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nederlandse zweefvliegdag

Zaterdagochtend, 7 november 06:52 
uur. Een groepje mensen verzamelt 

zich voor de Burgemeester Harmsma-
school te Gorredijk, Friesland. De laatste 
voorbereidingen voor de Nederlandse 
Zweefvliegdag. Er arriveert ook al een 
aantal vliegtuigen, die in de sporthal 
komen te staan. Van te voren is er een 
nauwkeurig vloerplan gemaakt, zodat 
duidelijk is welk vliegtuig en welke 
handelaar waar komt te staan. Onder-
tussen zijn ook een aantal FAC-mannen 
bezig om een LS-4 in een hijskraan op 
te hangen. Dit zou een mooie eye- 
catcher zijn. Op het laatste moment 
wordt van dit plan afgezien, vanwege 
de stormverwachting deze dag. Jammer. 

De LS-4 komt nu in het gras voor de 
school te staan en dat is ook mooi om 
te zien.

Rotweer geen belemmering
De FAC-mensen en leerlingen van de 
school (die deze dag meehelpen in het 
kader van hun maatschappelijke stage) 
proberen het in de stromende regen 
droog te houden onder hun paraplu’s. 
Ze wijzen de mensen de weg naar de 
parkeerplaatsen en naar de school. De 
eerste deelnemers arriveren al. Er zijn 
dus echt mensen die de moeite hebben 
genomen om met dit rotweer toch naar 
het verre Friesland af te reizen. Ieder-
een wordt bij de receptie verwelkomd 

door de charmante FAC-vrouwen, 
waarna ze door de leerlingen naar de 
garderobe en kantine worden gewezen. 
Daar staat koffi e en NZD-gebak klaar. 
Gelukkig heeft de Mexicaanse griep niet 
heel zweefvliegend Nederland geveld, 
want de opkomst is met over de 300 
deelnemers enorm. Eén bezoeker is door 
een verkeersregelaar het natte gras in 
gestuurd. Dit blijkt niet echt handig 
voor zijn zware camper. Maar Gorredijk 
heeft genoeg tractoren voor handen om 
het voertuig weer vlot te trekken.

Vragen stellen met SMS-je
Om half tien begint de dag in de grote 
zaal van de kantine met de openings-
fi lm van Sander Terpstra en Jip van 
Akker. Vanaf een regietafel wordt de 
rest van de dag licht, geluid en beeld 
professioneel aangestuurd. De toon  
van het fi lmfestival is gezet. Voorzitter 
 Pieter van Vliet opent de Nederlandse 

Nederlandse 
 Zweefvliegdag 
2009

Koffi e met NZD-gebak, dan een keur aan interessante lezingen en workshops, 

grenslaagafzuiging, de psychologie van het vliegen, prestatiekist uit Zuid-Afrika,  

de kunst van het thermieken en, o ja, ook nog effe lunchen en naar de gymzaal, 

met pilot shops en vliegtuigen on display. Alweer een NZD met groot succes!

matthi js van waveren
secretaris fac, mede-organisator nzd 2009
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Zweefvliegdag, waarna wethouder  
Henk Hoen iedereen van harte welkom 
heet in de gemeente Opsterland, waar 
Gorredijk deel van uitmaakt. Voor deze 
gelegenheid spreekt hij Nederlands (met 
schorre stem, vanwege een verkoud-
heidje). KNVvL voorzitter Frits Brink 
 antwoord hem in het Fries! De eerste 
sprekers in het dagprogramma zijn 
Robert Jungblut en Ronald Termaat, de 
kersverse voorzitter van het Afdelings-
bestuur Zweefvliegen en de kersverse 
directeur van de KNVvL. Zij vertellen hun 
plannen voor de toekomst en zetten 
een aantal personen in het zonnetje. 
Waaronder René de Dreu en Tim Kuij-
pers, de nummers 1 en 2 van de EK 
Clubklasse dit jaar. René ontvangt een 
KNVvL penning in brons. Kernploeg-
coach Frouwke Kuipers neemt het 

stokje over. Zij gaat nu ook als top-
sportcoördinator van de KNVvL de 
samenwerking bevorderen tussen de 
verschillende luchtsporten. Uniek deze 
dag is de mogelijkheid om via een 
SMS-je vragen te stellen aan de spreker. 
Deze vragen worden op een scherm 
naast de spreker getoond. Om elf uur  
is het woord aan de Delftse ingenieur 
Loek Boermans met een voor de 
meeste aanwezigen onbegrijpelijke, 
want zeer technische PowerPoint 
 presentatie. Maar hij weet die zo toe te 
lichten, dat je toch de essentie ervan 
kunt volgen. Grenslaagafzuiging heeft 
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de toekomst. En zelfs het piefje blijft 
qua aerodynamisch effect niet onop-
gemerkt.

