
Naam Afdeling Onderscheiding Reden

1924

A.N.J. Thomassen à Thuessink van 

der Hoop medaille in goud Voor de eerste vlucht van Nederland naar Indië

H. van Weerden Poelman medaille in goud Voor de eerste vlucht van Nederland naar Indië

P. van den Broeke KLM, BWK medaille in goud Voor de eerste vlucht van Nederland naar Indië

P. Guilonard medaille in goud

Voor zijn belangrijke technische werkzaamheden i.v.m. de 

eerste vlucht van Nederland naar Indië.

1927

H. van Lear Black medaille in goud Voor de eerste retourvlucht met passagier Nederland-Indië

G.J. Geysendorffer medaille in goud Voor de eerste retourvlucht met passagier Nederland-Indië

J.B. Scholte medaille in goud Voor de eerste retourvlucht met passagier Nederland-Indië

K.A.O. Weber medaille in goud Voor de eerste retourvlucht met passagier Nederland-Indië

G.A. Koppen medaille in goud Voor de eerste postvlucht Nederland-Indië v.v.

G.H.M Frijns medaille in goud Voor de eerste postvlucht Nederland-Indië v.v.

S. Elleman medaille in goud Voor de eerste postvlucht Nederland-Indië v.v.

1929

E.Fuld medaille in goud

Wegens zijn grote verdiensten voor de Nederlandse 

luchtvaart tijdens zijn lidmaatschap van het Hoofdbestuur 

der Vereniging gedurende de jaren 1915-1929

1930

Charles E. Kingsford medaille in goud

Wegens zijn verdienste voor de Nederlandse 

luchtvaartindustrie voor zijn vlucht om de wereld met een in 

Nederland gebouwd driemotorig vliegtuig.

E. van Dijk medaille in goud

Voor de 1e Oceaanvlucht Europa/Amerika van een 

Nederlands vlieger

A.M.J.P. Delia Mouton penning in zilver

Eerste prijswinnaar in den internationalen ballonwedstrijd 

vanaf Münster (Westfalen) met den ballon Hollandia op 15 

juni 1930

1931

J.E. van Tijen medaille in goud

Voor de 1e vlucht met een Nederlands sportvliegtuig naar 

Ned. Indië door een Nederlander

Kapt.-Vl. F.A. van Heyst medaille in goud

Voor zijn grote verdiensten ten opzichte van de Nederlandse 

luchtvaart in het algemeen en de militaire luchtvaart in het 

bijzonder.

Kapt.-Vl. C.J. Versteegh medaille in goud

Voor zijn grote verdiensten ten opzichte van de Nederlandse 

luchtvaart in het algemeen en de militaire luchtvaart in het 

bijzonder.

1932

Generaal b.d. C.J. Snijders medaille in goud

Voor zijn bijzondere verdiensten ten opzichte van de 

Nederlandse burger- en militaire luchtvaart

A.H.G. Fokker medaille in goud

Voor zijn grote verdiensten ten opzichte van de Nederlandse 

luchtvaart in het algemeen en de burgerluchtvaart in het 

bijzonder.

A. Plesman medaille in goud

Voor zijn grote verdiensten ten opzichte van de Nederlandse 

luchtvaart in het algemeen en de burgerluchtvaart in het 

bijzonder.

1934

A.J.J. Cock, Notaris penning in zilver

Voor zijn verdiensten te opzichte van het Zeeuwse 

Luchtverkeer

1935

Jhr. I.L. van den Bergh van 

Heemstede medaille in goud

Voor zijn bijzondere verdiensten ten opzichte van de 

Vereniging gedurende een 25-jarig onafgebroken 

lidmaatschap van het Hoofdbestuur.

1938

Uitgereikte onderscheidingen 1924-heden



H.M. Schmidt Crans (Hein) medaille in goud

Voor zijn uitstekend werk ten bate van de Nederlandse 

Sportluchtvaart en het luchttourisme gedurende 20 jaren

Kol. der Genie b.d. H. Walaardt 

Sacré medaille in goud

Voor zijn bijzondere verdienste ten opzichte van de 

Nederlandse luchtvaart en de Kon.Ned.Ver. voor Luchtvaart 

gedurende de jaren 1907-1939

1948

H.Ch. van Ede van der Pals HB en RLD medaille in goud

Voor zijn bijzondere verdiensten ten opzichte van de 

Nederlandse burgerluchtvaart in het algemeen en voor de 

sportluchtvaart in het bijzonder, gedurende de jaren 1919-

1948, oud-directeur Generaal van de Rijksluchtvaartdienst en 

oud-lid van het Hoofdbestuur der Vereniging

1949

W. van Graft medaille in zilver

Voor zijn bijzondere verdiensten in verband met de opleiding 

van sportvliegers bij de NLS, aan welke school hij van maart 

1928 tot 1 mei 1949 verbonden is geweest.

H.M. de Koningin penning in zilver

Aan haar Hoge Beschermvrouwe en Ere-Voorzitter eerbiedig 

aangeboden door de KNVvL

Z.K.H. de Prins der Nederlanden penning in zilver

Aan haar Hoge Beschermvrouwe en Ere-Voorzitter eerbiedig 

aangeboden door de KNVvL

J. Montauban van Swijndregt penning in zilver

Voor zijn grote verdiensten als Algemeen Secretaris der 

Vereniging 1 september 1940 - 1 juni 1949.

U.F.M. Dellaert

Bedrijfsdirecteur 

der luchthaven 

Schiphol penning in brons

Ter herinnering aan de Schipholexcursie 12 juni 1949 der 

KNVvL

F. Zandvliet

Hoofd Afd. 

Voorlichting KLM penning in brons

Ter herinnering aan de Schipholexcursie 12 juni 1949 der 

KNVvL

J. van der Caaij penning in brons

1950

Jhr. F.L. van Riemsdijk (Freddy) medaille in zilver

I.v.m. het feit dat het op genoemde datum 40 jaar geleden 

was, dat hem het brevet van vlieger door de Aéro Club de 

France werd toegekend.

Marinus van Meel medaille in zilver Nederlands luchtvaartpionier, op zijn 70e verjaardag

R. Tocila penning in brons Luchtv. Hist. Tent. 's-Gravenhage 1949 2e prijs.

1951

C. Kolff medaille in goud

Voorzitter der Rotterdamse Aero Club, 25 jaar de stuwende 

kracht voor het sportvliegen in Nederland.

1952

K. de Geus van den Heuvel medaille in zilver

Als erkenning van onvermoeid streven in het belang van de 

sportluchtvaart

J. Montauban van Swijndregt medaille in zilver

Als erkenning van de veelzijdige arbeid verricht voor de 

sportluchtvaart in Nederland, bij gelegenheid van het 25-

jarig bestaan der NLS.

Ir. S. van Hoogstraten penning in zilver -

1953

Ir. J. Blackstone medaille in zilver

Als erkenning van uitnemende diensten aan de 

burgerluchtvaart en zeer in het bijzonder aan de KNVvL 

bewezen

Jhr. P.O.H. Gevaerts van 

Simonshaven medaille in zilver

Voor bijzondere verdiensten tijdens zijn 25jarig Eerste 

Penningmeesterschap der Vereniging

Gérard (de) Trémérie medaille in zilver

à notre ami Gérard Trémérie, en reconnaissance de sa noble 

initiative et conduite courageuse en faveur des sinistrés des 

inondations aux Pays-Bas en février 1953

O.P. Koch penning in zilver 2e prijs Nat. Zweefvliegwedstrijd 1953

S.J. van Noorden penning in zilver 3e Prijs Nat. Zweefvliegwedstrijd 1953

H.A.A. Kooper, gezagvoerder penning in zilver

Christchurch Race 8-10 Oct, 1953 Als hulde van 

Luchtvaartgezind Nederland verenigd in de KNVvL

P.J. Aarts, 2de Officier penning in zilver

Christchurch Race 8-10 Oct, 1953 Als hulde van 

Luchtvaartgezind Nederland verenigd in de KNVvL

J.F. Griffith, 1ste Officier penning in zilver

Christchurch Race 8-10 Oct, 1953 Als hulde van 

Luchtvaartgezind Nederland verenigd in de KNVvL



J.I. Noomen, 3e Officier penning in zilver

Christchurch Race 8-10 Oct, 1953 Als hulde van 

Luchtvaartgezind Nederland verenigd in de KNVvL

J.M.C. Kiepe, 1ste Radio-telegrafist penning in zilver

Christchurch Race 8-10 Oct, 1953 Als hulde van 

Luchtvaartgezind Nederland verenigd in de KNVvL

J. van den Bos, 2e Radio-telegrafist penning in zilver

Christchurch Race 8-10 Oct, 1953 Als hulde van 

Luchtvaartgezind Nederland verenigd in de KNVvL

H. van der Ham, 1ste B.W.K penning in zilver

Christchurch Race 8-10 Oct, 1953 Als hulde van 

Luchtvaartgezind Nederland verenigd in de KNVvL

J. Boomsma, 2de B.W.K. penning in zilver

Christchurch Race 8-10 Oct, 1953 Als hulde van 

Luchtvaartgezind Nederland verenigd in de KNVvL

D.A. Visser, Chef Vliegtechnisch 

Bureau penning in zilver

Christchurch Race 8-10 Oct, 1953 Als hulde van 

Luchtvaartgezind Nederland verenigd in de KNVvL

J.H. Schade penning in brons

Nat. Zweefvliegwedstrijd Terlet. Dagprijs: 15 juni 1953 

afstand 129 km

S.J.M. van Noorden penning in brons (2x)

Nat. Zweefvliegwedstrijd Terlet. Dagprijs: 15 juni 1953 en 19 

juni 1953

O.P. Koch penning in brons

Nat. Zweefvliegwedstrijd Terlet. Dagprijs: 16 juni 1953 

doelvlucht Eelde

Ir. L.R. Lucassen penning in brons

Nat. Zweefvliegwedstrijd Terlet. Dagprijs: 16 juni 1953 

doelvlucht Eelde

I. de Boer penning in brons (2x)

Nat. Zweefvliegwedstrijd Terlet. Dagprijs: 20 juni 1953 race 

Eelde 50,3 km. en 27 juni 1953 117 km astand

A.A. Leutscher penning in brons

Nat. Zweefvliegwedstrijd Terlet. Dagprijs: 25 juni 1953 

afstand 191 km

L.J.M. Hermans, 1ste steward penning in brons

Christchurch Race 8-10 Oct, 1953 Als hulde van 

Luchtvaartgezind Nederland verenigd in de KNVvL

J.A. Hoftijzer, 2de steward penning in brons

Christchurch Race 8-10 Oct, 1953 Als hulde van 

Luchtvaartgezind Nederland verenigd in de KNVvL

Mej. E.M.L. Pinault, stewardess penning in brons

Christchurch Race 8-10 Oct, 1953 Als hulde van 

Luchtvaartgezind Nederland verenigd in de KNVvL

I. Stil, 1ste steward penning in brons

Christchurch Race 8-10 Oct, 1953 Als hulde van 

Luchtvaartgezind Nederland verenigd in de KNVvL

W.J. Jobse, 2de steward penning in brons

Christchurch Race 8-10 Oct, 1953 Als hulde van 

Luchtvaartgezind Nederland verenigd in de KNVvL

Mej. N.T.B. Jaspers, stewardess penning in brons

Christchurch Race 8-10 Oct, 1953 Als hulde van 

Luchtvaartgezind Nederland verenigd in de KNVvL

M. de Jongh, 1ste steward penning in brons

Christchurch Race 8-10 Oct, 1953 Als hulde van 

Luchtvaartgezind Nederland verenigd in de KNVvL

J.A. van Praagh, 2de steward penning in brons

Christchurch Race 8-10 Oct, 1953 Als hulde van 

Luchtvaartgezind Nederland verenigd in de KNVvL

Mej. M.S.J. Kremer, stewardess penning in brons

Christchurch Race 8-10 Oct, 1953 Als hulde van 

Luchtvaartgezind Nederland verenigd in de KNVvL

1954

Luit.-Kol. Jhr. Mr. R.W.C.G.A. 

Wittert van Hoogland medaille in zilver

Als erkenning van uitnemende diensten aan de militaire, 

commerciële en sportluchtvaart bewezen in oorlogs- en 

vredestijd

Kapt. W.A. de Jong penning in brons

Ter gelegenheid van de Internationale Uitwisseling van 

luchtvaartcadetten 1954

Colonel T.A. Johnston CBE ED penning in brons

in recognition of valuable cooperation during his residence in 

The Hague Sept 3rd 1951 - Sept 17th 1954

1955

Ltz V 2 o.c. P.M. van der Wel medaille in brons

Voor kundig en doortastend optreden bij de eerste 

Nederlandse scheepsredding per helicopter

Smjr. V.B. Gottschalk medaille in brons

Voor kundig en doortastend optreden bij de eerste 

Nederlandse scheepsredding per helicopter

Kplvgmrmmnt A. Krauwel medaille in brons

Voor kundig en doortastend optreden bij de eerste 

Nederlandse scheepsredding per helicopter

Group Captain J.G. Glen OBE RAF penning in brons

in recognition of valuable cooperation during his residence in 

The Hague. July 19th 1952 - March 13th 1955.

