
van bewustwording, aanpassen van de clubcultuur aan de 
verlangens van de nieuwe en bestaande leden. Immers: werven 
is één maar de meeste winst is te behalen door beperking van 
het verloop. In clubs werd geëxperimenteerd met efficiënter 
opleiden, o.a. met behulp van een simulator, meer bijkomende 
activiteiten, spreiden van verantwoordelijkheden en het 
bevorderen van (sociale) veiligheid, begeleiden van beginnende 
overlandvliegers en dergelijke. 

Feiten en cijfers
Aantal leden ultimo 2018:  3604
Aantal clubs:  41
Onderscheidingen:  10 x 50 jaar ZVB ere-insigne, 
 1 Penning in zilver
Aantal starts / landingen:  90.000 starts, 42.000 uren
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Ledenontwikkeling
2018 is afgesloten met een lichte groei ten opzichte van 2017. 
Hiermee wordt de positieve lijn die zich in 2017 liet zien, in 
2018 voortgezet. 

De groei komt met name uit de afdelingen Drones,  
Schermvliegen en Ballonvaren. De nieuwe afdeling Paramotor-
vliegen, afgesplitst van Gemotoriseerd Vliegen, draagt ook bij 
aan de groei van het ledenaantal. Buiten de overstappende 
leden, hebben zich ook nieuwe leden bij de afdeling 
aangesloten. De afdeling Zweefvliegen heeft voor het eerst 
sinds 2012 een marginale stijging van het ledenaantal laten 
zien. Deze dalende trend is bij de afdelingen Modelvliegsport 
en Deltavliegen helaas nog niet stopgezet. Gemotoriseerd 
Vliegen kende ook een behoorlijke daling, de oorzaak hiervan 
ligt deels bij de naar Paramotorvliegen overstappende leden. 

Hoewel het ledenaantal in 2018 wederom in het groen is 
geëindigd, doet men er goed aan te beseffen dat de groei 
slechts marginaal is. De KNVvL en de afdelingen zullen qua 
aanbod continu door moeten zoeken om een goede afstemming 
te vinden en te houden met de behoeftes uit de maatschappij.  

Ledenaantallen
Ledenaantallen
 

Datum

1/12/2017 14085 39 220 217 301 206 469 45 85 51 4022 3590 - 1701 3577

1/12/2018 14237 42 213 245 285 307 399 46 84 48 3917 3607 95 1756 3604

Ledenontwikkeling
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Ledenontwikkeling

K
N

V
vL

 

A
er

o
ba

ti
cs

 

A
lg

em
en

e 
Lu

ch
tv

aa
rt

 A
fd

el
in

g
 

B
al

lo
nv

ar
en

 

D
el

ta
vl

ie
g

en
 

D
ro

n
es

 

G
em

o
to

ri
se

er
d

 v
lie

g
en

 

H
is

to
ri

sc
h

e 
lu

ch
tv

aa
rt

 

Lu
ch

tv
aa

rt
ke

n
n

is
 

Lu
ch

tv
aa

rt
w

et
en

sc
h

ap
 

M
o

d
el

vl
ie

g
en

 

P
ar

ac
h

u
te

sp
ri

n
g

en
 

P
ar

am
o

to
rv

lie
g

en

S
ch

er
m

vl
ie

g
en

 

Z
w

ee
fv

lie
g

en

Clubs, verenigingen en scClubs, verenigingen en scholen

Aangesloten clubs, verenigingen & scholen
Aerobatics:  1
Ballonvaren:  9
Deltavliegen:  5
Gemotoriseerd Vliegen:  24
Historische Luchtvaart:  16
Modelvliegsport:  81
Parachutespringen:  13
Schermvliegen:  15
Zweefvliegen:  41
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Onderscheidingen
Onderscheidingen
Afdeling Persoon Onderscheiding 

Zweefvliegen O.P. Blankenzee Bijzonder ere-insigne in goud met lauwerkrans en briljant

Zweefvliegen P.L. Cornelissen Bijzonder ere-insigne in goud met lauwerkrans en briljant

Zweefvliegen J.H.M. Gooden Bijzonder ere-insigne in goud met lauwerkrans en briljant

Zweefvliegen J.M. Jansen  Bijzonder ere-insigne in goud met lauwerkrans en briljant

Zweefvliegen D. Kampen Bijzonder ere-insigne in goud met lauwerkrans en briljant

Zweefvliegen R.P.J. Kool Bijzonder ere-insigne in goud met lauwerkrans en briljant

Zweefvliegen J.G. Kroon Bijzonder ere-insigne in goud met lauwerkrans en briljant

Zweefvliegen F.H.M. Kuijpers  Bijzonder ere-insigne in goud met lauwerkrans en briljant

Zweefvliegen B.J. Zwaga Bijzonder ere-insigne in goud met lauwerkrans en briljant

Zweefvliegen W.P. Burgers Bijzonder ere-insigne in goud met lauwerkrans en briljant

Zweefvliegen J.H.A. Selen Penning in zilver

Ballonvaren K.G.C. Abbenes  medaille in zilver

Modelvliegsport G.S. van Berkum  penning in zilver

Modelvliegsport R.H. Bakker Ere-insigne in goud

KNVvL breed E. Louwes medaille in zilver

Bestuur en medewerkers 
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Bestuur, Raad van Advies en verenigingsbureau
Hoofdbestuur
Dhr. R.M. Schnitker - voorzitter
Dhr. W.H.C. Stigter - vice-voorzitter
Dhr. H. Kort - penningmeester
Mevr. G.D. van Luijt-Huisman - lid
Mevr. M.J.A. Rozema - lid
Dhr. C. Kamminga - lid

Mutaties
Dhr. C. Kamminga is toegetreden als lid van het hoofdbestuur 

Raad van Advies
Dhr. dr. J.M. Schröder
Dhr. ir. F.J. Abbink
Dhr. M.A.G. Peters
Dhr. M.M.D. van Eeghen MBA
Dhr. Gen. Maj. KLu b.d. C.J. van den Burg
Dhr. Gen. Lt. D. Luyt

Medewerkers verenigingsbureau
Dhr. R.C.G. Termaat  -  directeur
Mevr. G.A. Drop  -  KEI / Ledenservice
Dhr. C.A.J. Kerstens  -  afdeling Zweefvliegen / Operations
Mevr. B. Knibbe  -  communicatie
Mevr. C. Koren  -  financiële administratie / secretariaat Zweefvliegen
Mevr. F.J. Kuijpers-Kwant  -  (top)sportcoördinator
Dhr. B.W.P. Meijers  -  Operations / veiligheidsmanager
Mevr. E.J.T.M. Mercx  -  directiesecretaresse
Mevr. H.B. de Mik  -  financiële administratie
Dhr. R.M.A. Overdijk  -  afdeling Parachutespringen / Operations
Mevr. J.C. Snoek-Charmant  -  KEI / Ledenservice / communicatie
Mevr. C.A.J.M. Steenbergen  -  KEI / Ledenservice
Dhr. H. Visser  -  Operations
Mevr. A.J. Wolthuis  -  afdeling Zweefvliegen

Mutaties
Dhr. H. Visser (Operations) heeft het dienstverband beëindigd
Mevr. A.J. Wolthuis (medewerker secretariaat Zweefvliegen) is met pensioen gegaan

Bestuur en medewerkers 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART

A HOUTTUINLAAN 16A

3447 GM  WOERDEN

T 0348 437 060

E LEDENSERVICE@KNVVL.NL

I WWW.KNVVL.NL


