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Geacht college,

Namens de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (hierna:

KNVvL), gevestĺgd te (3447 GM) Woerden, aan de Houttuinlaan 16A, dien

ik een Verweerschrift in tegen het verzoekschrĺft van J. Ritsma, waarin hij

verzoekt om een door hem op 3 januarl 2OL4 uitgevoerde zweefvlucht als

nationaal record te erkennen. Naar de mening is de erkenning van het

snelheidsrecord van Ritsma door de KNVvL terecht afgewezen en wel op

grond van het volgende:

Voor de erkenning van een zweefvliegrecord geldt nationaal en

internationaal de eĺs dat:

. Voldaan moet worden aan de vooraf bekend gestelde eisen;

. Een vooraf ingevulde schriftelijke declaratie ondertekend door een

sportcommissaris en behoudens situaties waarin dĺt nadrukkelijk
wordt uitgezonderd, elektronische vluchtgegevens die bij de

aanvraag met de schriftelijke declaratie moet worden overlegd om

het record of een prestatĺe te bewijzen.

. Voor snelheidsrecords met zweefvliegtuigen geldt de verplichtĺng

dat de declaratie moet zijn ingevoerd in het geheugen van een IGC-
goedgekeurde flightdata recorder (FR = vluchtrecorder).

. Alleen de laatst ingevoerde declaratie voor de start is geldig.



Zĺe onder meer: www.fai.orq/downloads/iqc/SC3' maar ook nationale

bonden zoals de Amerikaanse Soaring Society of Amerĺca

h ttp : //www. ssa . o rglfi I es/ m e m b e r/fa q 1 0 
-L -2O 

t2.p df

Onder een declaratie wordt verstaan: The pre-flioht data plus any

necessary WAY POINTS required for a given SOARING PERFORMANCE (zie

onder L.L.2., General Definitions, in

http : //www. ssa . orglfi I es/ m em ber/fa q 1 0-1-20 1 2.p df)

Uit het bezwaarschrift (aan de KNVvL) en het verzoekschrift aan ISR blijkt

o.m. het volgende:

Ritsma heeft op 3 januari 20t4 weliswaar Voor aanvang Van de vĺucht een

vluchtdeclaratieformulier opgesteld die is ondertekend door een

sportcommissarĺs (official observer) en heeft de vluchtopdracht ook

ingevoerd ĺn de vluchtrecorder. Na het uitvoeren Van de vlucht besloot

Ritsma dezelfde opdracht nogmaals te vliegen. Hii heeft daarop de

vluchtrecorder(s) opnieuw gestart, hetgeen tot gevolg had het eerder

vastgelegde declaratietijdstip werd overschreven. Uit de door Ritsma

overlegde stukken blijkt niet dat de sportcommissaris voor de tweede

vlucht een nieuw declaratieformulier heeft ondertekend en dat de

sportcommĺssaris de invoering van de tweede vlucht in de vluchtrecorder

heeft geaccordeerd. Uit de stukken blĺjkt overĺgens helemaal niet of

Ritsma na het uitvoeren van de eerste opdracht is geland en daarna

opnieuw is gestart of dat hij de vluchtrecorders tijdens de vlucht heeft

herstart. Uit controle van de door Ritsma aangeleverde gegevens moet

worden vastgesteld dat het laatste is gebeurd: Ritsma heeft ruim 2 uur

nadat hij is gestart de elektronische declaratie tijdens de vlucht ingevoerd

en dat is in strijd met de (inter)nationaal geldende afspraak dat een

snelheidsrecord zweefvliegen wordt aangekondigd en vastgelegd voor de

start en niet tijdens de vlucht. De tijdens de vlucht door Ritsma

ingevoerde declaratie van de vlucht voor de hernieuwde poging voor een

record stemt bovendien niet langer overeen met de schriftelijke declaratie

dĺe door de sportcommissaris is ondertekend en welke heeft gediend voor

de nationale recordaanvraag bij de KNVvL.

Voorts voert Ritsma aan dat het record al door de KNVvL was erkend en

dat hĺj de felicitaties al in ontvangst had genomen. Dat mag dan zo zijn,



maar als blijkt dat een record op onterechte gronden is verleend, dan

moet dit ongedaan kunnen worden gemaakt. Ook gele truien en

Olympische medailles moeten soms na jaren nog worden ingeleverd

ĺndien achteraf blijkt dat er onregelmatigheden ĺn het spel zljn. Bij

berekening van de gegevens uit de vluchtrecorder bleek dat Ritsma de

declaratie van de opdracht in de vluchtrecorders tijdens de vlucht opnieuw

had ingevoerd, hetgeen op zĺch al niet toegestaan ĺS, Waarmee de

declaratie niet meer overeenstemde met de schriftelijke declaratie
getekend door de sportcommissaris. Ritsma stelt dat hij vaker
recordpogingen vliegt en op de hoogte is van de (inter)natĺonale eisen.

