
DONAC 2015

Van vrijdag 28 augustus t/m zondag 30 augustus 2015 werd de 15e DONAC (Dutch Open & National 
Aerobatics Championship) gehouden.

Ook dit jaar weer op het vertrouwde vliegveld Lelystad en werden we weer 3 dagen gastvrij ontvangen door 
Wings over Holland van wie we weer gebruik mochten maken van de skybox voor de briefings en niet te 
vergeten de koffieautomaat in de kantine.

Alle voorbereidingen waren gereed; de juryleden waren geregeld, diverse leden waren weer bereid om ons 
met hand en spandiensten te helpen, de box lag er weer klaar voor, de prijzen waren besteld en vrijdag 
beloofde een mooie dag  met prima vliegweer te worden. 

Nieuw dit jaar was dat we voor het eerste met callers 
gingen werken, waardoor de juryleden zich uitsluitend 
op het vliegen konden concentreren. 
We hadden dit jaar ook weer sinds lange tijd 4 
juryleden, waarvan 2 uit Engeland. Onze vertrouwde 
Ian Scot en Julie Wood. Daarnaast jureerden Sape 
Miedema en Rene Meijer.

Wat wat tegen viel was het aantal inschrijvingen. Met 
name onze Belgische en Luxemburgse vliegvrienden 
lieten dit jaar verstek gaan. Reden om in het najaar 
toch eens de koppen bij elkaar te steken om te 
bespreken hoe we voor komend jaar het aantal 
(internationale) deelnemers weer omhoog kunnen 
krijgen.

Zoals genoemd, werkte het weer prima mee en kon er na de briefing begonnen worden met de Known 
sequences voor Intermediate en Advanced.
Op vrijdag vliegen alleen Intermediate en Advanced een sequence.

In Intermediate verdedigde Martijn Kersten zijn
titel van vorige jaar, waar Jan Nijhof, die zich
weer volledig op de Pitts heeft gericht, goed
partij gaf.  Alexander in het Veld deed ook goed
mee in zijn Cap 21, wat de volgende tussenstand
gaf: (eerste 3)
Martijn  1732.59 
Jan       1715.01
Alexander 1649.75

In Advanced waren 3 deelnemers, Ringo Massa,
Rene Kamphues en H.J. van Overvest, welke
elkaar geen duimbreed toegaven, dat bleek wel
uit de tussenstand 
Ringo 2659.29
René 2599.98
H.J. 2586.67

Alexander en Dirk Evers vlogen alvast de Free, omdat ze op zaterdag niet aanwezig konden.

Zaterdag 29 augustus was CAVOK dus prima vliegweer.
Na de briefing kon meteen begonnen worden met de Free voor de Advanced vliegers. Ook bij deze 
sequence bleven de scores erg dicht bij elkaar.
Ringo 2703.40
René 2672.34
H.J. 2643.23
Aan het einde van de dag werd nog de Unknown 1 gevlogen, waar René een duikeling maakte door zich in 
2 figuren te vergissen wat hem 2 HZ (HardZero’s) opleverde. H.J. behaalde hier de beste score, waardoor 
het voor de laatste dag erg spannend werd.



Na de Advanced klasse konden de vliegers uit de klasse Beginners en Standard hun Known vliegen.
Voor Robert-Jan Hoffman, Jeroen Helmink en Corien van Dorp was dit hun eerste wedstrijd, maar de 
resultaten waren behoorlijk. Alleen Corien had wat last van wedstrijdspanning waardoor ze haar normale 
niveau niet haalde.
Robert-Jan 585.71
Jeroen 561.37
Corien 389.98

In de standaard klasse was Jan Robijns als enige deelnemer overgebleven na het afzeggen van Sander van
Vliet. Jan haalde toch knappe punten: 971.88

De Intermediate vlogen hun Free en hier verstevigde Martijn zijn leiderspositie: (eerste 3)
Martijn 1717.33
Jan 1636.95
Alexander 1640.07

Tussendoor konden de Beginners een 2e Known sequence vliegen. Hierbij vergrootte Robert-Jan zijn 
voorsprong op Jeroen.

Rond 16.00 uur was het hele programma 
afgewerkt. Een unicum wat ik nog niet had 
meegemaakt: Dat we, zonder regelmatig 
naar de bewolking en telefoontjes naar de 
Meteo over de wolkenbasis, probleemloos 
het hele programma af konden vliegen.

