
 
 
 

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart | Afdeling Schermvliegen 
 

Verslag Afdelingsvergadering 21 november 2014 
 

 1 

Nr Onderwerp Verslag 
1a Opening Maarten van Eck opent de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom, in het bijzonder Hendrik Kort namens het hoofdbestuur 
van de KNVvL. 

1b Vaststellen agenda 
vergadering 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

2a Mededelingen  Naast het voltallige bestuur zijn er 13 afgevaardigden aanwezig, 
die 21 van de 29 stemrechten vertegenwoordigen. Tevens zijn er 7 
belangstellenden aanwezig. Zie de bijlage voor de lijst van 
aanwezigen en afmeldingen. 

2b Ingekomen stukken Er zijn  geen ingekomen stukken. 

3a Benoeming 
bestuursleden 

Maarten neemt om gezondheidsredenen afscheid als bestuurslid. 
Hij heeft het met veel plezier gedaan en meent dat er de afgelopen 
jaren veel is bereikt. Ook voor de komende jaren zijn er nog veel 
ontwikkelingen die op ons afkomen.  
 
Contijn van Marle stelt zich voor als kandidaat-voorzitter. Maarten 
van Eck vraagt of iemand behoefte heeft aan een stemming over 
de kandidaat-voorzitter. Dat is niet het geval.  
Contijn van Marle wordt met algemene stemmen gekozen tot 
voorzitter.  
 
Maarten van Eck overhandigt hem de traditionele Mars voor 
nieuwe energie. 
 
Contijn van Marle neemt het voorzitterschap van de vergadering 
over van Maarten en bedankt hem hartelijk voor al zijn inzet de 
afgelopen jaren.  
 
Sanne Both stelt zich voor als kandidaat-bestuurslid voor de 
portefeuille opleidingen en brevetten. Zij neemt deze portefeuille 
over van Andre Bizot. Er is geen behoefte aan een stemming. 
Sanne Both wordt met algemene stemmen gekozen tot 
bestuurslid. 
 
Bas van Duijn stelt zich voor als kandidaat-bestuurslid voor de 
portefeuille examens. Hij neemt deze portefeuille over van Maurice 
Janssen. Er is geen behoefte aan een stemming. 
Bas van Duijn wordt met algemene stemmen gekozen tot 
bestuurslid. 
 
Tenslotte is aan de orde de herbenoeming van Maurice Janssen 
als bestuurslid. Hij draagt de portefeuille examens over aan Bas 
van Duijn en neemt daarvoor in de plaats de portefeuille 
wedstrijden. Hij continueert de portefeuille van penningmeester. Er 
is geen behoefte aan een stemming. 
Maurice Janssen wordt met algemene stemmen herkozen tot 



 
 
 

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart | Afdeling Schermvliegen 
 

Verslag Afdelingsvergadering 21 november 2014 
 

 2 

Nr Onderwerp Verslag 
bestuurslid. 
 
Bas Wassenaar vraagt of er geen andere kandidaten waren. 
Wouter Stigter antwoordt dat met vier mensen gesproken is. Eén 
heeft zich terug getrokken. Afgelopen week meldde Paul Blok dat 
er nog een kandidaat zou zijn geweest. Het bestuur heeft diens 
vraag om informatie echter niet als kandidaatstelling beoordeeld. 
Onduidelijk is of die persoon een reactie heeft gehad op zijn vraag. 
Het bestuur betreurt hoe dan ook deze miscommunicatie. 

3b Onderscheiding voor 
Theo Küper 

Hendrik Kort reikt Theo Küper het ere-insigne in goud uit voor zijn 
jarenlange verdiensten als instructeur en lid van de 
examencommissie. 

3b Afscheid 
bestuursleden Andre 
Bizot en Maarten van 
Eck 

Hendrik Kort reikt Andre Bizot en Maarten van Eck de ere medaille 
in brons uit voor hun verdiensten binnen en buiten de afdeling. 
 

4 Verslag 
afdelingsvergadering 
11 april 2014  

De vergadering stelt het verslag van 11 april 2014 vast zonder 
op of aanmerkingen. 