1956

Dr. Ir. M.H. Damme Erelid der KNVvL medaille in goud Breed van visie - van daden sterk,

F. von Balluseck medaille in goud

Voor jarenlange waardevolle arbeid en kundig leiderschap in 

dienst van de luchtvaart



Maj. Gen. Lucas V. Beau medaille in zilver

In deep gratitude for encouraging the International Exchange 

of Air Cadets and for giving strong support to the 

establishment of the Netherlands "Jeugd Luchtvaart 

Brigade".

Colonel Frederick E. Morris Jr. penning in brons

in recognition of valuable cooperation during his residence in 

The Hague March7th 1953 - June 16th 1956.

1957

Luitenant-Generaal b.d. A. Baretta medaille in goud

Voor daadwerkelijke steun van de Kon. Luchtmacht onder 

zijn leiding aan de KNVvL op velerlei gebied bewezen.

C. Douglas Taylor MBE medaille in zilver

In deep gratitude for taking the initiative for and encouraging 

the International Exchange of Air Cadets and for giving strong 

support to the establishment of the Netherlands "Jeugd 

Luchtvaart Brigade".

Pierre H. Schellekens medaille in zilver

Als erkenning van uitnemende diensten bewezen aan de 

Belgische en Nederlandse luchtvaart en aan de KNVvL in het 

bijzonder.

Lodewijk Anthony de Lange medaille in zilver

Als erkenning van uitnemende diensten aan de 

burgerluchtvaart en zeer in het bijzonder aan de KNVvL 

bewezen.

Pieter Johannes Yperlaan medaille in zilver

Algemeen secretaris der KNVvL. Uit waardering voor de 

onvolprezen toewijding, energie en zelfopofferende 

plichtsbetrachting, waarmede hij de vereniging dient.

E.J.W. Schuller medaille in brons

Voor kundig en doortastend optreden bij reddingen uit zee 

per helicopter 1955-1956

1958

R.J. Castendijk medaille in zilver

Als erkenning van zijn uitnemende diensten gedurende een 

halve eeuw aan de Nederlandse luchtvaart en de KNVvL 

bewezen.

Mej. G.A. Blok van Laer plv alg secr KNVvL penning in zilver

Uit erkentelijheid voor de vele en belangrijke diensten de 

vereniging sinds 1 oktober 1947 bewezen.

Groep 's-Gravenhage der JLB penning in zilver

Prijs wedstrijd Ordeoefendagen 1958, National Kamp JLB 

vliegbasis Gilze Rijen, 31 juli 1958

Groep Amsterdam der JLB penning in zilver

Prijs wedstrijd Ordeoefendagen 1958, National Kamp JLB 

vliegbasis Gilze Rijen, 31 juli 1958

1ste Luit. G. de Boer penning in brons /

1959

Izaak Alphonse Aler KLM medaille in goud

Bij gelegenhed van het veertigjarig bestaan van de KLM. Als 

erkenning van uitnemende diensten aan de Nederlandse 

militaire- en burgerluchtvaart bewezen.

Commodore Ir. C.W.A. Oyens medaille in zilver

Die in de jaren 1954-1959 met grote toewijding, scherp 

inzicht en vaste hand op uiterst kundige en bezielende wijze 

leiding heeft gegeven aan het Nederlands zweefvliegen.

A.L. Bauling medaille in zilver

Als erkenning van onvermoeid streven in het belang van het 

motor- en zweefvliegen gedurende een kwart eeuw. 24 mei 

1934 - 1959

1960

U.F.M Dellaert medaille in goud

Wiens bekwaamheid, volharding, wilskracht en durf Schiphol 

tot wereldluchthaven maakten.

Jacob van der Caaij modelvliegen penning in zilver

Als erkenning van zijn veelzijdige arbeid voor de 

jeugdluchtvaart in Nederland, in het bijzonder op het gebied 

der modelvliegport 1950 - 1960.

P.J.C. van Agt Zweefvliegen penning in zilver

Als erkenning van een kwart eeuw belangeloze arbeid ten 

bate van het zweefvliegen. 1935-1960

1961

Z.K.H. de Prins der Nederlanden 

(Bernhard) medaille in goud

Stuwende kracht van Neerlands luchtvaart in oprechte 

bewondering en met grote dankbaarheid aangeboden op 

Zijn vijftigste verjaardag

Lt.-Kol J.L. Flinterman penning in zilver

In hoge waardering voor zijn vele belangrijke diensten aan 

Nederland en zijn luchtvaart in het algemeen en de KNVvL in 

het bijzonder



M.F.J. van 't Rood modelvliegen penning in zilver

Lid winnende Ned. Ploeg i/d wereldkampioenschappen Vrije 

Vlucht (Modelzweefvliegtuigen) Leutkirch-Allgäu '61

J.B.H.M. Schulten modelvliegen penning in zilver

Lid winnende Ned. Ploeg i/d wereldkampioenschappen Vrije 

Vlucht (Modelzweefvliegtuigen) Leutkirch-Allgäu '61

P. Teunisse modelvliegen penning in zilver

Lid winnende Ned. Ploeg i/d wereldkampioenschappen Vrije 

Vlucht (Modelzweefvliegtuigen) Leutkirch-Allgäu '61

J. Smolders modelvliegen penning in zilver

Leider winnende Ned. Ploeg i/d wereldkampioenschappen 

Vrije Vlucht (Modelzweefvliegtuigen A2) Leutkirch-Allgäu '61

J.L. Asselbergs modelvliegen penning in zilver

Leider winnende Ned.ploeg i/d Wereldkampioenschappen 

Vrije Vlucht (modelzweefvliegtuigen A2) Leutkirch Allgäu 

1961.

K. de Geus van den Heuvel ere-insigne in goud

In verband met de beëindiging van zijn aktieve 

vliegersloopbaan.

A.W. Mees ere-insigne in zilver

Ter gelegenheid van het feit dat hij op 8 december 1911 in 

Rotterdam de eerste Nederlandse modelvliegclub heeft 

opgericht.

1962

Majoor E.J.H. Smitshuysen Klu medaille in zilver

Voor zijn grote verdiensten ten opzichte van de Nederlandse 

luchtvaart in het algemeen en de KNVvL in het bijzonder.

Harold R. Gillman medaille in zilver

In recognition of and with sincere gratitude for his eminent 

and valuable work and personal devotion in the interests of 

all branches of sporting aviation as director-general of the 

F.A.I. 1950-1963.

G.H. Kamphuis penning in brons

Met dank voor 10 jaar medewerking afdeling 

Luchtvaartkennis

F.J. Scheffer ere-insigne in zilver Wegens zijn 25-jarig lidmaatschap van de KNVvL

Ing. J. van Hattum modelvliegen ere-insigne in zilver /

J.L. Asselbergs modelvliegen ere-insigne in zilver /

Mr. R.P. Cleveringa ere-insigne in zilver

Voorzitter van de Raad voor de Luchtvaart, wegens 25-jarig 

lidmaatschap KNVvL

J.H.A. Jacobs ere-insigne in zilver -

J.J. Robert ere-insigne in zilver /

1963

P.J.J.M Cuypers medaille in goud

1e vice-voorzitter, lid van het hoofdbestuur van 1939-1963, 

als erkenning van uitnemende diensten jegens de vereniging, 

in het bijzonder bewezen aan het zweefvliegen en de privé-

luchtvaart.

Jhr. P.H. van de Wall Repelaer van 

Puttershoek medaille in goud

2e vice-voorzitter, lid van het hoofdbestuur van 1942-1963, 

als erkenning van onvermoeid streven in het belang van de 

Nederlandse sportluchtvaart en luchttoerisme

de Koninklijke Luchtmacht medaille in goud

Bij gelegenheid van haar gouden jubileum met gevoelens 

van bewondering en dankbaarheid

Nini Boesman medaille in zilver

Als huldeblijk voor haar sportieve en koene verrichtingen als 

balloncommandante.

Wing Commander George J. Rayner 

OBE RAF medaille in zilver

In deep gratitude for encouraging the International Exchange 

of Air Cadets and in particulair the ties between the air-

minded youth of the United Kingdom and the Netherlands.

Dr. J. Heuvelink Zweefvliegen penning in zilver

Zweefvliegpionier, voorzitter Eindhovense Aero Club. Ter 

herinnering aan zijn eerste vlucht in 1923 en als erkenning 

van zijn onvermoeid en onbaatzuchtig streven in het belang 

van de zweefvliegsport

Berend Hendrik de Groot penning in zilver

Als blijk van erkentelijkheid voor gedurende vele jaren aan 

sport- en zweefvliegend Nederland verleende diensten

J. van der Caaij ere-insigne in goud /

H. van Wijck ere-insigne in zilver /

Mr. E. Franquinet ere-insigne in zilver -

S. van Steyn ere-insigne in zilver /

1964

Jacob van der Caaij medaille in zilver

Voor langjarige succesvole arbeid ten dienste van de 

modelvliegsport en de J.L.B.



A. van der Paauw medaille in zilver

Als erkenning van uitnemende diensten aan de 

burgerluchtvaart en gedurende ruim 42 jaren zeer in het 

bijzonder aan de KLM bewezen.

Wim Ruth penning in zilver

Enthousiast zweefvlieger en radioverslaggever, die de stem 

van de luchtvaart liet doorklinken in de ether en van vele 

luistervinken vliegvinken maakte. September 1963

L.J.M.G. Lahaye Modelvliegen penning in brons

Voor zijn vele goede diensten bewezen gedurende zijn 

tienjarige vertegenwoordiging van het district Limburg is het 

afdelingsbestuur modelvliegsport de KNVvL 1954 - 1964

P.J. Aarts ere-insigne in zilver /

H. Eggen ere-insigne in zilver -

H.S. Poppe ere-insigne in zilver /

A.L. Aarts ere-insigne in zilver 25 jaar lid KNVvL

1965

C.A. Schippers ere-insigne in zilver /

D.B. Wolters ere-insigne in zilver /

W. Schenk ere-insigne in zilver /

A.L. Ponjée ere-insigne in zilver

Wegens zijn 25 jarig lidmaatschap en jarenlange waardevolle 

arbeid op het gebied van de Modelvliegsport

E.L. Sanders ere-insigne in zilver /

1966

Prof. Dr. P.M. van Wulfften Palthe medaille in goud

Als erkenning van hoogst waardevolle arbeid op 

luchtvaartgeneeskundig terrein gedurende een halve eeuw. 

Hilversum, 4 juni 1966

Dr. W.J. Maan medaille in zilver

Voor zijn arbeid in dienst van de internationale 

landbouwluchtvaart 1946 - 1966

Ir. A. Boelen medaille in zilver

Bij het 25-jarig bestaan de N.V.v.L. die hij van de oprichting 

af trouw en doeltreffend heeft gediend

Johan Boesman Ballonvaren medaille in zilver

Die erin is geslaagd een bijna twee eeuwen oude sport in 

Nederland en ver daarbuiten levend te houden.

F.J. Scheffer penning in brons /

F. Zandvliet ere-insigne in goud /

H.J. Scheijde ere-insigne in goud /

A.L. Ponjée ere-insigne in goud /

M.A. Vonk ere-insigne in zilver /

P. Litjens ere-insigne in zilver -

F.Krouwel ere-insigne in zilver -

Ir. J.A. Wijsman ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

Ir. W.I. Wiselius ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

C. Wijdooge ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

H. Westerhuis ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

P. Vroon ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

Ir. F.Ph. Stok ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

Dr. Ir. F.J. Plantema ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

Prof. Ir. T. van Oosterom ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

Prof. Dr. Ir. A. van der Neut ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

J.H.W. van der Muelen ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

Ir. H.C. van Meerten ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

Ir. A.J. Marx ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

Prof. Dr. Ir. H.J. van der Maas ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

Ir. J. Luymes ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

A. Kruisheer ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

Prof. Dr. Ir. W.T. Koiter ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

C.G. de Kat ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

Ir. A.M. Hazen ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

Dr. J.H. Greidanus ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

Ir. C.A.F. Falkenhagen ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

K.G. d'Engelbronner ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

Ir. J. van Buuren ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

Ir. A. Boelen ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

Ir. M. Beeling ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

H. Barto ere-insigne in zilver 25 jaar lid NVvL

1967



de Marine Luchtvaartdienst medaille in goud

Bij gelegenheid van zijn gouden jubileum voor vijftig jaren 

doortastend zeemanschap in de lucht 1917 - 18 augustus - 

1967

Mr. Willem Jozef Blaisse medaille in goud

Prominent privé- en zweefvlieger en stuwende kracht van de 

algemene luchtvaart in Nederland

Ir. Johan Luymes medaille in goud

Die de Nederlandse Luchtvaart commercieel, 

wetenschappelijk en sportief grote diensten heeft bewezen.

