
Voorvergadering F5J 
 

Zaterdag 13 Februari 2021 
 

Aanvang 10:00 
 

Agenda: 
1.      Opening 
  
2.      Ingekomen stukken 
  
3.      Europese wetgeving, regeling modelvliegen 

• Exploitant nummer – verplicht bij deelname NK-F5J 
• A1/A3 certificaat – niet verplicht bij deelname NK-F5J 

  
4. Team EK 2021 

De subcomissie stelt voor de EK team selectie voor 2020 ook voor het EK 2021 te 
laten gelden: 

• Arno de Bliek 
• Gertjan Siemons 
• Wim Nieuwhof 

 
5.      Voorstellen Reglementenboek F5J-NL  

• Zie bijlage  
• Verdere voorstellen welkom en kunnen we tijdens de voorvergadering 

bespreken.  
• Na consensus zullen relevante voorstellen ter goedkeur op de agende 

vliegersvergadering geplaatst worden. 
 
6. Kalender 2021 

Vraag: hoe sta je tegenover een meerdaagse NK-wedstrijd  
(zaterdag en zondag)? 

 
7. Subcommissie leden 2021 – ter overweging; 

- Voorzitter: Gerben van Berkum  
- Penningmeester: Eric Velthuizen – treed af en is herkiesbaar voor 1 jaar 
- Subcommissie lid F5J – Ab Kort – afgetreden en niet herkiesbaar 
     Kandidaat: Justus Moree 
- Organisatie F5J:  
  Lyckele Govers Wedstrijdvelden organiseren  
  Justus Moree  Wedstrijdleiding en wedstrijdverslagen 

Beheer en onderhoud wedstrijdmateriaal 
  Jacob Bos  F5J Website en competitie beheren 
  Gerben van Berkum Ondersteuning  
 
Eind 2021 treed Eric Velthuizen af en zijn kandidaten welkom voor de positie van 
penningmeester en voorzitter. 

8. Rondvraag 



Voorstellen reglementswijzigingen: 
 
Voorstel bepaling NK-daguitlag 
 
Huidig (Reglementenboek Sectie 2, blz 20)  
Het uitgangspunt is vijf wedstrijden. Het aantal punten van de winnaar van iedere 
wedstrijd wordt gesteld op 1000. De overige deelnemers krijgen punten in 
verhouding van hun score tot die van de winnaar. Een wedstrijd telt mee voor het NK 
indien 3 of meer rondes gevlogen worden.  Voor het bepalen van de Nederlandse 
Kampioen wordt bij vier of meer wedstrijden de som van wedstrijden van 
Nederlandse NK-deelnemers minus de slechtste genomen.Voor de berekening van 
de NK stand zal voor F5B enF5J de daguitslag worden geschoond van buitenlandse 
gastvliegers en niet KNVVL leden.Daarna wordt de uitslag voor het NK 
herberekend 
 
Voorstel (Sectie vetgedrukt): 
Voor de berekening van de NK stand vindt een herberekening plaats op basis van 
de einduitslag van de specifieke wedstrijd. De hoogst geplaatste NK-deelnemer 
ontvangt 1000 punten, voor de overige deelnemers wordt de score naar rato 
herberekend. 
 
Bespreekpunten, zijn er wijzigingen gewenst: 
 
5.5.11.8.1.   Ronden en groepen 
a.De indeling van de kwalificatieronden moetgeschieden met in achtname van de 
gebruikte frequenties, zodat er zoveel mogelijk vluchten gelijktijdig kunnen worden 
uitgevoerd. Een groep bestaat uit minimaal 6 deelnemers. (Lokale regel: De 
wedstrijdleider bepaalt aan de hand van het aantal deelnemers de groepsgrootte en 
deelt deze tijdens de briefing mee. Het minimum van 6 mag, indien dat een betere 
indeling oplevert, worden verlaagd. De minimale grootte van een groep is 3 
deelnemers. 
 
Minimum aantal wedstrijden tbv NK-einduittslag en EK/WK kwalificatie 
Is een minimum gewenst (2 wedstrijden bijvoorbeeld) of kan een NK en EK/Wk 
selectie obv 1 wedstrijd bepaald worden 
 
 
Teamselectie EK/WK – voorstel tot aanpassing ivm C-19 perikelen e.d.:  

Huidige omschrijving: 
F5J:De nummers 1, 2 en 3 van het NK van het voorafgaande jaar zijn 
geselecteerd, de nummers 4, 5,6 enz. zijn achtereenvolgens reserve. De 
nummers 1 t/m 6 vormen samen de kernploeg. Juniordeelnemers dienen 
tenminste 75% van de score van de hoogst geplaatste senior behaald 
tehebben 
 
Voorstel: 
F5J:De nummers 1, 2 en 3 de laatst geldige NK uitslag zijn geselecteerd, de 
nummers 4, 5,6 enz. zijn achtereenvolgens reserve. De nummers 1 t/m 6 
vormen samen de kernploeg. Juniordeelnemers dienen tenminste 75% van 
de score van de hoogst geplaatste senior behaald te hebben    