5 Jaarplan 2015 Maurice Janssen licht de belangrijkste punten toe.  
Ten aanzien van de erkenning van onze brevetten licht Contijn van 
Marle desgevraagd toe dat Oostenrijk bezig een lijst op te stellen 
van erkende brevetten. We hebben goede hoop dat wij op die lijst 
komen, voor het nieuwe vliegseizoen begint. Daarnaast proberen 
we rijkserkenning van onze brevetten te krijgen. Mogelijk dat we dit 
op dezelfde manier kunnen regelen als de afdelingen Ballon en 
Zweef dit hebben geregeld, namelijk met een convenant.  
 
Ten aanzien van de samenwerking met Delta is er nu sprake van 
het leggen van contacten op commissie- en portefeuilleniveau. 
Onze doelstelling blijft om zoveel mogelijk samen te werken. 
Contijn van Marle vult aan dat er bijvoorbeeld op het gebied van 
soarstekken nadrukkelijk samen wordt opgetrokken. Verder wordt 
geprobeerd om een gezamenlijke EHBO opleiding te verzorgen en 
Eigen Medische Verklaringen te uniformeren.  
 
Examens: komend jaar 3 theorie-examens ipv 2, om mensen de 
kans te geven als ze de 1ste keer zakken, op korte termijn (en voor 
het vliegseizoen begint) opnieuw examen te doen. Formeel staat in 
de reglementen dat er 2 keer per jaar een examen moet worden 
georganiseerd. De vergadering stemt er mee in dit uit te leggen als 
‘tenminste tweemaal per jaar’. 
 
Terzijde: vraag naar uitbreiden examenvragen vanwege 
verandering van de brevet-3 eisen (later op agenda). Maurice 
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Janssen legt uit hoe de vragen aan eisen zijn gekoppeld en het 
gebruik van een toetsmatrijs om te waarborgen dat alle onderdelen 
evenwichtig aan bod komen. Database met vragen wordt komend 
jaar uitgebreid. 
 
De vergadering stemt in met het jaarplan 2015. 

6 Begroting en 
contributie 2015  

Maurice Janssen licht de begroting toe. Belangrijk punt is het 
vervallen van de subsidie van het NOC*NSF voor wedstrijdsport. 
De portefeuillehouder wedstrijden is in gesprek met de huidige 
piloten die aan wedstrijden deelnemen om het wedstrijdbeleid te 
vernieuwen. Vooralsnog houden we het budget voorwedstrijdsport 
gelijk aan ons oorspronkelijke eigen deel op de begroting. 
 
Omdat we tegen kostenstijgingen oplopen, stelt het bestuur voor 
om de afdelingscontributie te verhogen van 23,50 naar 27,00 euro. 
Daarnaast stijgen de examengelden van 32,50 naar 35,50 euro per 
examen, omdat we drie keer een examen organiseren.  
 
Henk Alberts vraagt naar de reden van het driemaal organiseren 
van het theorie-examen. Het vormt immers een extrabelasting voor 
de scholen en het bestuur. Bas van Duijn antwoordt dat het een 
regelmatig gehoorde wens is van deelnemers aan het examen. 
Voor de scholen vormt het ook een kans, zij kunnen immers extra 
theorielessen verkopen. 
 
Gerard Visser suggereert om de locatie in Houten te gebruiken. 
Bas van Duijn dat nog gekeken wordt naar een optimale locatie. 
 
Op de vraag naar het aantal wedstrijdvliegers dat aan het 
(top)sportbeleid deelneemt en of zij niet een eigen bijdrage of 
hogere contributie kunnen betalen, antwoordt Maurice Janssen dat 
er nu 25% van het afdelingsbudget gaat naar het topsportbeleid. 
De subsidie van NOC*NSF moest worden verdubbeld door 
afdeling en het moest gaan om classificatie of deelname aan EK of 
WK. Daarbij ging het om 10 vliegers en 10.000 euro. Dat ging 
grotendeels op aan inschrijfgelden. Deelnemers moesten zelf hun 
reis- en verblijfkosten betalen. Met de kernploeg is al besproken 
dat we het wedstrijdbeleid anders willen invullen. Daarbij is het 
idee dat de kernploegleden iets terugdoen voor de leden. 
Bijvoorbeeld het geven van een presentatie zoals door Ferdie van 
Schelven en Ronnie Gijzen is gedaan. We zijn nu niet meer 
gebonden aan de subsidie-eisen van NOC*NSF en kunnen dus 
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veel meer onze eigen invulling geven. 
 
