
Zweef. 

Nu kunnen we Covid 19 wel overal de schuld van geven, maar opvallend is wel dat het aantal 

wedstrijdvliegers van Zweef behoorlijk minder wordt. RES heeft daar op dit moment niet erg veel last 

van en uiteraard zoeken we naar de reden, c.q. de oplossing. 

Dit is uiteraard vaak koffiedik kijken, maar er zijn een aantal mogelijkheden waardoor het aantal 

minder wordt: 

1. Leeftijd, uit recente vergelijkingen blijkt dat de groep veroudert. 

2. Kosten, RES modellen zijn wezenlijker goedkoper en het plezier is zeker zo groot. 

3. Beschikbaarheid van 2e hands modellen, aangezien de groep (bv. F3J vliegers) steeds kleiner 

wordt, biedt men ook minder 2e hands modellen aan tegen een gereduceerd bedrag. 

4. Oudere modellen zijn niet meer competatief op de dag van vandaag! 

5. Uitbreiding van het aantal klassen. Je kunt met en zonder elektromotor meedoen in 

vergelijkbare klassen. Het is nog maar een kwestie van tijd dan wordt ook RES georganiseerd 

met Electro modellen. 

Wedstrijdvliegen wordt vaak door veel modelvliegers gezien als een bijzonderheid, terwijl de 

wedstrijdvliegers ontdekken dat, doordat ze aan wedstrijden meedoen, hun vaardigheid verbetert. 

Ga je op een zonnige dag naar de hei, je start je model, groot of klein, met of zonder Electro, en je 

vliegt heerlijk in het rond, dan maak je je niet echt druk over het feit hoe lang je in de lucht bent of 

blijft. Als de landing dan ook nog zonder brokken gaat, goede vlucht. Het wordt anders als jij of je 

club b.v. eisen gaan stellen in de zin van, een bepaalde tijd vliegen en een doellanding maken of een 

ballon aan een touwtje in de lucht raken, onder een bepaalde hoogte je motor uitzetten en toch een 

bepaalde tijd in de lucht blijven. 

Op het moment dat je op je club al dit soort oefeningen gaat vliegen, is meedoen aan een wedstrijd 

in feite zeker zo leuk. Je leert in een bepaalde discipline je piloten-vaardigheden te verbeteren, en in 

een groter gezelschap is dat ook veel leuker.  

Meedoen is belangijker dan winnen. In elke klassen zijn wel een aantal piloten met uitzonderlijke 

kwaliteiten en vaardigheden die aan veel wedstrijden deelnemen in binnen- en buitenland die dan 

ook vaak de NK wedstrijden winnen, of behoren tot de beste vijf of tien. Om een rare vergelijking te 

maken: in Nederland zijn tal van schaakclubs met heel veel deelnemers. Toch hebben we maar af ten 

toe een grootmeester. Dat is voor alle deelnemers van clubs geen reden om niet aan wedstrijden 

mee te doen. Bij hun staat het plezier van het spel voorop. 

Dat zou ik nu graag ook bij Zweef zien. Waarom doet men niet mee aan b.v. een F3J wedstrijd? Zijn 

de kosten te groot? Zijn de wedstrijden te ver weg? Je hebt geen lier? Je durft het niet op te nemen 

tegen de cracks? Je toestel is niet sterk genoeg?  

Zelf vlieg ik met een oud F3J model wat ik regelmatig moet repareren omdat ik wel eens iets 

verkeerd doe bij de landing, of omdat het model zo oud wordt dat onderdelen minder goed 

functioneren, waardoor het ergens fout gaat. Nu bouw ik graag en heb ik geen moeite met 

repareren, maar toch. 

Een paar maanden terug kreeg ik een paar vleugels van een Sagitta 900. Ik had jaren terg een 600 

waarmee ik vele uren met heel veel plezier gevlogen had. Ab Kort had een romp voor me, dus het 

model in orde gemaakt. Tot mijn verbazing vloog ik tot nu toe alle vluchten ruim boven de 9 minuten, 

zonder enige moeite. Ik heb ook niet geprobeerd ergens tijd te winnen, iemand nam mijn vliegtijd op 



en vertelde me dat na de landing. Volgend jaar ga ik dit model zeker inzetten. Er is nergens 

vastgelegd dat je aan een lier moet starten, oorspronkelijk was het oplopen door 2 man, maar er zijn 

meer mogelijkheden: gebruik van een rubber, zodat je net zo hoog start als de lier-starters. Een 

aangepaste lier, een zwakkere motor, dunnere lijn, regelbare lier enz. 

U begrijpt, ik zou graag meer mensen zien deelnemen aan de F3J wedstrijden, ik kan me zelfs 

voorstellen dat we per wedstrijd een prijs beschikbaar stellen voor de beste “houtbouw” vlieger enz. 

Het gaat niet om die vetleren medaille op het eind van de dag, maar vooral om het plezier. Laat de 

echte wedstijdvliegers hun eigen doelen maar halen op internationale wedstrijden. Overigens, ook 

komend jaar proberen we als Holland Glide, opnieuw een internationale wedstrijd te organiseren in 

Oosterland, het weekend van 13 en 14 augustus. Kom eens kijken, dan kun je ook zien dat niet alle 

cracks alle vluchten vol vliegen en doellandingen maken van 100 punten. 

 

Tot op het veld 

Wout Heijne, voorzitter Holland Glide. 