Frederik Jan Leo Diepen medaille in goud

Die een grote traditie op luchtvaartindustrieel gebied 

hooghoudt

Ltz. I N. van Dam medaille in zilver

Voor kundig en doortastend optreden bij de eerste 

Nederlandse nachtelijke scheepsredding per helicopter 

18/19 maart 1967

Aoov C.H.J. Heinen medaille in zilver

Voor kundig en doortastend optreden bij de eerste 

Nederlandse nachtelijke scheepsredding per helicopter 

18/19 maart 1967

Kplvgmr A.R, Naumann medaille in zilver

Voor kundig en doortastend optreden bij de eerste 

Nederlandse nachtelijke scheepsredding per helicopter 

18/19 maart 1967

Ir. M.H. Odink penning in zilver

Ir. W.A. Nijenhuis penning in zilver

C. van Steyn penning in zilver

Voor grote verdiensten aan de KNVvL en in het bijzonder aan 

de Jeugd Luchtvaart Brigade bewezen.

H. van Wijck penning in zilver

Voor grote verdiensten aan de KNVvL en in het bijzonder aan 

de Jeugd Luchtvaart Brigade bewezen.

H.S. Poppe penning in zilver

Voor grote verdiensten aan de KNVvL en in het bijzonder aan 

de Jeugd Luchtvaart Brigade bewezen.

A.J. van Campenhout penning in zilver

Dank zij wiens onvermoeibaar streven Nederland een 

vliegveld rijker werd

Jac Jansen penning in zilver

Nestor en stuwende kracht van de motor- en zweefvliegerij 

in het Brabantse land, aangeboden op zijn 70e verjaardag 

1897 - 9 december - 1967

J.C. Göttgens ere-insigne in goud Pionier der kleine luchtvaart in Limburg

Mr. F. Molhuysen ere-insigne in goud /

H.J. Manting ere-insigne in goud /

J. Schrier ere-insigne in goud /

J.L. Asselbergs modelvliegen ere-insigne in goud /

J. Kosman ere-insigne in goud /

J. van Mesdag ere-insigne in goud /

H.J. van Overvest ere-insigne in zilver /

P.W. Lang ere-insigne in zilver 25 jaar lid KNVvL

1968

Ir. D.L. Asjes medaille in goud

Die het terrein van de luchtvaart met steeds jeugdig 

enthousiasme tot in de uithoeken heeft verkend.

Pieter Johannes Yperlaan medaille in goud

Uit waardering voor het onvermoeibaar enthousiasme 

waarmee hij als Algemeen Secretaris van de KNVvL 

gedurende 20 jaar de belangen van Neerlands luchtvaart 

heeft gediend.

Dr. Mr. C.J.M.A. van Rooy penning in zilver

Toegewijd privé-vlieger en voorvechter van de luchtvaart in 

Zuidelijk Nederland.

1969

het Nationaal Lucht- en 

Ruimtevaartlaboratorium medaille in goud

Aangeboden bij het 50-jarig bestaan van het Nationaal Lucht- 

en Ruimtevaart Laboratorium uit waardering voor de vele 

belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van de 

Nederlandse luchtvaart.

Heye Schaper medaille in goud

Als erkenning van uitnemende dienten aan de Nederlandse 

luchtvaart en in het bijzonder de KNVvL bewezen.

de N.V. Koninklijke Nederlanfdsche 

Vliegtuigenfabriek Fokker medaille in goud Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan

de Koninklijke Luchtvaart 

Maatschappij N.V. medaille in goud Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan



Ir. Teunis van Oosterom medaille in zilver

Aan Teunis van Oosterom, wetenschapsman die 

baanbrekend werk verrichtte in het bijzonder ook voor het 

zweefvliegen in Nederland.

Petrus Johannes Aarts medaille in brons

Wiens langdurige, veelzijdige, uitnemend volbrachte 

loopbaan van Nederlands verkeersvlieger velen een 

voorbeeld moge zijn

J.H.A. Jacobs ere-insigne in goud -

L.M.J.G. Lahaye ere-insigne in zilver -

J. Keestra ere-insigne in zilver -

J.A. van Melick ere-insigne in zilver /

1970

M.J. Manting medaille in zilver

Als erkenning van de uitnemende diensten aan de 

zweefvliegsport bewezen en in het bijzonder de uitstekende 

leiding gedurende bijna 20 jaar van het Zweefvliegcentrum 

Terlet 20-03-1951 - 30-09-1970

H.J. Hoffmann ere-insigne in goud -

A.L. Aarts ere-insigne in goud /

1971

Ir. Hendrik Cornelis van Meerten medaille in goud

Aan Hendrik Cornelis van Meerten aangeboden bij zijn 40-

jatig jubileum uit waardering voor zijn verdiensten voor de 

Nederlandse luchtvaartindustrie onder meer als ontwerper 

van de Fokker Friendship

Ir. B. Fokkinga medaille in zilver

Die als voorzitter van de afdeling Zweefvliegen in de jaren 

1965-1971 met grote toewijding en op bezielende wijze 

leiding heeft gegeven aan het zweefvliegen in Nederland

Kapt. Vl. b.d. H. Hartkoren penning in zilver

Bij zijn 40-jarig jubileum als vlieger uit waardering voor zijn 

vele en belangrijke verdiensten voor het privé-en 

zweefvliegen in Nederland.

H. van der Geer ere-insigne in zilver /

M. van den Elsen ere-insigne in zilver -

P.D. van Merkestijn ere-insigne in zilver /

M. van den Elsen ere-insigne in zilver

1972

Gen. b.d. Hendrik Pieter Zielstra medaille in goud

Aangeboden aan Hendrik Pieter Zielstra met grote 

erkentelijkheid voor de inzet en toewijding waarmede hij als 

Voorzitter de belangen van de Vereniging heeft gediend.

A.W. Mees medaille in zilver

Aangeboden als erkenning van zijn vele verdiensten voor de 

KNVvL, in het bijzonder als grondlegger van de 

modelvliegsport in Nederland

Antonie van Ulsen medaille in zilver

Aan Antonie van Ulsen die in een ruim veertigjarige 

loopbaan als vlieger de verkeersluchtvaart en het 

sportvliegen grote diensten heeft bewezen.

D.J. Teuling Zweefvliegen penning in zilver

Aan D.J. Teuling voor zijn uitnemende prestaties, 

resulterende in een vierde plaats in de Standaardklasse van 

de Wereldkampioenschappen Zweefvliegen 1972, te Vrsac, 

Joegoslavië

N.P. Ransijn ere-insigne in zilver /

G.J. Brinks ere-insigne in zilver /

W.H. Beekmeyer ere-insigne in zilver /

1973

J. Kylstra penning in brons Bij zijn afscheid als actief zweefvlieger

H.W.M. Coolen ere-insigne in goud 25 jaar lid

P.M. Smits Sr. ere-insigne in goud 25 jaar lid

P.M. Smits Jr. ere-insigne in zilver 25 jaar lid

A.C. Clermont ere-insigne in zilver 25 jaar lid

Mej. Adr. Wolters ere-insigne in zilver

1974

Lodewijk Anthony de Lange medaille in goud

Die met grote dynamiek de belangen van de luchtvaart heeft 

gediend, in het bijzonder in de sportieve, technische en 

instructieve sfeer.

G.H. Kamphuis ere-insigne in goud /



A. Schoenmakers ere-insigne in goud 25 jaar brevethouder

A. Jansen ere-insigne in zilver /

Mevr. B. van Wagtendonk-Huender ere-insigne in zilver Verlaten van KNVvL-dienst

1975

H.J.H. Adriaens ere-insigne in goud /

P.J.J. Vogelzang ere-insigne in goud Afscheid als directeur-havenmeester Luchthaven Eelde

A.L. Bruys ere-insigne in goud /

1976

Lt.Kol. D.H. Hinlopen medaille in zilver

Die gedurende meer dan 15 jaar met grote toewijding en 

wijsheid de belangen van de Vereniging, in het bijzonder de 

belangen van de afdeling Zweefvliegen, heeft gediend.

F. Zandvliet luchtvaartkennis medaille in zilver

Als erkenning van onvermoeid streven in het belang van de 

Vereniging, in het bijzonder gedurende een kwart eeuw als 

voorzitter van de afdeling Luchtvaartkennis

F. Seyffert penning in zilver

Als vlieger stond hij zijn man, als coach stond hij steeds op de 

bres, als men(s) strekt hij velen ten voorbeeld.

Maj. G. de Boer ere-insigne in goud -

R. Uges Motorvliegen medaille in zilver

Bij het 50-jarig bestaan van de R.A.C. aangeboden aan R. 

Uges die gedurende vele jaren met grote inzet de belangen 

heeft gediend van het privévliegen in Nederland

N. Ringelberg ere-insigne in zilver

Willem Aarts Modelvliegen medaille in zilver

Onder wiens bezielende leiding de afdeling 

Modelvliegtuigsport tot grote bloei kwam en in sportief 

opzicht tot internationaal aanzien steeg.

J. van Spellen ere-insigne in zilver

1977

R.F. Miedema penning in zilver

Die als organisator en stuwende kracht van de ISACAR de 

vliegers van Nedreland, burger en militair, in vriendschap 

bijeen heeft gebracht

P. Vleesch du Bois medaille in zilver

Bij zijn 40-jarig jubileum, als erkenning van zijn vele 

verdiensten voor het zweefvliegen in Nederland

M. van den Elsen ere-insigne in goud

P. van den Heuvel ere-insigne in goud Verdienste op clubniveau (MVC de Sticks, Keldonk)

L. Siroen ere-insigne in zilver

Ir. E.B. de Boer ere-insigne in zilver

Dr. M.S. Kamminga medaille in zilver

Die als vice-voorzitter met toewijding en wijsheid de 

belangen van de Vereniging heeft gediend.

1978

Gerson van Messel medaille in zilver

Als erkenning van bijzondere en veelzijdige verdiensten, 

aangeboden aan Gerson van Messel, die gedurende meer 

dan een halve eeuw in Nederland en ver daarbuiten de 

belangen van de luchtvaart heeft gediend

Loek Leenen penning in brons

Ophaler van de Wereldkampioen 1978 Zweefvliegen - 

Standaardklasse

L.J.M. Manche penning in brons

Team manager 1e plaats ploegenklassement EK 1978 Klasse 

F1B

S.A. Ruyter penning in brons

Europess Kampioen 1978 - 1e plaats ploegenklassement EK 

1978 Klasse F1B

L.G. Kroon penning in brons 1e plaats ploegenklassement EK 1978 Klasse F1B

P.D. van Merkestijn penning in brons 1e plaats ploegenklassement EK 1978 Klasse F1B

Bert Metkemeijer penning in zilver

Wereldkampioen 1978 Lijnbestuurde Modelvliegtuigen 

Klasse Teamrace

Rob Metkemeijer penning in zilver

Wereldkampioen 1978 Lijnbestuurde Modelvliegtuigen 

Klasse Teamrace

Th. Lagerwey ere-insigne in zilver /

S.R. Knol ere-insigne in zilver (NNAC)

John Fukken medaille in brons

Als erkenning van de grote inzet waarme hij het 

zweefvliegen in Nederland vanaf het eerste uur heeft 

gediend.