Ritsma wist en kon redelijkerwijze weten dat zijn aanvraag niet aan de

eĺsen voldeed.

Ritsma wil doen geloven dat het hier om een zuiver 'administratief'
probleem gaat. Volgens Ritsma accepteert de FAI alleen een elektronische
declaratie en geen schrĺftelijke. Nederland zou volgens Ritsma alleen een

schriftelijke declaratie eisen en juist een elektronische declaratie niet

accepteren.
Hetgeen Ritsma stelt is niet helemaal juist. De FAI eist in een aantal

situaties waarin bewezen moet worden dat het bewijs van een record

wordt geleverd, waaronder vluchten voor een snelheidsrecord, een

elektronische declaratĺe. In andere gevallen, bijvoorbeeld tijdens een

duurvlucht boven eigen terrein is een elektronische declaratie niet vereist
en kan volstaan worden met een schriftelijke declaratie. In sommige
gevallen, bijvoorbeeld het behalen van hoogtewinst, kan volstaan worden

met de aanwezigheid van een barograaf. De opmerking van Ritsma dat de

FAI geen schriftelijk declaratieformulier eist of erkent is derhalve onjuist.

De stelling van Ritsma dat de KNVvL juist een elektronische declaratie nĺet

accepteert of eerder niet heeft geaccepteerd, raakt kant nog wal. De

Commissie Sportzaken Zweefvliegen van de KNVvL heeft op haar website,

die in gebruik is sedert LZ maart ZOO9, steeds verwezen naar de

Richtlijnen loggers waarin wordt aangegeven dat de vluchtopdracht tevens
wordt vastgelegd in de vluchtcomputer en dat alle recordpogingen in

overeenstemming met de eĺsen van de FAI voor de vlucht moeten worden

vastgelegd. De opmerking van Ritsma dat het op het moment van de

recordpoging niet nodig was dat de vluchtopdracht in de logger werd

opgenomen is derhalve onjuĺst. Hetzelfde geldt als Ritsma stelt dat een



vluchtdeclaratieformulier doorslaggevend is. Het zou betekenen dat het

bewijs dat de prestatie al of niet is geleverd er niet toe doet. Dit klinkt

niet geloofwaardig.

Het feĺt dat de Commissie Sportzaken Zweefvliegen haar website daarna

enkele malen heeft aangepast, neemt niet weg dat de eis dat de

declaratĺe Voor een snelheidsrecord vooraf in de vluchtrecorder dient te
zijn vastgelegd al langer bestaat en in feite ongewijzigd is gebleven. Al

hetgeen Ritsma opvoert om aan te tonen dat de KNVvL- criteria niet

(volledig) overeenstemmen met die van de FAI is hier verder niet

relevant.

Indien Ritsma stelt dat het tijdstip van de declaratie ruim voor de starttijd

van de betreffende recordvlucht ligt, laat hij gemakshalve weg dat het

hier ging om een tweede poging die niet voor de vlucht bij de

sportcommissaris was gedeclareerd. Na een vlucht van ruim 2 uur zijn de

declaratiegegevens door Ritsma gewijzigd. Zijn opmerking dat de

schriftelijke declaratie identiek is aan de elektronische versie kan daarom

nĺet waar zijn.

Conclusie

Ritsma mag dan voor zich zelf een persoonlijk snelheidsrecord hebben

gevlogen, de recordaanvraag van Ritsma voldoet nĺet aan de nationaal en

internationaal aanvaarde eis dat een snelheidsrecord met een

zweefvliegtuig alleen als record kan worden aangemerkt indien de vlieger
de recordpoging voor de vlucht declareert in het geheugen van een IGC-
goedgekeurde vluchtrecorder. Daar aan is toegevoegd dat alleen de laatst
ingevoerde declaratie voor de start geldi9 is. Ritsma heeft na of tĺjdens de

eerste vlucht, in ieder geval na eerst ruĺm 2 uur te hebben gevlogen, de

declaratie ĺn de vluchtrecorders opnieuw ingevoerd en is daarna aan zijn
tweede recordpoging begonnen. Dit maakt de recordpoging volgens de

crĺteria ongeldig.
Los daarvan stemt de tweede vluchtopdracht niet overeen met de
declaratie die door de sportcommissaris voor aanvang van de eerste
recordpogĺng ĺs ondertekend. De aanvraag Voor een recordpoging is

voldoet derhalve niet aan de criteria die de KNVvL stelt aan nationale
zweefvlieg records.
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REDENEN WAAROM de KNVvL uw Instituut verzoekt het v$rzoek van J.

Ritsma om het alsnog erkennen van een snelheidsrecord {ngegrond te

verklaren en geen termen aanwezig te achten om de KNVvL de kosten

van arbitrage te laten dragen.

Veldhoven, 5 Jull 2015

Mr. dr. R.M. Schnitker

Gemachtigde I vice-voorzitter KNVvL