De vergadering stemt in met de begroting, de 
afdelingscontributie van €27,- en het examengeld van €35,50. 

7 Voorstel aanpassing 
Reglement 
Schermvliegen eisen 
materiaal 

Over dit onderwerp ontstaat een uitgebreide discussie, waaraan 
met name (in willekeurige volgorde) deelnemen: Ad vd Akker en 
Lino de Wit (van PTN, indiener van het voorstel), Ayke Jager, 
Erwin Voogt, Martijn Geurts, Leontien Kragten, Max Wout, Rob 
Verheij, bestuurleden en Hendrik Kort. 
Kernpunt is of we eisen willen stellen aan het materiaal waarmee 
wordt gevlogen of dat we volstaan met richtlijnen. Het voorstel van 
PTN om te volstaan met richtlijnen is ingegeven vanuit de 
invalshoek van de (lier)vereniging. Die wil geen 
verantwoordelijkheid dragen voor het materiaal waarmee leden 
vliegen. De leden behoren volledig zelf daarvoor verantwoordelijk 
te zijn. Deze redenatie kan op steun rekenen, maar de vraag is of 
het loslaten van alle eisen daar de beste oplossing voor is. Wellicht 
is een zelfde methodiek als met de Eigen Medische Verklaring 
mogelijk (een soort van disclaimer). Relevant is ook om na te gaan 
hoe andere afdelingen en andere landen dit hebben geregeld en/of 
hoe zij om gaan met veranderende Europese regelgeving. 
 
De uitkomst van de discussie is dat het voorstel wordt 
aangehouden tot de voorjaarsvergadering 2015. In de 
tussentijd onderzoekt het bestuur samen met PTN en anderen 
het volgende: 

- hoe is het bij andere afdelingen en in andere landen 
geregeld 

- hoe is de positie ten opzichte van erkenning brevet in 
andere landen 

- wat is er mogelijk met een disclaimer 

8 Voorstel aanpassing 
Reglement 
Schermvliegen eisen 
brevet 3 

Paul Blok vraagt waar een vluchtplan aan moet voldoen. Het 
bestuur antwoordt dat een eenvoudig plan volstaat: vertrek, doel 
en omstandigheden onderweg. 
In artikel 31.4 wordt een combinatie geeist van thermiek vliegen en 
dynamisch vliegen. Ayke Jager krijgt steun van de vergadering om 
de mogelijkheid te creëren van óf alleen thermiek vliegen óf een 
combinatie van thermiek vliegen en dynamisch vliegen. 
Verder is artikel 31.1 overbodig. 
 
De vergadering besluit tot aanpassing Reglement 
Schermvliegen eisen brevet 3 conform het voorstel, waarbij in 
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het voorstel artikel 31.4b wordt veranderd in “minimaal 10 uur 
thermiek of een combinatie van minimaal 5 uur thermiek 
vliegen en minimaal 5 uur dynamisch vliegen (soaren of 
ridgesoaring)”, artikel 31.4c vervalt. Ook  artikel 31.1 vervalt 
(“in het bezit zijn van een geldig certificaat theorie 
schermvliegbewijs niveau 3.” is namelijk geen praktijkeis). 

9 Voorstel aanpassing 
Reglement 
Schermvliegen eisen 
verlenging 
aantekening lierman 
en aantekening 
opleidingsbevoegde 
lierman 

Er ontstaat een discussie over de eisen die gelden om 
opleidingsbevoegde lierman te worden. Met name de eis van 1000 
starts in 36 maanden roept vragen op over de haalbaarheid 
daarvan. Dat is echter niet het onderwerp van de nu voorgestelde 
wijziging. Die gaat alleen over het tweemaal zo zwaar laten wegen 
van een traplierstart (met tenminste drie trappen) als een gewone 
start.  
 
De vergadering besluit conform het voorstel om in de artikelen 
35 en 37 een traplierstart (met tenminste drie trappen) 
tweemaal zo zwaar te laten wegen als een gewone start.  
 