Anneke Sandel ballonsport penning in zilver

die met het vestigen van een wereldhoogterecord voor 

heteluchtballons op 2 juli 1977 een sportieve prestatie heeft 

geleverd van uitzonderlijke aard

Eep Buys Modelvliegen penning in brons

3e plaats ploegenklassement WK 1978 Lijnbestuurde 

Modelvliegtuigen klasse Teamrace

Nol van Geuns Zweefvliegen penning in brons

Coach van het succesvolle Nederlandse Team WK 

Zweefvliegen 1978

Hans Grond Zweefvliegen penning in brons

Ophaler van de Wereldkampioen 1978 Zweefvliegen - 

Standaardklasse

Rob Olijve penning in brons

Team-manager van de succesvolle Nederlandse ploeg WK 

1978 Lijnbestuurde Modelvliegtuigen

H.J. (Baer) Selen jr Zweefvliegen penning in zilver Wereldkampioen 1978 Zweefvliegen - Standaardklasse

Hans Visser Modelvliegen penning in brons

3e plaats ploegenklassement Wereldkampioenschappen 

1978 Lijnbestuurde Modelvliegtuigen Klasse Teamrace

Loet Wakkerman Modelvliegen penning in brons

3e plaats ploegenklassement WK 1978 Lijnbestuurde 

Modelvliegtuigen Klasse Teamrace

Jan van Weerd Modelvliegen penning in brons

3e plaats ploegenklassement WK 1978 Lijnbestuurde 

Modelvliegtuigen Klasse Teamrace

A.B. Hofman Zweefvliegen ere-insigne in zilver

G. Fiks ere-insigne in zilver

1979

L.J.M.G. Lahaije medaille in brons

Bij het 40-jarig bestaan van de Maastrichtse Luchtvaart Club 

aangeboden aan Léon Lahaije als erkenning van zijn vele 

verdiensten voor de modelvliegsport in Nederland, in het 

bijzonder als stuwende kracht in Limburg

P. Litjens ere-insigne in goud /

Maj. G.P.J. Paulides Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau LSK ZC Gilze-Rijen

Adj. B. van der Salm ere-insigne in zilver

1980

D. Bakker medaille in zilver

Als erkenning van uitnemende verdiensten bewezen aan de 

luchtvaart in het algemeen en de KNVvL in het bijzonder

Bert Metkemeijer penning in brons 1e plaats ploegenklassement EK 1979 Klasse F2C

Rob Metkemeijer penning in brons 1e plaats ploegenklassement EK 1979 Klasse F2C

Fred Meijer penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1980 Klasse F2D

Th. Van Mourik penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1980 Klasse F2D

P. de Boer Modelvliegen penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1979 Klasse F1A

E. Buys Modelvliegen penning in brons

Europees Kampioen 1979 1e plaats ploegenklassement 

Klasse F2C

M. van Dijk Modelvliegen penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1979 Klasse F1A

A. Hacken Modelvliegen penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1979 Klasse F1A

H. de Kat penning in brons

Team-manager 2e plaats ploegenklassement WK 1979 klasse 

F1A

R. Olijve penning in brons

Team-manager 1e plaats ploegenklassement EK 1979 Klasse 

F2C

J. Visser Modelvliegen penning in brons

Europees Kampioen 1979 1e plaats ploegenklassement 

Klasse F-2-C

L. Wakkerman Modelvliegen penning in brons 1e plaats ploegenklassement EK 1979 Klasse F2C

J. van Weerd Modelvliegen penning in brons 1e plaats ploegenklassement EK 1979 Klasse F2C

A.G. van Geuns ZVL ere-insigne in goud Langdurig grote verdiensten, o.m. als bestuurslid (ZVL)

B. van der Klaauw Luchtvaartkennis ere-insigne in goud Verdiensten op afdelingsniveau, 40 jaar lid KNVvL

J.D. van Rij Modelvliegen ere-insigne in zilver 25 jaar lid van de KNVvL, diverse activiteiten

A. Jansen Zweefvliegen ere-insigne in zilver 25-jarig dienstverband met KNVvL

J.Th. Groeneveld Zweefvliegen ere-insigne in zilver 25-jarig dienstverband met KNVvL

Nini Boesman penning in brons 2e plaats WK 1980 Gasballonvaren

F.E. Demenint ballonsport penning in brons 2e plaats WK 1980 Gasballonvaren

Dr. N.S. Faithfull ballonsport penning in brons

1e oversteek Nederland-Engeland per heteluchtballon op 23 

oktober 1979

Ir. C.W.A. Oyens Zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 50 jaar brevethouder (SZV)

Hein F.V.M. Schwing ALA medaille in brons

Voor zijn energieke, inspirerend inzet voor de ALA en zijn 

volhardnde dienstbaarheid voor het zweefvliegen.



L.G. Gijsbertsen Modelvliegen penning in brons

2e plaats individueel en ploegenklassement WK 1980 Klasse 

F2D

J.C. van der Kroon Modelvliegen penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1980, klasse F2D

R. Olijve penning in brons

Team-manager 2e plaats ploegenklassement WK1980 Klasse 

F2D

J.W.A.J de Ridder Modelvliegen penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1980 klasse F2D

G.F. Schot Modelvliegen penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1980 klasse F2D

M.J.H. Uttien Modelvliegen penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1980 klasse F2D

Mevr. J.M.T.P. van de Weerd-

Scholten Modelvliegen penning in brons

Team-manager 2e plaats ploegenklassement WK 1980 klasse 

F2D

1981

Ir. D.L. Asjes

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 50 jaar brevethouder (SZV)

J. Louw Zweefvliegen ere-insigne in zilver 25 jaar lid ZC Den Helder

Karst Sikkens Parachutespringen medaille in brons

Die met grote persoonlijke inzet heeft bijgedragen tot de 

bloei van het parachutespringen in Nederland

Ir. C.A. Schmeitink Zweefvliegen ere-insigne in zilver Werkzaamheden voor De Luchtvaart Onderlinge

Jan Ide de Jong penning in brons Transat Air Race 1981

Harry Vervest penning in brons Transat Air Race 1981

O.P. Koch Zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 50 jaar brevethouder (VCT)

Wim Schoorel Modelvliegen medaille in brons

Als erkenning van bijzondere verdiensten bewezen aan de 

KNVvL, in het bijzonder de afdeling Modelvliegsport

J. Blokker Zweefvliegen ere-insigne in zilver 25 jaar lid ZC Den Helder

J. van Hattum Modelvliegen medaille in brons

Als erkenning van zijn vele verdiensten voor de KNVvL, in het 

bijzonder als technisch begeleider van de modelvliegsport in 

Nederland

J.W. Maas ere-insigne in goud Afscheid van de KNVvL

1982

Jan Asselbergs Modelvliegsport medaille in brons

Voor de grote toewijding en kameraadschap waarmee hij de 

Vereniging, in het bijzonder de modelvliegsport, maar dan 

veertig jaar heeft gediend

Bert Metkemeijer penning in brons Europees Kampioen 1981 Klasse F2C

Jac Litjens Modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (Maastrichtse Luchtvaart Club)

E. Flores Modelvliegen penning in brons Europees Kampioen 1981 Klasse F2C

G.H. Kamphuis medaille in brons

Voor zijn vele verdiensten gedurede 25 jaar 

bestuurslidmaatschap van de afdeling Luchtvaartkennis en 

als promotor van de vliegtuigherkenning

Bart Kuiter medaille in brons

Geïnspireerd docent, die velen de weg wees naar en in de 

verkeersluchtvaart.

G.J. Esmeyer ere-insigne in zilver Einde dienstverband NZC-Terlet

Pieter Charles Vogely medaille in goud

Die met grote persoonlijke inzet en onblusbaar 

enthousiasme de Vereniging als voorzitter heeft gediend

1983

C. Mulder ere-insigne in zilver (VCT)

P. van Leeuwen ere-insigne in zilver /

I. Hazes ere-insigne in zilver

C. Breeman Modelvliegen penning in brons Europees Kampioen 1982 Klasse F1A

G.J. Brinks ere-insigne in goud

K. Nienhuis ere-insigne in zilver KZC

D. Prins ere-insigne in zilver (KZC)

J. Vring ere-insigne in zilver KZC

C.J. Musters Zweefvliegen penning in brons Europess Kampoen Zweefvliegen 1982 15 meter klasse

C.J. Musters Zweefvliegen penning in zilver Wereldkampioen Zweefvliegen 1983 15 meter klasse

Nol van Geuns Zweefvliegen penning in zilver Succesvol coach Nedelands team Zweefvliegen 1976-1983

Daan Paré Zweefvliegen penning in brons Derde plaats WK Zweefvliegen 1982 Renklasse

H.F. Beehakker Zweefvliegen medaille in brons

Die bestuurlijk en als instructeur het zweefvliegen in 

Nederland belangrijke diensten heeft bewezen

Colgate W. Darden III penning in zilver For his indispensable support to the Uiver Memorial Flight



Charles Pellens Parachutespringen medaille in brons

Voor zijn belangrijke persoonlijke bijdragen aan de 

ontwikkeling van het parachutespringen als sport.

Wim Velthuizen Parachutespringen medaille in zilver

Die met grote inzet en wijsheid heeft bijgedragen aan de 

bloei van de Vereniging en de onwikkeling van het 

parachutespringen in Nederland

1984

Bert Metkemeijer penning in brons 1e plaats ploegenklassement WK 1984 Klasse F2C

Bert Metkemeijer penning in brons Europees Kampioen 1983 Klasse F2C Teamrace

Rob Metkemeijer penning in brons 1e plaats ploegenklassement WK 1984 Klasse F2C

Rob Metkemeijer penning in brons Europees Kampioen 1983 Klasse F2C Teamrace

Fred Meijer penning in brons 1e plaats ploegenklassement WK 1984 Klasse F2D

Fred Meijer penning in brons 2e plaats WK 1984 Klasse F2D

Johan Looren de Jong penning in brons 1e plaats ploegenklassement WK 1984 Klasse F2D

J. Mink Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (GLC Illustrious)

Mw. W. van der Linden - de Haan ere-insigne in zilver /

Ton Degenaars penning in zilver Uiver Memorial Vlucht December '83 - Februari '84

Jan Plesman penning in zilver Uiver Memorial Vlucht December '83 - Februari '84

Bonne Pijpstra penning in zilver Uiver Memorial Vlucht December '83 - Februari '84

Fred Schouten penning in zilver Uiver Memorial Vlucht December '83 - Februari '84

J.G. Bücker Zweefvliegen ere-insigne in zilver Grote verdiensten op clubniveau (ELZC)

Kas Beumkes medaille in brons

Verkeersleider, Luchtvaartenthousiast, Promotor van 

Luchtsporten

N.G. Visser ere-insigne in zilver 25 jaar in dienst KNVvL

J.H.J. Heerink Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (Twentse ZC)

P. de Rijk Zweefvliegen ere-insigne in goud

E.L. Sanders Zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 50 jaar brevethouder (ZVL)

G.F. Roeloffzen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 50 jaar brevethouder (SZV)

Loet Wakkerman Modelvliegen penning in zilver Wereldkampioen 1984 Klasse F2D

R. Blokzijl penning in brons

Meteoroloog Transatlantische Ballonvaart Dutch Viking 

Wereldafstandrecord 31/8 - 2/9 1986

Cenny Breeman Modelvliegen penning in brons Europees Kampioen Klasse F1A

Eep Buys Modelvliegen penning in brons 1e plaats ploegenklassement WK 1984 Klasse F2C

Eep Buys Modelvliegen penning in brons Europees Kampioen 1983 Klasse F2C Teamrace

Arne Koch Modelvliegen penning in brons 1e plaats ploegenklassement WK 1984 Klasse F2D

Jacco de Ridder Modelvliegen penning in brons Teammanager WK ploeg 1984 Lijnbesturing

Frits Schot Modelvliegen penning in brons 1e plaats ploegenklassement WK 1984 Klasse F2D

Johan van Uden Modelvliegen penning in brons 1e plaats ploegenklassement WK 1984 Klasse F2C

Johan van Uden Modelvliegen penning in brons 2e plaats WK 1984 Klasse F2C

Johan van Uden Modelvliegen penning in brons Europees Kampioen 1983 Klasse F2C teamrace

René van Uden Modelvliegen penning in brons 1e plaats ploegenklassement WK 1984 Klasse F2C

René van Uden Modelvliegen penning in brons 2e plaats WK 1984 Klasse F2C

René van Uden Modelvliegen penning in brons Europees Kampioen 1983 Klasse F2C teamrace

Hans Visser Modelvliegen penning in brons Europees Kampioen 1983 Klasse F2C teamrace

Hans Visser Modelvliegen penning in brons 1e plaats ploegenklassement WK 1984 Klasse F2C

Loet Wakkerman Modelvliegen penning in brons 1e plaats ploegenklassement WK 1984 Klasse F2D

Monique Wakkerman Modelvliegen penning in brons 1e plaats ploegenklassement WK 1984 Klasse F2D

J. de Zwart Modelvliegen medaille in zilver

Dynamisch verenigingsbestuurder en voorzitter van de 

afdeling Modelvliegsport.