Jammer alleen dat ondanks de Notam, de 
meldingen aan de vertrekkende vliegtuigen
door de toren, het melden van de DONAC 
aan andere vliegbedrijven op het veld, er 
toch weer mensen door of onder de box 
door vlogen. 1 Slingsby vlieger maakte het 
wel erg bont door in de SRZ aerobatics 
figuren te vliegen!

’s-Avonds kon er weer genoten worden van de traditionele barbecue, waar onder het genot van een hapje 
en een drankje nagepraat kon woren.

Zondag 30 augustus was wederom een prachtige vliegdag.
Na de briefing konden de resterende sequences gevlogen worden, waarbij de Beginners zelfs een 3e 
sequence konden vliegen. 
Standard vloog zijn Unknown, Intermediate vlogen hun Unknown en Advanced hun 2e Unknown.
Een unicum dat alle programma onderdelen gevlogen konden worden.

De uiteindelijke resultaten worden hieronder
vermeld, waarbij vermeldt moet worden dat
Ringo de nieuwe Nederlands Kampioen is met
een voorsprong van 0.351 % op H.J!!  (En dat
op 4 sequences!) 
Martijn won op overtuigende wijze voor het 2e

jaar op rij het Intermediate met de fantastische
totaal score van 81.552 % 
Hiermee was hij de hoogst scorende
Nederlandse deelnemer waarmee hij de
Britisch Trophy won.
Standard werd gewonnen door Jan Robijns en
de Beginners klasse werd gewonnen door
Robert-Jan Hoffman.



BEGINNERS

Rank Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %

 1 15 Robert-Jan Hoffman Robin 200 PH-SVN 605.37 585.71 1191.08 70.898

 2 14 Jeroen Helmink Fuji FA200 PH-FLC 510.32 561.37 1071.69 63.791

 3 16 Corien van Dorp Robin 200 PH-SVN 401.07 389.98 791.05 47.087

STANDARD

 Rank Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %

 1 09 Jan Robijns CAP 10C PH-RIC 991.13 971.88 1963.00 68.160

INTERMEDIATE

Rank Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %

 1
07 Martijn
Kersten

CAP 
10C

PH-RIC 2030.37 1717.33 1732.59 5480.28 81.552

 2
06 Jan 
Nijhof

Pitts S-
1T

N-196JR 2002.19 1636.95 1715.01 5354.15 79.675

 3
04 
Alexander
in 't Veld

CAP 21 PH-MDY 1656.80 1640.07 1649.75 4946.63 73.611

 4
05 Peter 
Farla

Pitts S-
2A

PH-PGP 1547.51 1411.00 1315.56 4274.07 63.602

 5
13 Dirk 
Evers

Pitts S-
2B

PH-PEP 1333.98 1623.52 1108.03 4065.53 60.499

 6
12 Willem
Dekker

CAP 
10C

PH-RIC 357.52 1064.64 1072.24 2494.40 37.119

ADVANCED  DUTCH AEROBATIC CHAMPION

 Rank Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %

 1
01 Ringo 
Massa

Extra 
300S

D-EXML 2886.91 2248.48 2703.40 2659.29 10498.08 80.941

 2
03 H.J. van 
Overvest

CAP 21 PH-MDY 2891.64 2331.02 2643.25 2586.67 10452.58 80.590

 3
02 René 
Kamphues

Extra 
300S

D-EXML 2469.84 1836.95 2672.34 2599.98 9579.12 73.856

Tijdens de prijsuitreiking werd stil gestaan bij het feit
dat Julie en Ian voor de 10e maal als jury optraden
tijdens de DONAC.
Er was een foto collage gemaakt van deze 10 jaar
jureren, welke aan Julie en Ian werd overhandigd
door Ringo als voorzitter van VINK.
Verder was er voor iedere deelnemer, medewerker
en vrijwilliger een aandenken aan de 15e DONAC.
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At last but not least wil ik ieder jurylid, caller, vrijwilliger bedanken voor hun bijdrage. Zonder jullie kunnen we
geen DONAC organiseren!  
Een extra dank gaat uit naar Wings over Holland , die ons alle ruimte geven om de DONAC in hun bedrijf te 
houden en aan de medewerkers van EHLE Tower voor hun medewerking en meedenken met ons!
Daarnaast heb ik als wedstrijdleider een abonnement genomen op het weer van dit jaar ;))

Henk van Kessel