Rob Verheij zegt toe om voor de volgende afdelingsvergadering 
een voorstel te doen voor het aanpassen van de eis van 1000 
lierstarts voor het krijgen van de aantekening opleidingsbevoegde 
lierman. 

10 Voorstel aanpassing 
Reglement 
Schermvliegen op 
voorstel 
soarcommissie 

Namens de soarcommissie geeft Martijn Geurts een toelichting op 
het voorstel. 
Paul Blok merkt op dat in de notitie staat dat voor gebruik is 
gemaakt van notitie van Robert Beukers. Dit betekent niet dat 
Robert op enigerlei wijze achter de huidige notitie van de 
soarcommissie staat. Martijn Geurts geeft aan dat de notitie van 
Robert Beukers slechts een van de documenten is geweest die de 
commissie heeft gelezen bij het opstellen van hun voorstel. De 
commissie heeft met het vermelden van de notitie niet de indruk 
willen wekken dat Robert Beukers bij het opstellen van het voorstel 
betrokken is geweest. 
 
Bas Wassenaar vindt het inhoudelijk wel een goed voorstel, maar 
vraagt zich af of het niet te zwaar is opgetuigd? Martijn Geurts legt 
uit dat gekozen is om het via een hoofdaantekening te regelen, dus 
nevengeschikt aan lierstart en bergstart. Het voorstel beoogt om 
het soaren als een volwaardige tak van schermvliegen neer te 
zetten en dat heeft deze gevolgen voor het reglement.  
 
Paul Blok merkt op dat hij het voorstel niet ver genoeg vindt gaan 
qua eisen. 
 
Max Wout vraagt hoe het soaren bij delta is geregeld. Bas van 
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Duijn antwoordt dat het bij delta al jaren is geregeld zoals de 
soarcommissie het nu voorstel. Hij voegt toe dat de 
examencommissie de exameneisen nog opnieuw zal vaststellen. 
 
Henk Alberts vindt punt 5 van de overgangsregeling niet gewenst 
(bevoegdheid bestuur om aantekening instructeur soaren in 
uitzonderlijke gevallen toe te kennen aan instructeurs die niet de 
volledige opleiding tot instructeur hebben doorlopen). Martijn 
Geurts geeft aan dat de soarcommissie dit punt wil laten vervallen. 
Leontien Kragten stelt voor om de aantekening soaren niet 
stilzwijgend te verlenen aan huidige houders van brevet 2 en 3.  
Paul Blok vraagt zich af hoe de kwaliteit kan worden gewaarborgd 
als alle huidige brevethouders automatisch de aantekening soaren 
krijgen.  
Wouter Stigter antwoordt dat het niet mogelijk is om een bestaand 
recht af te nemen; je ontkomt niet aan een overgangsregeling 
waarbij huidige brevethouders automatisch de aantekening soaren 
krijgen. Het belangrijkste is dat toekomstige vliegers aan nieuwe 
eisen moeten voldoen als ze willen soaren. Het voorstel van 
Leontien vindt het bestuur administratief niet uitvoerbaar; de 
huidige brevethouders krijgen in de ledenadministratie de 
aantekening soaren toegekend. Bij verlenging van hun brevet zal 
dit op hun nieuwe brevet worden vermeld. 
 
De vergadering besluit conform het voorstel, met uitzondering 
van punt 5 van de overgangsregeling; dat punt vervalt. De 
ingangsdatum is 1 januari 2015. 

11 Rondvraag Er zijn geen punten voor de rondvraag 

12 Sluiting van de 
afdelingsvergadering 

Contijn van Marle sluit de vergadering, bedankt de aanwezigen en 
nodigt iedereen uit voor een drankje. 
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Achternaam	   Voornaam	   Functie	  

Bestuursleden	   	   	  

Eck,	  van	   Maarten	   Aftredend	  voorzitter	  

Marle,	  van	   Contijn	   Afgevaardigde,	  aantredend	  voorzitter	  

Bizot	   André	   Aftredend	  ph	  Opleidingen	  en	  brevetten	  

Both	   Sanne	   Aantredend	  ph	  Opleidingen	  en	  brevetten	  

Stigter	   Wouter	   Secretaris	  &	  communicatie	  

Janssen	   Maurice	   Penningmeester,	  wedstrijden,	  vice-‐voorzitter	  

Duin,	  van	   Bas	   Aantredend	  ph	  examens	  

Lemmen	   Henry	   Veiligheid	  en	  techniek	  

Joosten	   John	   Kwaliteitsmanagement	  en	  scholen	  

 
 