1985

P. Maas Modelvliegen ere-insigne in zilver

Ir. F.J. Philips

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 50 jaar brevethouder (SZV)

Mevr. P. Dijkstra-Adriaasen Zweefvliegen ere-insigne in goud Voor verdiensten op club en regionaal niveau (NijAC)

C.R. de Vries Modelvliegen ere-insigne in goud -

Mr. L.F. Canté Motorvliegen medaille in zilver

Die met inzet en toewijding de belangen van de Vereniging 

en het motorvliegen heeft gediend



M.S.A. Vrijland

De Luchtvaart 

Onderlinge ere-insigne in goud

Grote verdiensten als voorzitter van De Luchtvaart 

Onderlinge

Jaap Aalmoes Zweefvliegen medaille in zilver

Die in KNVvL- en RLD-verband met groot elan de beoefening 

van de sportieve en recreatieve luchtvaart heeft bevorderd.

P. den Boer Modelvliegen ere-insigne in zilver

D.O. Ottervanger medaille in brons

Voor de inzet en toewijding waarmee hij als administrateur 

gedurende tien jaar de balangen van de Vereniging heeft 

geidend.

A.J.W. Wijting medaille in goud

Die zich als voorzitter met grote energie en dynamike voor 

de Vereniging heeft ingezet

1986

Edmund Liem Modelvliegen penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1986 Klasse F1D

W.B. van Mullem ere-insigne in zilver 25 jaar in dienst KNVvL

W.B. van Mullem ere-insigne in zilver 25 jaar in dienst van KNVvL

A. Pothoven Zweefvliegen ere-insigne in zilver Oudste active lid GoZC, lid sinds 1945, 35 jaar instructeur

D.C. Robeer Zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 50 jaar brevethouder (GoZC)

Ir. J.C. Goedkoop ALA ere-insigne in goud

M.M.W. Kasteleijn medaille in zilver

Aan Michiel Kasteleijn die met grote inzet en op vele 

gebieden heeft bijgedragen aan de bloei van de Vereniging

Daan Paré Zweefvliegen penning in brons Europess Kampoen Zweefvliegen 1986

N. Ringelberg Zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 50 jaar brevethouder

Ilbert de Boer Zweefvliegen medaille in brons

Als erkenning van zijn vele en belangrijke verdiensten voor 

het zweefvliegen

C.H. Hendriks Zweefvliegen ere-insigne in zilver 25 jaar lid ZC Den Helder

J. Waiboer Zweefvliegen ere-insigne in zilver 30 jaar lid ZC Den Helder

Thedo André Modelvliegen penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1986 klasse F1D

Wim Beekmeijer Modelvliegen penning in brons

Team-manager 2e plaats ploegenklassement WK 1986 klasse 

F1D

Otto Rodenburg Modelvliegen penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1986, klasse F1D

Ch.H. Bastinck penning in brons

Technicus Transatlantische Ballonvaart Dutch Viking 

Wereldafstandrecord 31/8 - 2/9 1986

Kas Beumkes penning in brons

Vluchtleider Transatlantische Ballonvaart Dutch Viking 

Wereldafstandrecord 31/8 - 2/9 1986

T.A. de Boer penning in brons

Meteoroloog Transatlantische Ballonvaart Dutch Viking 

Wereldafstandrecord 31/8 - 2/9 1986

E.A. Brink-Schlösser penning in zilver

Bemanningslid Transatlantische Ballonvaart Dutch Viking 

Wereldafstandrecord 31/8 - 2/9 1986

H. Brink penning in zilver

Gezagvoerder Transatlantische Ballonvaart Dutch Viking 

Wereldafstandrecord 31/8 - 2/9 1986

A, Eden penning in brons

Technicus Transatlantische Ballonvaart Dutch Viking 

Wereldafstandrecord 31/8 - 2/9 1986

W.M Hageman penning in zilver

Bemanningslid Transatlantische Ballonvaart Dutch Viking 

Wereldafstandrecord 31/8 - 2/9 1986

W.G.F. Peletier penning in brons

Technicus Transatlantische Ballonvaart Dutch Viking 31-08 - 

02-09- 1986

J. Roodenburg penning in brons

Meteoroloog Transatlantische Ballonvaart Dutch Viking 31-

08 - 02-09- 1986

A. Steenhuisen penning in brons

Meteoroloog Transatlantische Ballonvaart Dutch Viking 31-

08 - 02-09- 1986

L.N. Tekstra penning in brons

Vluchtleider Transatlantische Ballonvaart Dutch Viking 31-08 - 

02-09- 1986

J.M.C. de Wilde penning in brons

Vluchtleider Transatlantische Ballonvaart Dutch Viking 31-08 - 

02-09- 1986

J.J. van Steinfoorn Zweefvliegen penning in brons

Die op 16 oktober 1984 als eerste Nederlander het 1.000 km 

FAI-diploma behaalde.

1987



Herman Landsman Parachute penning in brons

WK Parachutespringen 1986 3e plaats Rotatiespringen 

Viermansteam

J. Loek Zweefvliegen ere-insigne in zilver Grote verdiensten voor het zweefvliegen (Clubniveau)

W. Kroes medaille in zilver

Uit waardering voor de inzet en toewijding waarmee hij de 

belangen van de Vereniging in verschillende functies 

gedurende 25 jaar heeft gediend.

N.A. Dambruin Zeilvliegen ere-insigne in zilver 25 jaar penningmeester Vliegclub Haamstede

L. Klompe Zweefvliegen ere-insigne in zilver 25 jaar secretaris Vliegclub Haamstede

W.H. Schoenmaker Luchtvaartkennis ere-insigne in goud (LVK)

A. van Ulsen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 55 jaar brevethouder (SZV)

Rob van den Heuvel penning in brons

Voor vele jaren enthousiaste inzet ten behoeve van de 

ISACAR

Em. Pastoor Simon Steur Modelvliegen ere-insigne in goud

Ben de Groot Parachutespringen penning in brons

WK Parachutespringen 1986 3e plaats Rotatiespringen 

Viermansteams

Iwan Spilker Parachutespringen penning in brons

WK Parachutespringen 1986 3e plaats Rotatiespringen 

Viermansteams

Ernst Woerlee Parachutespringen penning in brons

WK Parachutespringen 1986 3e plaats Rotatiespringen 

Viermansteams

Simon Woerlee Parachutespringen penning in brons

WK Parachutespringen 1986 3e plaats Rotatiespringen 

Viermansteams

J.K. Hoekstra penning in brons

Aan J.K. Hoekstra Herdenking record-duurvlucht va 24.03 uur 

in 1937. Juli 1987

Harry W.M. Coolen Modelvliegen medaille in brons

Als erkenning van de grote toewijding waarmede hij zich, in 

het bijzonder in Noord-Brabant, heeft ingezet voor de 

Modelvliegsport

1988

R.F. Miedema ere-insigne in goud Vele verdiensten voor de burgerluchtvaart

G. Louwers Zweefvliegen ere-insigne in zilver Grote verdiensten voor het zweefvliegen (clubniveau)

L.M.P.M. van Lamsweerde Zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 50 jaar brevethouder

E. Sanders Zweefvliegen

insigne in goud met 

briljant 50 jaar zweefvliegtechnicus

L.H.J. Teepe Zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 50 jaar brevethouder (ZVL)

A. Breunissen Zweefvliegen ere-insigne in zilver

Grote verdiensten op clubniveau (30 jaar penningmeester 

GeZC)

B.C. Persijn Zweefvliegen ere-insigne in zilver Grote verdiensten voor het zweefvliegen (GoZC)

Jos R.M. Nijssen penning in zilver Drijvende kracht van de luchthavenindustrie

A.B. Hofman Zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 50 jaar brevethouder (SZV)

R. van Osnabrugge ere-insigne in zilver Beëindiging dienstverband met KNVvL

Bart Doets Zeilvliegen ere-insigne in zilver Grote verdiensten voor het zeilvliegen

F.N.M. Bruinsma Zweefvliegen ere-insigne in zilver Grote verdiensten op clubniveau (ZC Den Helder)

A.A. Jansen Zweefvliegen ere-insigne in zilver Grote verdiensten op clubniveau (ZC Den Helder)

H. Ouwersloot Zweefvliegen ere-insigne in zilver Grote verdiensten op clubniveau (ZC Den Helder)

Thedo André Modelvliegen penning in zilver

Die op 6 juni 1987 het wereldrecord zaalmodelvliegtuigen in 

de categorie I vestigde op 28 minutenen 54 seconden

Maarten van Dijk Modelvliegen penning in zilver

Wereldkampioen 1988 Junioren Klasse F1A 

Modelzweefvliegen

Jo Jacobs Modelvliegen medaille in zilver

Als erkenning van de grote toewijding waarmee hij zich 

gedurende meer dan 50 jaar heeft ingezet voor de 

modelvliegsport

1989



Ben Moerkoeert Zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 50 jaar brevethouder (SZV)

L.J. Lantwaard ultralight ere-insigne in goud Afscheid als voorzitter van de afdeling Ultralight Vliegen

P.J. Lok Zweefvliegen medaille in brons

Voor zijn grote verdiensten voor het zweefvliegen in 

Nederland

Martin Backx Modelvliegsport ere-insigne in zilver Meer dan 25 jaar inzet op clubniveau

Jacques Backx Modelvliegsport ere-insigne in zilver Meer dan 25 jaar inzet op clubniveau

Kol. N. Stuiver Klu medaille in zilver

Die nieuwe impulsen gaf aan de goede relatie tussen de 

Koninklijke Luchtmacht en KNVvL

Mw. I.L. Veldhuyzen van Zanten

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 50 jaar brevethouder (ZVL/SZV)

K. de Vries ere-insigne in goud Friese Aero Club

Nico van der Heijden Zweefvliegen ere-insigne in zilver 25 jaar (bestuurs)lid ZC Uden

Herman Jongerius Zweefvliegen ere-insigne in goud 26 jaar voorzitter WBAC

H.M. (Rien) Haye Zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant

50 jaar brevethouder (Brevet Motorvliegen, evenwel 

ingedeeld bij Zweefvliegen)

Jaap A. Aalmoes Zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 50 jaar brevethouder

J. Reitsma Zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 50 jaar brevethouder (ZHVC)

Ton Aarts Modelvliegen medaille in brons

Die tijdens 50 jaar KNVvL-lidmaatschap met grote inzet de 

modelvliegsport heeft gediend.

Henk Bonestroo Modelvliegen penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1989 klasse F3B

John Gardeneers Modelvliegen penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1989, klasse F3B

Joris ten Holt Modelvliegen penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1989, klasse F3B

Frans van Peer penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1989 klasse F3B

Ben Ros Modelvliegen penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1989, klasse F3B

Jeroen Smits Modelvliegen penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1989, klasse F3B

Arend van der Werf Modelvliegen penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1989 Klasse F3B

Jeroen Wouterlood Modelvliegen penning in brons 2e plaats ploegenklassement WK 1989, klasse F3B

1990

H. Mosselman Modelvliegsport ere-insigne in zilver

Langdurig lidmaatschap met verdiensten op clubniveau 

(Leeuwarder Luchtvaart Club Aeria)

Wim Adriaansen Zweefvliegen medaille in zilver

Als erkenning voor zijn vele verdiensten voor het 

zweefvliegen in Nederland

J.J. Françoys medaille in goud

Die als voorzitter met grote inzet en voortvarendheid de 

belangen van de Vereniging heeft gediend.

L.J.C Teuns Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (WBAC)

P.M. Kalis-Eijzinga Gemeente Gorkum penning in brons

Wegens bijzondere verdiensten voor de Modelvliegsport 

gedurende haar ambtsperiode als wethouder van de 

gemeente Gorinchem

Ir. H.A. Veder Zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 50 jaar brevethouder (ACvZ)

J. Drijver Zweefvliegen ere-insigne in zilver

Langdurig lidmaatschap met verdiensten op clubniveau (ZC 

Texel)

Mr. H. Raben RLD medaille in goud

Die als Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst met 

grote inzet de belangen heeft gediend van de Nederlandse 

luchtvaart in al haar facetten

Mr. G.Th.C. van de Bilt Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdienste op clubniveau WBAC)

G.A.H. van Floresteijn ere-insigne in zilver 25 jaar in dienst KNVvL (19/4)

1991



M.A.C. Mol Zweefvliegen ere-insigne in zilver

Langdurig lidmaatschap met verdiensten op clubniveau 

(ELZC)

A. van Zweeden Zweefvliegen ere-insigne in zilver Buitengewone inzet op clubniveau (KeZC)

ZKH Prins Bernard

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 50 jaar brevethouder (MVL)

Ing. F.J. Sterk medaille in brons

Bij het 50-jarig bestaan van de NVvL, die hij met grote inzet 

gedurende vele jaren heeft gediend.

