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Geachte commissie van arbitrage,

Langs deze weg wil ik reageren op de in deze zaak door de KNVvL ingediende conclusie van 
dupliek, van de hand van Meester doctor R. Schnitker, advocaat KNVvL.

Meester Schnitker begint zijn betoog met een poging aannemelijk te maken dat de enige officiële 
website van de KNVvL afdeling sportzaken, te vinden is op: 
http://www.csz.zweefportaal.nl/main/articles.php?article_id=15. Er is echter sprake van een andere 
website van de commissie sportzaken die door de KNVvL in 2014 gewist werd, toen mijn 
bezwaarschrift door haar was ontvangen. Hier kom ik later in deze pleitnota op terug.

De KNVvL beweert dat de tekst die ik aanhaalde in mijn conclusie van repliek, een tekst was die 
dateert van vóór  14-03-2009.
Op die datum zou er een document “richtlijnen loggers” verschenen zijn met een andere tekst en dit 
is tot op heden volgens de KNVvL het geldige document.
Dit is de hoeksteen, het fundament, van de conclusie van dupliek van meester Schnitker en deze 
bewering berust op niets anders dan bedrog.

De door mij aangehaalde tekst in mijn conclusie van repliek is wel degelijk de juiste tekst uit het 
document van 14-03-2009 en luidt:

De beschrijving van de vlucht vindt geheel plaats op het vlucht declaratieformulier. De 
vluchtopdracht kan ook in de vluchtrecorder worden vastgelegd. De beschrijving op het door de 
sportcommissaris getekende vluchtdeclaratieformulier is echter bepalend. Het declaratieformulier 
moet voor de aanvang van de vlucht door de sportcommissaris worden ondertekend.

De KNVvL gaat er kennelijk van uit dat dit nu niet meer aan te tonen is.

Hierbij overleg ik een afdruk van een screenshot van mijn computer. Het is een afdruk van de door 
de KNVvL als geldig opgegeven website, die ik opgevraagd heb in het internet archief (The Way 
Back Machine).

Uit deze screenshot blijkt onomstotelijk dat:
1) het gaat om de door de KNVvL als geldig opgevoerde website, zoals deze er uitzag op 28 

juni 2010
2) de tekst van het document richtlijnen loggers identiek is aan mijn quote.
3) de update datum van het document 14-03-2009 is.

Hierbij zij opgemerkt, dat er van dit document met deze update-datum geen ander kan bestaan met 
een andere inhoud. Een dergelijk document zou ongeldig zijn en vals.

De opmerking van meester Schnitker, dat de Nederlandse regelgeving niet anders zou zijn dan die 
van de FAI, is hiermede naar het rijk der fabeltjes verwezen. Dit volgt niet alleen uit  het 
bovenstaande, maar ook uit het feit dat de KNVvL een schriftelijke declaratie eist terwijl de FAI een
elektronische wil zien.

http://www.csz.zweefportaal.nl/main/articles.php?article_id=15


Hoewel het in het licht van het bovenstaande niet meer belangrijk is, wil ik nog wel stipuleren, dat 
een vluchtcomputer niet het zelfde is als een flightlogger, zoals meester Schnitker hier probeert te 
suggereren. Vluchtcomputers bestonden al voor 1990. In de negentiger jaren kwamen de GPS-
ontvangers die hun data door konden geven aan de vluchtcomputer. Eind negentiger jaren kwamen 
dan de vluchtrecorders, (flightloggers) stand alone units, die niets met de vluchtcomputer te maken 
hebben.

We komen nu aan bij de volgende insinuatie van meester Schnitker. Deze beweert dat ik reeds bij 
het indienen van de claim zou hebben aangegeven dat het “evaluatieprogramma SeeYou” een flight 
invalid gaf, maar genegeerd kon worden en daarmee de commissie sportzaken zou hebben willen 
misleiden.