Achternaam	   Voornaam	   Aan/afwezig	   Opmerking	  

Afgevaardigden	   	  	   	  	   	  	  

Akker,	  van	  den	   Ad	   	  Aanwezig	   	  PTN	  

Alberts	   Henk	   	  Aanwezig	   	  PaHo	  

Blok	   Paul	   	  Aanwezig	   	  Individuele	  leden	  

Buis	   Jeroen	   	  Afwezig	   	  	  

Coumans	   Huub	   	  Afgemeld	   	  	  

Delmaar	   Bert	   	  Aanwezig	   	  Achterhoekse	  Vliegers	  

Dijk	   Rommert	   	  Afgemeld	   	  	  

Duits	   Johan	   	  Afwezig	   	  	  

Geurts	   Martijn	   	  Aanwezig	   	  Individuele	  leden	  

IJsselsteijn	   Yiri	   	  Aanwezig	   	  ENPV	  

Joling	   Albert	   	  Afgemeld	   	  	  

Koren	   Gijsbert	   	  Afwezig	   	  	  

Kragten	   Leontien	   	  Aanwezig	   	  Individuele	  leden	  

Maat,	  ter	   Dick	   	  Aanwezig	   	  Plus	  4	  

Maat,	  ter	   Hans	   	  Afgemeld	   	  	  

Napel	   Lucas	   	  Afwezig	   	  	  

Nijland	   Harry	   	  Afwezig	   	  	  

Pool	   Arjan	   	  Afgemeld	   	  	  

Schreurs	   Alex	   	  Afgemeld	   	  	  
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Achternaam	   Voornaam	   Aan/afwezig	   Opmerking	  

Steenderen,	  van	   Jeroen	   	  Afwezig	   	  	  

Ultee	   Kickie	   	  Afwezig	   	  	  

Verbon	   Vincent	   	  Afgemeld	   	  	  

Verheij	   Rob	   	  Aanwezig	   	  Skyclub	  Holland	  

Wassenaar	   Bas	   	  Aanwezig	   	  Individuele	  leden	  

Wierenga	   André	   	  Aanwezig	   	  ENPV	  	  

Wierenga	   Sonja	   	  Aanwezig	   	  ENPV	  	  

Wout	   Max	   	  Aanwezig	   	  ENPV	  

 

Achternaam	   Voornaam	   Aan/afwezig	   Opmerking	  

	  Overigen	   	  	   	  	   	  	  

	  Kort	   Hendrik	   	  Aanwezig	   	  Lid	  Hoofdbestuur	  KNVvL	  

	  Wentzel	   Bastienne	   	  Aanwezig	   	  Lid	  

	  Voogt	   Erwin	   	  Aanwezig	   	  Lid	  

	  Visser	   Gerard	  	   	  Aanwezig	   	  Lid	  technische	  commissie	  

	  Wit,	  de	   Lino	   	  Aanwezig	   	  Lid;	  namens	  PTN	  

	  Küper	   Theo	   	  Aanwezig	   	  Uitgenodigd	  

	  Dekker	   Jan	  	   	  Afgemeld	   	  Stekbeheerder	  Zoutelande	  	  

 
 
Vereniging Aantal stemmen 
Achterhoekse Vliegers XCC 1 
Para Sailing Team Nistelrode (PTN) 1 
Stichting Eurofly Paragliding (Afwezig 3) 
Skyclub Holland 2 
AA Paragliding Holland (PaHo) 3 
Eerste Ned. Parapente Vereniging (ENPV) 4 
TPC  Skyline (Afwezig 1) 
Pro Air Paragliding 2 
Falcon Air (Afwezig 3) 
Plus 4 2 

 (Afwezig 7)        15 
Namens individuele leden  
Leontien Kragten 3 
Bas Wassenaar 1 
Martijn Geurts 1 
Paul Blok 1 
Contijn van Marle *) (vervallen 1) 

 (vervallen 1)        6 
*) vanwege zijn benoeming tot voorzitter is Contijn van Marle geen afgevaardigde meer.  