N.M. Hoencamp Zweefvliegen ere-insigne in zilver

Langdurig lidmaatschap met verdiensten op clubniveau 

(EZAC)

F.K. Blanke ere-insigne in zilver Langdurig lidmaatschap met verdiendsten op clubniveau

A. Willems ere-insigne in zilver

Langdurig lidmaatschap met verdiensten op clubniveau (VC 

Hoogeveen)

T.C.F. Valk ere-insigne in goud Afscheid als administrateur

J.T.M Dorrestein medaille in zilver

Die als hoofdbestuurslid de goede relatie tusen RLD en 

KNVvL hielp verstevigen

Ir. L.J. van Ameyden penning in zilver Afscheid als HB-lid

F. Furnée medaille in zilver

Die gedurende vele jaren met grote toewijding zijn financiële 

deskundigheid aan de Vereniging ten dienste heeft gesteld.

1992

Helle O. Mortensen penning in zilver 1e plaats ploegenklassement WK 1992 Klasse F2D

Tom van Mourik penning in zilver 1e plaats ploegenklassement WK 1992 Klasse F2D

J. de Jong Zweefvliegen ere-insigne in zilver

Langdurig lidmaatschap met verdiensten op clubniveau 

(ZHVC)

Mevr. A. Lang-Minnis Motorvliegen ere-insigne in zilver Langdurig lidmaatschap met verdiensten op clubniveau

Anne Cor Groeneveld medaille in zilver

Promotor van de historische luchtvaart, bij het tienjarig 

bestaan van de D.D.A.

A. Wijsman Zweefvliegen ere-insigne in zilver Langdurig lidmaatschap en verdiensten op clubniveau (GeZC)

J. Beeke Zweefvliegen ere-insigne in zilver Langdurig lidmaatschap met verdiendsten op clubniveau

F. Höller Zweefvliegen ere-insigne in zilver 25 jaar in dienst KNVvL

S. Bakker Modelvliegen ere-insigne in zilver Verdienste op clubniveau (Leeuwarder Luchtvaartclub Aeria)

H. Boonstra Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdienste op clubniveau (EACzc)

Loet Wakkerman Modelvliegen penning in zilver 1e plaats ploegenklassement WK 1992 Klasse F2D

Monique Wakkerman Modelvliegen penning in zilver 1e plaats ploegenklassement WK 199, Klasse F2D

1993

Wim van Laar Modelvliegsport medaille in goud

Die als hoofdbestuurslid en als voorzitter van de afdeling 

Modelvliegsport met grote inzet de belangen van de 

Vereniging heeft gediend

Nol van de Mortel penning in zilver Vijf jaar Dutch Air Tour

Mw. A. Lang-Minnis Modelvliegsport ere-insigne in zilver Langdurig lidmaatschap met verdiensten op clubniveau

B. Schenk Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (FAC)

Frans van der Post penning in zilver Vijf jaar Dutch Air Tour

B. Kemp Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (EZZC)

Hans Hekking Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdienste op clubniveau (ZC Deelen)

Arie Kelderman Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (ZC Deelen)

Dr. Karl Walther Hinkel Zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 50 jaar brevethouder zweefvliegen

1994

J.L. Mol Zweefvliegen ere-insigne in zilver Boek Motorzweven ter voorbereiding zweefvliegers

W.B.G.H.M. Oude Vrielink Zweefvliegen medaille in brons Bestuurslid Gilzer ZC, Bestuur ABZ, Cie Techn.Zaken

R. Wulfers Zweefvliegen ere-insigne in zilver Penningmr. ZC Deelen 13 jaar, EZT-er

E. Busser Zweefvliegen ere-insigne in zilver Comm.vliegend materieel 16 jaar, instruct.,onderhoud

 M.C.C. Akkermans Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (WBAC)

L.M. Dirven medaille in zilver

Die de Vereniging op het gebied van publiciteit en PR vele en 

uitnemende diensten heeft bewezen

F.W. Stekelenburg Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (posthuum) TZC



N.M van Eck-Knape Modelvliegen penning in brons

Wegens bijzondere verdiensten voor de Modelvliegsport 

gedurende haar ambtsperiode als wethouder van de 

gemeente Middelharnis

J.G. Doleben-Teer ere-insigne in zilver 25 jaar in dienst KNVvL

J.B.S. Tilman Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (NijAC)

M.E. Veugelers Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (NijAC)

H.J.Th. Van der Heijden Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdienste op clubniveau (EZAC)

B. van Splunter medaille in brons

Meer dan tien jaar bezielend beheerder van de NBLR-colletie 

in de Aviodome

W.C.J. van Westerop Aviodome medaille in brons Directeur-Conservator en stuwende kracht van de Aviodome

Greg van de Bilt Zeilvliegen penning in zilver

Dank zij wiens vasthoudendheid en onvermoeibare 

inspanningen de Regeling Zeilvliegen tot stand kwam.

1995

D. van Muijlwijk medaille in goud

Die als voorzitter aan de basis heeft gestaan van een 

vernieuwde KNVvL.

 Lt. Kol. G. Zijlstra Zweefvliegen penning in zilver Voor bewezen diensten als liaison-officer Klu-KNVvL

J.H. Klijnstra Zweefvliegen ere-insigne in zilver Inzet t.b.v. het zweefvliegen

J. van As Modelvliegen ere-insigne in zilver 40 jaar lid 

J.L. Mol Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau

Pamela E. Visscher-Verheusen ballonsport medaille in zilver

Die in het bijzonder als afdelingsvoorzitter Ballonsport en als 

Hoofdbestuurslid met grote toewijding de belangen van de 

Vereniging heeft gediend.

Wilfried Oude Vrielink medaille in brons

Die als bestuurslid en vice-voorzitter van de afdeling 

Zweefvliegen met grote toewijding de belangen van de leden 

heeft gediend.

Hansje Donleben-Teer medaille in brons

Die meer dan 26 jaar als directiesecretaresse met grote 

toewijding de balangen van de Vereniging heeft gediend

Wim Kroes medaille in goud

Die als algemeen secretaris gedurende maar dan 25 jaar 

leiding heeft gegeven aan het algemeen secretariaat e met 

grote toewijding de belangen van de leden en de Vereniging 

heeft gediend.

Allard van Wallene Modelvliegen penning in brons Winnaar World Cup 1994 Klasse F1A

J.B.H. Nijenhuis Modelvliegen ere-insigne in zilver

Voor verdiensten op clubniveau (Winterswijkse Luchtvaart 

Club)

H. Frohwein ere-insigne in zilver 25 jaar in dienst

J.Th. Groeneveld Zweefvliegen medaille in brons

Als erkenning van de grote toewijding en inzet waarmee hij 

als instructeur gedurende veertig jaar de belange van de 

Vereniging en in het bijzonder van het Zweefvliegen heeft 

gediend

F. Höller Zweefvliegen penning in zilver

Die meer dan 25 jaar de belangen van de Vereniging en in 

het bijzonder van het Zweefvliegen met toewijding en 

vakmanschap heeft gediend.

A. Thielen Modelvliegen ere-insigne in zilver 40 jaar lid WBLC De Grondpiloten

Pim Ruyter Modelvliegen penning in zilver 1e plaats ploegenklassement WK 1995, klasse F1B

Jan Somers Modelvliegen penning in zilver 1e plaats ploegenklassement WK 1995, klasse F1B

Loet Wakkerman Modelvliegen penning in brons 1e plaats EK 1995 Klasse F2D

Anselmo Zeri Modelvliegen penning in zilver 1e plaats ploegenklassement WK 1995 klasse F1B

1996

R. Leferink Modelvliegsport penning in zilver 1e plaats FAI World Spacemodelling Championship

H. van der Meer Zweefvliegen ere-insigne in goud

Instructeur bij vele clubs, verdiensten o.a. bij ZC Deelen 

aanvrager : overleden

K. Möller Zweefvliegen ere-insigne in zilver Instructeur bestuurlijke zaken (EZZC)

H.J.R. Selen (Baer Sr.) Zweefvliegen ere-insigne in goud Grote inzet zweefvliegen (Venlose ZC)

A. Wagenaar Zweefvliegen ere-insigne in zilver

Bestuursfunctie, onderhoud niet-vliegendmaterieel, 

autom.startadm.

Lt.Kol. G. Zijlstra KLu penning in zilver Voor bewezen diensten als liaison officer Klu-KNVvL

J.H. Klijnstra Zweefvliegen ere-insigne in zilver Inzet tbv. Het zweefvliegen

A. Wagenaar Zweefvliegen ere-insigne in zilver Meer dan 30 jr actief op clubniveau

W. Hoffmann Motorvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans en briljant 50 jaar brevethouder (Vliegclub Twente)



R. Jansen Modelvliegen penning in zilver 1e plaats FAI World Spacemodelling Championship

H. Koot Modelvliegen penning in brons 2e plaats FAI Electric Flight World Championships

R. v.d. Klok Modelvliegen penning in brons 2e plaats FAI Electric Flight World Championships

F. Koot Modelvliegen penning in brons 2e plaats FAI Electric Flight World Championships

R. Ruysink penning in brons 2e plaats FAI Electric Flight World Championships

K. Sas Modelvliegen penning in brons 2e plaats FAI Electric Flight World Championships

G. Vermeulen Modelvliegen penning in zilver 1e plaats FAI World Spacemodelling Championship

1997

S.J.R. de Monchy medaille in goud

Aan René de Monchy die als hb-lid meer dan 25 jaar met 

grote inzet en wijsheid d KNVvL heeft gediend

H.J.R. Selen Zweefvliegen ere-insigne in goud 50 jaar zweefvliegen en zijn inzet voor het zweefvliegen

A. Hoekstra Modelvliegen penning in brons 1e plaats EK RB zweefmod. Klasse F3J

Mw. M. Wakkerman Modelvliegen penning in zilver 1e plaats World Cup Klasse F2D

1998

J.P.H. Winkelman Motorvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans 50 jaar vliegbewijs

H. Renders Zeilvliegen medaille in brons

Als erkenning van zijn vele verdiensten voor het zeilvliegen, 

in het bijzonder voor het wedstrijdvliegen

M. Schröder medaille in goud Lid hoofdbestuur

H. Deege Zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans 50 jaar zweefvliegbewijs

J. Michielsen Zweefvliegen ere-insigne in goud

A.S. Talma ALA ere-insigne in goud

Langdurig lidmaatschap opmerkelijke verdiensten in het 

algemeen op afdelingsniveau

Henk Kloen Zweefvliegen ere-insigne in goud Inzet op afdelingsniveau m.n. als secretaris CTZ

D. Slager Motorvliegen medaille in zilver

Als erkenning voor zijn inzet voor de Nederlandse 

sportvliegerij

Jan Koek Zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud 50 jr. brevet

Jos Hoogeslag ALA medaille in brons "Als erkentelijkheid voor zijn inzet voor de ALA en de KNVvL"

M.H. Odink

bijzonder ere-insigne 

in goud 50 jaar brevet

1999

W. Noordegraaf Modelvliegsport medaille in brons Voor je getoonde inzet voor de afdeling Modelvliegsport

Diemer Wolting NOC*NSF penning in zilver Belangrijke verdiensten ten opzichte van de Vereniging

P. Bouwens Schermvliegen ere-insigne in goud Langdurig lidmaatschap van de KNVvL

dhr. Autar medaille in zilver Administrateur AS

E. Heyligers Ballonvaren penning in zilver Verdiensten op afdelingsniveau

P. de Boer Modelvliegsport penning in zilver 1e plaats WK

P. Otto Zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans 50 jaar zweefvliegbrevet; overleden

I. Szunomar Zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans 50 jaar zweefvliegbrevet

J. Minoli Zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans 50 jaar zweefvliegbrevet ; overleden

2000

F. Demenint HB medaille in zilver

Die als hoofdbestuurslid vele jaren met grote inzet en 

wijsheid de KNVvL heeft gediend.