Dit is onzin. De waarheid is, dat de commissie sportzaken, onverwacht liet weten dat zij was 
overgestapt op een ander evaluatie programma. Het lukte haar echter niet om met dit programma 
mijn IGC-files (logger files) te verifiëren en eiste van mij dat ik uit zou leggen hoe dat, met het door
hen gekozen programma, gedaan kon worden. Er bestaan echter meerdere evaluatie programma's en
ik vond het niet redelijk dat ik met dat probleem werd opgezadeld. Om vertraging te voorkomen, 
heb ik contact opgenomen met de programmeur van SeeYou en de door hem aangedragen oplossing
aan de commissie sportzaken doorgestuurd. Daarna bleek de verificatie van de file integriteit met 
SeeYou niet mogelijk. Ook daar verzocht de commissie sportzaken mij om aan te geven hoe dat 
gedaan moest worden. Let wel, dit “probleem” gold voor al mijn ingediende recordclaims en 
eveneens voor de voorheen jarenlang toegekende records.
Ik heb toen de commissie sportzaken geschreven dat  uit de FAI documentatie bleek dat op dat punt 
SeeYou niet geschikt was en dat nergens in het reglement (richtlijnen loggers) stond dat SeeYou 
bepalend was. Ik heb de commissie sportzaken het hierop betrekking hebbende FAI document 
toegestuurd waarin stond dat IGC files van mijn loggers niet voor verificatie geschikt waren en dat 
daarvoor de originele binaire files gebruikt moesten worden. Deze files heb ik sinds de eerste 
records die ik vloog in de 90er jaren, altijd trouw bij de claims samen met de IGC-files ingediend en
voor het hier betwiste 100 km record was dit niet anders. Ik heb de commissie sportzaken er op 
gewezen dat volgens het reglement de records geverifieerd moesten worden met XPAS en dat van 
SeeYou geen sprake was. De commissie sportzaken besloot toen het programma XPAS te gebruiken
waarna de validatie geen problemen meer opleverde. 

Hierbij moet worden benadrukt, dat hoewel volgens de KNVvL er geen sprake was van veranderde 
regelgeving en de recordclaims gewoon zo waren ingediend zoals ik de laatste 18 jaren gewend 
was, zich nu ineens verschillende “problemen” voordeden.  In februari 2014 verscheen toen, naar 
aanleiding van deze Emailwisseling, een update van het reglement met de dagtekening KPT 19 feb. 
2014. Hierover later meer.

De KNVvL wil met een Emailbericht, dat ik verzonden zou hebben aan de heer Max Leenders, 
aantonen dat ik van veranderde regelgeving op de hoogte zou zijn geweest.

Ten eerste is het niet relevant waarvan ik op de hoogte was en welke geruchten de ronde deden. Het 
enige dat telt is: dat het betwiste record voldoet aan de de regels, die op het moment van de vlucht 
geldig waren.

Ten tweede, kon ik destijds deze regel niet vinden op de geldende website van de commissie 
sportzaken, (de website die in 2014 plotseling gewist werd) en en bovendien was het  verder voor 
mij niet belangrijk, want ik had de vluchtopdracht altijd al in mij logger en vluchtcomputer staan, 
omdat de vlucht dan makkelijker weer te geven was door de diverse computerprogramma's



Ten derde was ik op de hoogte van een aangekondigde beleidswijziging van de commissie 
sportzaken. Deze wijziging was mij mondeling medegedeeld door de voorzitter en kwam er op neer,
dat de vluchtopdracht in de logger, als die daarin aanwezig was, bepalend zou zijn voor het al of 
niet gerond hebben van de keerpunten. Dit, om verschillen tussen de coördinaten van de keerpunten
tussen de schriftelijke en elektronische vluchtopdracht op te vangen.
Een vluchtopdracht is echter iets anders dan een geldige declaratie, hij is slechts een deel daarvan.

Ten vierde toont de Email aan dat ik  vermoede dat de schriftelijke declaratie door de commissie 
sportzaken als geldig zou worden beschouwd.
Het gedeelte:”maar dat de elektronische declaratie overruled” slaat op de waypoint coördinaten van 
de vluchtopdracht die in het spraakgebruik ook vaak  (ten onrechte) de declaratie worden genoemd.

Zij nog vermeld dat de heer Max Leenders geen KNVvL medewerker is maar een concurrerende 
recordvlieger, waarmee ik alle contact verbroken heb nadat ik ontdekte dat door hem gevlogen 
records in strijd met de regels waren gevlogen, geclaimd en toegekend. Onlangs trok de FAI om die 
reden nog een record van hem in.

Hoewel meester Schnitker  beweert dat het betwiste record niet kan worden toegekend omdat het 
tijdstip van de elektronische declaratie niet geldig is, is hij daar toch niet helemaal gerust op en 
komt met een spitsvondigheidje om voor de zekerheid ook maar de schriftelijke declaratie onderuit 
te halen.

Na de betreffende vlucht werden door de sportcommissaris de drie loggers uitgelezen. Er werden er 
echter maar twee op het declaratieformulier vermeld.
Dit, omdat feitelijk één loggerfile al voldoende was. Toen na enkele dagen bleek dat het record 
behalve een Nederlands record ook een internationaal record zou zijn, is door mij van alle claim 
documenten een kopie gemaakt om die op te sturen naar de FAI, die de internationale records 
behandelt. Omdat de FAI mogelijk mijn oudere loggers niet als bewijs zou willen accepteren, heb ik
toen de derde file (van een zeer recente logger)voor de zekerheid met de hand, op de kopie en het 
origineel toegevoegd.
De file werd echter door de commissie sportzaken niet geaccepteerd en het record zou 
waarschijnlijk door de FAI niet worden geaccepteerd omdat de regels voor een nationaal 
Nederlands record op meerdere (ook ongeschreven) punten niet overeenkwamen.