Worst en Jaxida hoezen
Intussen zijn er al twee inzendingen van 
het fi lmfestival vertoond. En er moet 
uiteraard gegeten worden. Om half één 
staat er een buffet gereed op het ‘Zorg 
& Welzijnplein’ van de school. De lunch 
nuttigen kan in de lokalen. Nu eens 
geen rennende en schreeuwende tieners 
in de school, maar een bont gezelschap 
van zweefvliegers. Het is een mooi 
gezicht. Tijdens de lunch bezoeken veel 
aanwezigen de markt in de sporthal. 
Behalve vliegtuigen zijn hier verschil-
lende stands van handelaren in zweef-
vliegbenodigdheden. Uli Schwenk 
 probeert met plakjes worst mensen 
naar zijn Jaxida hoezen te lokken.  
Van de worst kan hij nauwelijks genoeg 
aanslepen. Om één uur wordt het 
 programma vervolgd met een lezing 
van André Droog over psychologie en 
zweefvliegen, waarna Maurice Peters 
vervolgt met een verhaal over de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid. Naast 
bekende ‘rampen’ als de Schipholcrash 
komen ook zweefvliegongelukken aan 
de orde. Ondertussen is in een van de 
lokalen technisch vliegcoach Bear Selen 
bezig met zijn workshop thermiek-
vliegen. Dat levert voor voorbijgangers 
zeer vermakelijke plaatjes op.  

De workshop is speciaal voor junior-
zweefvliegers en zat bij intekening 
vooraf al helemaal vol.

Zweefvliegende jachtvlieger
In de kantine is de prijsuitreiking van 
de OLC Nederland door Maurits Dortu 
gevolgd door de bekendmaking van de 
winnaars van de Thermiek Fotowedstrijd 
door redacteur Frits Snijder. Daarna vol-
gen drie parallelsessies in verschillende 
lokalen. Door de fl exibele wanden, blij-
ken de lokalen zelfs geschikt voor bijna 
150 personen. Er is een presentatie van 
een zweefvliegende jachtvlieger van de 
luchtmacht, die de raakvlakken van 
zweefvliegen en jachtvliegen uitlegt aan 
een groep jongeren die aan een carrière 

bij de KLu denkt. René den Dreu en Tim 
Kuijpers vertellen over hun ervaringen 
op de WK Junioren en de EK Clubklasse 
dit jaar. Michel Hagoort heeft een inte-
ressant verhaal over RASP Blipmaps. 
Helaas begint alles behoorlijk uit te 
lopen, waardoor de plenaire presentatie 
van Attie Jonker van Jonker Sailplanes 
(helemaal uit Zuid-Afrika!) een uur te 
laat begint. Gelukkig is zijn verhaal zo 
enthousiast en leuk, dat niemand zich 
aan de  vertraging stoort. Ik denk dat 
alle aanwezigen de beelden van zijn 
brekende ‘vlerk’ nog goed kunnen 
 herinneren.

Gratis bier, wijn en fris
Om zes uur wordt de uitslag van het 
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videofi lmfestival bekend gemaakt, 
waarna Pieter van Vliet en Robert Jung-
blut de organisatoren van deze NZD 
bedanken en uitgebreid in het zonnetje 
zetten. Pieter sluit de dag af met voor 
alle aanwezigen gratis bier, wijn en fris! 
Terwijl iedereen geniet van een drankje, 
is er nog een toegift. Uli Schwenk geeft 
een presentatie over zijn ervaringen op 
de Qualifi cation Grand Prix zweefvliegen 
in Chili. Dit blijkt een heel boeiend en 
vermakelijk verhaal, want veel mensen 
blijven plakken. Om half negen zijn 
toch echt alle aanwezigen vertrokken. 
Veel mensen hebben immers een lange 
terugreis voor de boeg. Alle FAC-mensen 
genieten nog een glaasje bubbels van 
Jeppe de Boer. Het is een superdag 
geweest! Sprekers, aanwezigen, leer-
lingen en medeorganisatoren, allemaal 
hartelijk bedankt! •
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Winnaars, winnaars, winnaars!

Winnaars OLC 2009
Zie pag. 40 in deze ‘Thermiek’

Winnaars Thermiek Fotowedstrijd 2009
Zie pag. 10 t/m 13 in deze ‘Thermiek’,
Alle inzendingen op 
www.thermiekfotowedstrijd.nl

Winnaars Zweefvlieg Filmfestival 2009
1 Fred Pelder met 
 ‘Aerobatic Aosta - Get the Wave’
2 John de Kanter met ‘Addiction’
3 Remy van Vugt en Maikel Jentjens 
 met ‘Alles is weg’
Winnende fi lms en uitgebreid juryrapport 
op www.nzd2009.nl
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