K. van de Wiel zweefvliegen ere-insigne in zilver

J. Jonker parachutespringen medaille in zilver Scheidend dir. Nederlandse Luchtvaart Poel

H.N. Volkers zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (ACS)

M. Visser zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op clubniveau (VMZ)

Lt. Kol. L. Baltussen zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op clubniveau (KLu ZC Woensdrecht)

H.J.H. Adriaens zweefvliegen

bijzonder ere-insigne 

in goud met 

lauwerkrans 50 jaar zweefvliegbewijs



T. Meinema modelvliegsport ere-insigne in goud

Verdiensten op afdelingsniveau en langjarig lidmaatschap 

KNVvL

2001

M. Backx zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (WBAC)

F. van Laar modelvliegen penning in brons Organisatie EK modelhelikoptervliegen 2000

J. van Mourik modelvliegen ere-insigne in zilver

Verdiensten op clubniveau (MVC The Flying Dutchman 

(Zaltbommel))

J.A.M. Gardeneers modelvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op afdelingsniveau

A. Laschuit jr. para medaille in brons Verdiensten op club- en afdelingsniveau, militair en civiel

Sybolt Luijben zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (EZZC)

E.F. van der Laan modelvliegen penning in brons 1e plaats EK F3J (zweef)

Hein van der Linden zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op clubniveau (NijAC)

Jan Vermeer zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op club- en afdelingsniveau (ACZ)

2002

Meindert Scholten zeilvliegen medaille in brons Verdiensten op afdelingsniveau

John den Dulk zeilvliegen medaille in brons Verdiensten op afdelingsniveau

J.I.H. Jansen-Ketelaars modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (MVC De Vrije Vogels)

R.H. van de Vrucht modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (MVC De Vrije Vogels)

Th.van den Dijssel modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (MVC De Vrije Vogels)

K. van Essen modelvliegsport ere-insigne in goud

Verdiensten op club- en afdelingsniveau (MVC De Vrije 

Vogels)

Peter Meuzelaar modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (EMC Rozenburg)

Joop van Bebberen modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (EMC Rozenburg)

Fred Hempelman modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (EMC Rozenburg)

Koos de Visser modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (EMC Rozenburg)

A. Ronteltap modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op afdelingsniveau

A.J.A. Laene modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (MVC Gilze Rijen)

L.H. Rietdijk modelvliegsport medaille in zilver Verdiensten op club- en afdelingsniveau (MVC SDGO)

Hans Ipenburg zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (GeZC)

Piet Groot zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (EZZC)

H.T. van Loon modelvliegsport ere-insigne in goud Voorzitter club en commissie werk (Goudse MVC)

T.J.M. Marteijn modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op club- en districtsniveau (MVC SDGO)

Jan de Jong zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op club- en afdelingsniveau (EACz)

W. Koppenaal modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (MVC SDGO)

K. de Blok modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (MVC SDGO)

Frans Voskens modelvliegsport penning in brons 1e plaats EK ploegenkampioenschap F1B

H. van Hoorn modelvliegsport penning in brons 1e plaats EK ploegenkampioenschap F1B

Pim de Ruyter modelvliegsport penning in brons 1e plaats EK ploegenkampioenschap F1B

C.H. Munnig Schmidt zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans 50 jaar zweefvliegbewijs

B.C. Persijn zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans 50 jaar zweefvliegbewijs

R.J.M. Begas zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans 50 jaar zweefvliegbewijs

2003

H. Schoevers medaille in goud Lid hoofdbestuur

A.H. Douwes zweefvliegen medaille in zilver Lid hoofdbestuur

François van Haaff zweefvliegen ere-insigne in goud

Pieter van der Meer zweefvliegen ere-insigne in goud

Arnold Achterberg MLA ere-insigne in goud Verdiensten op afdelingsniveau

Harm Hazenwinkel Luchtvaartkennis medaille in zilver Verdiensten op verenigingsniveau

Piet van der Laan modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (Leeuwarder AC Aeria)

L. van der Werf modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau MVC Alpha

Boudewijn Swanenburg modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau MVK Valkenburg

Thomas Wigmore modelvliegsport ere-insigne in goud Verdiensten op clubniveau MVK Valkenburg

Ton Veenboer zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (EZZC)

Crist van der Aa modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (MVC Oisterwijk)

Peter Gillis modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (MVC Oisterwijk)

Rob Metkemeijer modelvliegsport penning in zilver 1e plaats ploegenkampioenschap WK F3D

Peter van Doesburg modelvliegsport penning in zilver 1e plaats ploegenkampioenschap WK F3D

Marcel Huisman modelvliegsport penning in zilver 1e plaats ploegenkampioenschap WK F3D

Robbert van den Bosch modelvliegsport penning in zilver 1e plaats ploegenkampioenschap WK F3D

Raymond Struik modelvliegsport penning in brons 1e plaats ploegenkampioenschap EK F4C (schaal)

Bert Hazeborg modelvliegsport penning in brons 1e plaats ploegenkampioenschap EK F4C (schaal)



Gerard Rutten modelvliegsport penning in brons 1e plaats ploegenkampioenschap EK F4C (schaal)

Henny van Bodegom modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (Twentse RMC)

E.T. Reparon zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

J. Kaaij zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

J.L. de Jong zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

W.H. Doedijns zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

R. Diepeveen zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

Toon Frishert zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (GLC Illustrious)

Piet de Geus IVW medaille in brons Verdiensten bij IVW, luchtv. register

Hans de Vos Klootwijk ballonsport ere-insigne in goud Verdiensten als afdelings voorzitter

Ton Paalman modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (RMVC Friendship)

Kees van Raaphorst modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op club- en regionaal niveau (RMVC Fiendship)

D. Corporaal                                         zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op club- afdelings en landelijk niveau

Giel van der Peil zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op afdelingsniveau

Gerard Kornet zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op afdelingsniveau

Gerhard Zwolschen zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op afdelingsniveau

Wilfried Oude Vrielink zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op club- en landelijk niveau (GLC Illustrious)

2004

Piet Mulder modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (RCM Assen)

Aart Schram modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (MVC Delta)

T. Lottman modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (MVC Ikarus)

Henk Volkers Zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op bestuurlijk niveau

Gertjan Kroon Zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op club- en afdelingsniveau

D.C. Cornelisse Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

Anselmo Zeri modelvliegsport penning in zilver 1e plaats WK

Niels Wijnhoven modelvliegsport penning in zilver 1e plaats WK

Bruno Zijp Zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op club- en landelijk niveau (GoZC)

W.H.J. Werschkull Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs; overleden

H. Tijdeman Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

J.W.F. Hekking Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

P.H.M. van Mulkom Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

J.W.F. Peters Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

A. Verstraeten modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (MVC Alpha Hulst)

2005

Flip Koetsier zeilvliegen medaille in zilver Verdiensten op afdelingsnivau en wedstrijden

Igor van Aperen para medaille in zilver Verdiensten op afdelingsniveau

Dhr. Nijmolen modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (Winterswijkse LC)

J.B.H. Nijenhuis modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (Winterswijkse LC)

Frans Bal modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op club- en afdelingsniveau (RMV Vlaardingen)

Nico Steenbergen modelvliegsport ere-insigne in goud Verdiensten op club- en afdelingsniveau (RMV Vlaardingen)

G. Hogenkamp modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (MVC Losser)

Jan van Loosen modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (WBLC De Grondpiloten)



Piet Elsten modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (WBLC De Grondpiloten)

Toon Thielen modelvliegsport ere-insigne in goud Verdiensten op clubniveau (WBLC De Grondpiloten)

Jac van As modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (WBLC De Grondpiloten)

Leunis Padmos modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (EMCR)

J.P. van Geuns zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

A.M. van Essen zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

J.H. Klijnstra zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

H.F. Beenhakker zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

Steven Raimond zweefvliegen penning in brons 1e plaats EK

Emiel van de Vijver modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (MC Alpha Hulst)

Jac van As modelvliegsport ere-insigne in goud Verdiensten op clubniveau (WBLC De Grondpiloten)

Ray van de Klok modelvliegsport penning in zilver 2e plaats WK

Robbert van den Bosch modelvliegsport penning in brons 1e plaats WK

Maarten  van Dijk modelvliegsport penning in brons 2e plaats WK

2006

Harry Goossens Modelvliegsport penning in brons Verdiensten op club- en afdelingsniveau

Ben Schenk Zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op clubniveau (FAC)

P.W.M.E.M. van der Wegen Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

F.R.P. Kok Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

J.T. Groeneveld Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

A.C.F. van Breemen Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

I.G. van der Berg Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

W.L.M. Adriaansen Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

Wim van Heteren Modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op afdelingsniveau

Wim Benschop Zweefvliegen ere-insigne in goud

Jarenlange grote verdiensten voor het zweefvliegen in 

Nederland

Jan van Dommelen

Gemotoriseerd 

vliegen

ere-insigne in goud 

(postuum) Verdiensten op club- en landelijk niveau (ulv)

Robin van Maarschalkerwaard Zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten wedstrijdvliegen

Monique Wakkerman Modelvliegsport penning in brons 2e plaats World Cup klasse F2D

Ben Wamelink Modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (Winterswijkse LC)

2007

Joep Oostermeyer Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (ZC Volkel)

Rudi Jonkheijm Modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (MVC Alpha Hulst)

Karel Tibbe Zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op clubniveau (TZC)

Gerard Brinks Modelvliegsport medaille in brons

Verdiensten op clubniveau en wedstrijdvliegen (Nijmeegse 

LC)

Gerrit Berghorst Modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (MV Jules Verne)

Ben Ros Modelvliegsport ere-insigne in Zilver Verdiensten op clubniveau (Brabantse LC)

A.C. Frishert Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs



L.G.C.A. van der Reijt Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

A.G.W. Melters Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

H. van der Meer Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

W.M.A. Frijters Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

J. Loek Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

Leslie van der Laan Zweefvliegen penning in brons 1e plaats EK

Ronald Termaat Zweefvliegen penning in brons 1e plaats EK 18 meter klasse

Jacques Backx Modelvliegsport

ere-insigne in goud 

(postuum) Verdiensten op clubniveau

K. Rienks Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

Cees Verplanke Modelvliegsport ere-insigne in zilver

Verdiensten op clubniveau, subcommissie F3C (model 

helikopters)

2008

Riet Ceelen Zweefvliegen penning in zilver Verdiensten zweefvliegen landelijk

Ary Ceelen Zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten zweefvliegen landelijk

Rutger Coucke Ballonvaren ere-insigne in goud Verdiensten op club- en afdelingsniveau

Generaal-Majoor b.d. C.J. van den 

Burg (Cor) KNVvL medaille in goud Verdiensten KNVvL, voorzitter

Piet van der Horst ALA medaille in brons Verdiensten op afdelings- en landelijk niveau (NBLR)

Michael Zwartelé ALA medaille in brons Verdiensten op afdelings- en landelijk niveau (NBLR)

Mathijs de Bruin Ballonvaren

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar brevet

A. Talma ALA, HB medaille in goud Gewezen vd ALA, HB-lid, Cadetten, NBLR

Gerard Adolfse Modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau (MC Huizen)

G.A.M. de Kruyff (Gerrit) Modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op club- en afdelingsniveau (Deventer LC)

J.H.J. van Blommestein Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

T. Spannenburg Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

J. Rigter Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

K. de Vries Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

J.J. Bekker Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

G.D. Luijt-Huisman

Gemotoriseerd 

Vliegen medaille in brons Verdiensten afdelingsniveau, internationaal niveau

2009

J.S.K. Bronsveld Parachutespringen ere-insigne in goud Bestuurlijke verdiensten op club- en afdelingsniveau

G. Harder Zweefvliegen ere-insigne in zilver Bestuurlijke verdiensten op clubniveau

F. van Peer Modelvliegsport ere-insigne in zilver Jarenlang bestuurslid (WBLC)

R. Schnitker Zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten voor EAC/KluZc

C. Wills Zweefvliegen medaille in brons

O.a. behoud historische vliegtuigen, oprichter Vintage Glider 

Club



G. de Boer Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

J.A. Disma Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

B.A.A. Fennis Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

F.G.J. Hulscher Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

H.T. Lubbers Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

B.B. Schenk Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

J. Vring Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

M. Hamberg Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau

R. van den Bosch Modelvliegsport penning in zilver Behalen eerste plaats wereldkampioenschap

R. de Dreu Zweefvliegen penning in brons Behalen eerste plaats europees kampioenschap

Ch. de Leeuw Zweefvliegen ere-insigne in goud Jarenlange verdiensten voor Afdeling Zweefvliegen KNVvL