Het is natuurlijk onzin dat dit enige invloed zou kunnen hebben op het bewijs dat de declaratie voor 
de vlucht was ingediend en heeft niets meer te maken met “applying the rules in the spirit of fair 
play and competition”

De FAI schrijft hierover:

Chapter 1
GENERAL DEFINITIONS and RULES
The FAI Sporting Code for gliders (the “Code”) sets out the rules to be used to verify
a soaring performance. The essence of these rules is to ensure that the level of proof
achieved is consistent for all flights. When processing the evidence supplied, the
National Airsport Control (NAC) and Official Observers (OOs) should ensure
these rules are applied in the spirit of fair play and competition.
Text in italic is informational in nature and not part of the rules of the Code.

De FAI schrijft ook:

e. A record claim shall fail should any person involved in the claim alter, conceal, or in any other way
misrepresent the evidence with the intent to deceive. The FAI will withdraw the Sporting Licences
of those guilty of the fraud and may cancel permanently or for a period of time any other award,
record, title, etc. it has conferred. A NAC may be asked to cancel the appointment of the OO(s)



involved where appropriate (see 4.2.2).

Het is hier volstrekt duidelijk dat er in de verste verte geen sprake is van een intentie tot het plegen van 
bedrog.

Zoals ik bij de aanvang van deze pleitnota reeds aangaf, bestond er een andere website van de 
commissie sportzaken. Deze website bestond al sinds het jaar 2000. Op deze website die gerund 
werd namens de KNVvL commissie sportzaken, stonden behalve de lijsten met records, ook de 
reglementen en de benodigde aanvraag/claim formulieren. Op deze website werd nog in februari 
2014 het reglement “richtlijnen loggers” gepubliceerd met als update datum:  19 feb-2014. Hierin is
opgenomen dat de records in de toekomst in het programma SeeYou geverifieerd moeten kunnen 
worden en is tevens de nieuwe tekst opgenomen waarvan meester Schnitker beweert dat die al in 
2009 in dat reglement stond. Pas op 1 juli 2014, enige tijd nadat mijn bezwaarschrift door de 
KNVvL ontvangen was, verdween de betreffende website spoorloos en de link die tot dat moment 
daarnaar verwees, verwees nu plotseling naar de in 2008 door de KNVvL geadopteerde website van
de voornoemde politieagent. 
Uit de documenten van deze sinds het jaar 2000 bestaande officiële website van de commissie 
sportzaken van de KNVvL, blijkt duidelijk dat een complete declaratie in de flight logger niet nodig
was. Ook uit de claim-formulieren blijkt dat de schriftelijke declaratie mocht worden geleverd als 
de elektronische in de IGC-file niet voor handen was. De voorzitter van de commissie sportzaken 
geeft dit ook toe in een Email aan mij gericht.

De KNVvL besluit haar conclusie van dupliek met de opmerking dat ik het onderhavige record 
opnieuw heb gevlogen met een snelheid van tegen de 200 km/u. Dat is onjuist. Ik heb het record 
opnieuw gevlogen met een snelheid van 187,35 km/u. Dat is erkend door de CSZ en als 
internationaal record door de FAI. Daarna heb ik die opdracht enkele dagen later nog een keer 
gevlogen met 191,7 km/u. Dat record is erkend door de CSZ maar bij de FAI nog in behandeling. 
Maar ook al zou ik sneller gevlogen hebben dan het betwiste record, dan zou ik toch de arbitrage 
hebben doorgezet. Het gaat om wat recht en krom is. Het is in Nederland vaak onmogelijk om 
vooraf vast te stellen wat precies de geldende regels zijn. Zo is ook in 2015 weer een record niet 
toegekend omdat de Nederlandse NAC (commissie sportzaken) weigert  voor de berekening van de 
snelheid de regels van de FAI toe te passen, waardoor mijn record 3/100 van een km/u te kort komt.

Ik betreur het, dat meester Schnitker, die overigens een uitstekend jurist is en zelfs een gedeelte van 
de Nederlandse luchtvaartwet heeft geschreven, door middel van een onjuiste voorstelling van 
zaken, verdachtmakingen, insinuaties en administratieve spitsvondigheden probeert een perfect 
gevlogen Nederlandse zweefvliegrecord onderuit te halen.

J. Ritsma