2010

D. Mertens zur Borg Zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op club- en afdelingsniveau

P. Keim Modelvliegsport medaille in zilver Belangrijke inbreng gehele organisatie KNVvL en FAI

J. Klijnstra Zweefvliegen ere-insigne in goud Bestuurlijke verdiensten op clubniveau

P. Dibbets Modelvliegsport ere-insigne in zilver Bestuurlijke verdiensten op clubniveau

D. Lindenbergh Zweefvliegen ere-insigne in zilver Jarenlange verdiensten voor EZAC te Axel

C.D. Prins Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

B. Hiemstra Zweefvliegen ere-insigne in goud Bestuurlijke verdiensten  op club- en afdelingsniveau

B. Doets Zeilvliegen ere-insigne in goud Dertig jaar hoofdredacteurschap Delta Magazine

H.J. Boonstra Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

C.L. de Hoogh Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

A.H.W. de Kort Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs - overleden

H. Jans Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

J.J. Kolpa Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs - overleden

R.J. Kuil Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

A.B. Slotboom (mevrouw) Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

H.L. van der Linden Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

J.F. van Leeuwen Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs



J.J. Steinfoorn Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

A.P.J. van der Holst ALA medaille in zilver

Verdiensten voor historische en algemene luchtvaart in 

Nederland

W. Klunne Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

M.M. W. Kasteleijn ALA medaille in goud Brede inzet voor de luchtvaart

2011

J. Fidder Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau

A. van Iperen Zweefvliegen ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau

J. de Wilde Ballonvaren ere-insigne in goud Verdiensten op afdelingsniveau

B. Swanenburg Modelvliegsport medaille in brons Verdiensten op afdelings- en verenigingsniveau

W. ten Napel Zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op clubniveau, instructie, examencommissie

M. de Heij Schermvliegen medaille in brons Bestuurlijke verdiensten op afdelingsniveau

C. Borra Schermvliegen medaille in goud Voorzitterschap vereniging en verdiensten vereniging

B. Jansen Schermvliegen ere-insigne in zilver Jarenlange inzet redactie afdelingsblad (B-lijn)

M. Kranevelt Schermvliegen ere-insigne in zilver Jarenlange inzet redactie afdelingsblad (B-lijn)

R. Wahle Schermvliegen ere-insigne in zilver Jarenlange inzet redactie afdelingsblad (B-lijn)

J. Veenman Modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau

K. Tielkemeijer Modelvliegsport ere-insigne in zilver Verdiensten op clubniveau

T. Kuijpers Zweefvliegen penning in zilver Wereldkampioen Junioren

H. van Leeuwen Zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op afdelingsniveau

L. Gommans Motorvliegen medaille in zilver Verdiensten Hoofdbestuur

W. Sjamsoedin IACE ere-insigne in zilver Verdiensten op afdelingsniveau

J.T. Dijkstra Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

F. Kill Zweefvliegen ere-insigne in goud Verdiensten op clubniveau, coordinator examens, instructie

2012

A. Ceelen Zweefvliegen medaille in brons

E.B de Boer Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

P.A. Deege Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

J.W.T van Doormaal Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

G.J.J. Kurstjens Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

J.A.W. Smit Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

E. Klijnstra Zweefvliegen ere-insigne in zilver Jarenlange verdienste voor de club

R. Sanders Zweefvliegen ere-insigne in zilver Jarenlange verdienste voor de club

2013

Klaterhoen Schermvliegen ere-insigne in zilver Verdienste voor de KNVvL

J. Eringa Schermvliegen ere-insigne in goud Verdienste voor de KNVvL

P. Millenaar Zweefvliegen penning in zilver Sportieve prestaties

W.J. Dercksen Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

N. Osinga Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

D.M. Paré Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs



P. Romein Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

T. Salverda Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

R.A. van den Bos Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

H.J.T. van der Heijden Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

F.A. van Haaff Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

R.J. van Haaren Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

C.W. van Kinderen Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

J.R. van Os Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

K.van Roon Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

R.J. van der Linden Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar zweefvliegbewijs

H. de Joode Zweefvliegen ere-insigne in goud Verdienste voor de KNVvL

2014

M. Fassen HB medaille in zilver Verdienste voor de KNVvL, toenmalig HB lid

B.Wijnands HB medaille in goud Verdienste voor de KNVvL, toenmalig HB lid

Hans van Hoesel Ballonvaren medaille in goud Verdienste voor de KNVvL

D. Mereuze 

Gemotoriseerd 

vliegen medaille in brons Inzet MLA buitenland

G.Rutten Modelvliegsport ere-insigne in goud Verdienste voor de KNVvL

P. Hofstee Parachutespringen penning in zilver Sportieve prestaties

E. Louwes Schermvliegen medaille in brons Verdienste voor de KNVvL

A. Bizot Schermvliegen medaille in brons Verdienste voor de KNVvL

M. van Eck Schermvliegen medaille in brons Verdienste voor de KNVvL

T.Küper Schermvliegen ere-insigne in goud Verdienste voor de KNVvL

R.C. Cadée Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

J.C. Evertse Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

H.C. Frohwein Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

J.M. Hegberg Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

W. van der Linden Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

G. Tolenaar Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

J.C Waiboer Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence



R.S. Ruijter Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar brevethouderschap

2015

M.H.A. Bakx Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

T. de Bruine Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

F.N.M. Bruinsma Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

H.C.Elzinga Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

C.H. Hendriks Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

L. Hulsbergen Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

B.J. Kuijper Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

A.L.de Moel Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

R.A. Rijken Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

D.J.A. Teuling Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

W. Heijne Modelvliegsport ere-insigne in goud Verdienste voor de KNVvL

2016

Robin Smit Zweefvliegen penning in brons

Loek Boermans Zweefvliegen medaille in zilver

R. de Luy Zweefvliegen ere-insigne in goud

Peter Kroon Zweefvliegen ere-insigne in goud

Remco van Ravenzwaaij penning in zilver

Gert Koolman Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

Wilhelmus Theodorus Janssen 

Groesbeek Zweefvliegen ere-insigne in goud overleden dec 2016

Peter Andriesse medaille in zilver

Paul Schepers ere-insigne in goud

Henny van Loon ere-insigne in goud

Boxem H. Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

Femer H.J.C. Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

Hagenberg T.H.M. Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

Oldenbroek W.T. Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

Sanders R.E. Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence



de Vos P. Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

van Iperen A.J.M. Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

van Pul P.M. Zweefvliegen

bijz.ere-insigne in 

goud met lauwerkrans 

& briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

2017

M.F.J. van 't Rood Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Zweefvliegbewijs/Glider Pilot Licence

Joris Umbach Zweefvliegen ere-insigne in goud

Paul Beks Model ere-insigne in goud

Michael Tefsen Motor ere-insigne in goud

Frank Beemster Zweefvliegen ere-insigne in goud

Vincent Merlijn Model penning in zilver 1e WK Modelvliegen Oekraine FAI F3K (modelzwevers)

Tim Kuijpers Zweefvliegen penning in brons 1e EK Zweefvliegen Clubklasse Moravska Trebova (Tsjechie).

Sjoerd van Empelen Zweefvliegen penning in zilver 1e WK Junioren Standaardklasse Pociunai Litouwen

G.A.J. Boersen Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

W.H.H. Ferwerda Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

P.P.J. Lúcker Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

J. Ritsema Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

N.G. Visser Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

G.A.J.M. Cremers Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

H.M. van Putten Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

E. Slot Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

2018

K. Abbenes Ballonvaren medaille in zilver Buitengewone diensten jegens KNVvL algemeen, afd. Ballon 

en Zweef in het bijzonder en voor buitengewone diensten 

voor de Europese Ballonvaart

Gerben van Berkum Modelvliegsport penning in zilver Wereldkampioen klasse F5B

Sjaak Selen Zweefvliegen penning in zilver Wereldkampioen Standaard klasse

O.P. Blankenzee Zweefvliegen ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant

50 jaar Brevethouderschap

P.L. Cornelissen Zweefvliegen ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant

50 jaar Brevethouderschap

J.H.M. Gooden Zweefvliegen ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant

50 jaar Brevethouderschap

J.M. Jansen Zweefvliegen ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant

50 jaar Brevethouderschap



D. Kampen Zweefvliegen ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant

50 jaar Brevethouderschap

R.P.J. Kool Zweefvliegen ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant

50 jaar Brevethouderschap

J.G. Kroon Zweefvliegen ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant

50 jaar Brevethouderschap

F.H.M. Kuijpers Zweefvliegen ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant

50 jaar Brevethouderschap

B.J. Zwaga Zweefvliegen ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant

50 jaar Brevethouderschap

Wim Burgers Zweefvliegen ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant

50 jaar Brevethouderschap

Rom Bakker Modelvliegsport ere-insigne in goud Diverse bestuursfuncties KNVvL, modelvliegclub Aeria en 

Phantasy in Blue

Erik Louwes KNVvL breed medaille in zilver Buitengewone diensten jegens KNVvL algemeen

2019

Pieter van der Meer Zweefvliegen medaille in brons Grote inzet en niet aflatende ijver m.b.t. regelgeving 

nationaal en internationaal voor zweefvliegen

Dick van het Kaar Algemene 

Luchtvaart

medaille in zilver Buitengewone verdiensten jegens de luchtsporten op 

nationaal (KNVvL)

Frank Versteegh Aerobatics medaille in zilver Buitengewone verdiensten jegens de luchtsporten op 

nationaal (KNVvL) en internationaal

Frits Brink Algemene 

Luchtvaart

medaille in goud Buitengewone verdiensten jegens de luchtsporten op 

nationaal (KNVvL) en mondiaal niveau (FAI)

Marije Roozendaal Ballonvaren medaille in zilver Buitengewone diensten jegens de vereniging, in het 

algemeen op Hoofdbestuurniveau en afdelingsniveau

Wim J.M.C. Jacobs Zweefvliegen ere-insigne in goud Buitengewone verdienste bij het tot stand brengen van een 

nieuw zweefvliegcentrum in Noord-Holland

Jaap C. Hollenberg Zweefvliegen ere-insigne in goud Buitengewone verdienste bij het tot stand brengen van een 

nieuw zweefvliegcentrum in Noord-Holland

Lex (A.) W. Hermes Zweefvliegen ere-insigne in zilver Buitengewone verdienste bij het tot stand brengen van een 

nieuw zweefvliegcentrum in Noord-Holland

Jan Hoekman Zweefvliegen ere-inisgne in zilver Buitengewone verdienste bij het tot stand brengen van een 

nieuw zweefvliegcentrum in Noord-Holland

Alex Janssen Modelvliegsport ere-insigne in goud Buitengewone inzet om recreatief modelvliegen opnieuw op 

de kaart te zetten

Dirk den Besten Zweefvliegen ere-insigne in goud Belangrijke verdienste bij het tot stand brengen van het 

creëren van een toekomstbestendige locatie als 

zweefvliegcentrum Brabant

Ben Zwaga Zweefvliegen ere-insigne in goud Belangrijke verdienste bij het tot stand brengen van het 

creëren van een toekomstbestendige locatie als 

zweefvliegcentrum Brabant

Rien van den Biggelaar Zweefvliegen ere-insigne in zilver Belangrijke verdienste bij het tot stand brengen van het 

creëren van een toekomstbestendige locatie als 

zweefvliegcentrum Brabant

Kees van Uden Zweefvliegen ere-insigne in zilver Belangrijke verdienste bij het tot stand brengen van het 

creëren van een toekomstbestendige locatie als 

zweefvliegcentrum Brabant

Richard Branderhorst Modelvliegsport medaille in brons Belangrijke verdiensten jegens de vereniging, nationaal en 

internationaal, voornamelijk waar het Modelvliegsport 

betreft

2020

Ir. Fred Abbink Luchtvaartwetensc

happen

medaille in goud Voor uitzonderlijke verdiensten jegens de Vereniging en/of 

de Lucht- of Ruimtevaart in het algemeen

André Bizot

Schermvliegen medaille in zilver Heeft naast zijn jarenlange tomeloze inzet voor de afdeling 

Schermvliegen zich ingezet op Europees niveau voor de 

European Safety and Training Committee.



André Wierenga

Schermvliegen medaille in brons Heeft aan het begin gestaan van de afdeling Schermvliegen 

en heeft zodoende veel betekend voor het ontstaan en de 

opbouw van onze sport

Pim van Asch Paramotorvliegen ere-insigne in goud Voor buitengewone verdiensten jegens de luchtsporten in 

het algemeen en paramotorvliegen in het bijzonder

Bastiaan Duijghuisen Modelvliegsport penning in brons Behalen 2e plaats 2019 FAI F3K World Championship for 

model glides for seniors and juniors te Hongarije

Bastiaan Duijghuisen Modelvliegsport penning in brons

Behalen 2e plaats 2019 Klasse F1A WK vrije vlucht Lost Hills, 

Verenigde Staten

Allard van Wallene Modelvliegsport penning in brons

Behalen 2e plaats 2019 Klasse F1A WK vrije vlucht Lost Hills, 

Verenigde Staten

Mark Rossen Modelvliegsport penning in brons

Behalen 2e plaats 2019 Klasse F1A WK vrije vlucht Lost Hills, 

Verenigde Staten

Roel Lucassen Modelvliegsport penning in brons

Behalen 2e plaats 2019 Klasse F1A WK vrije vlucht Lost Hills, 

Verenigde Staten

Wim Vermeulen Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

Rob van de Pol Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

Henri van Balen Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

Harold van der Linden Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

Peter Badoux Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

Ronald Schnitker Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

Albert Alders Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

Joost van Tilborg Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

Hans Doggenaar Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

Peter Kaasjager Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

Johan Lemmens Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

Hans van Rijn Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap

Pieter van der Meer Zweefvliegen

ere-insigne in goud 

met lauwerkrans en 

briljant 50 jaar Brevethouderschap


