
 

BeNeCup Nieuwsbrief -10 
 
Beste deelnemers, eindelijk kunnen we melden dat de competitie zaterdag 11/08 van start kan gaan. De 
weersvoorspellingen zijn zodanig dat er in ieder geval een kans is van slagen. Jochen heeft inmiddels de 
trike opgehaald om te transporteren naar Stadskanaal. De grondploeg is zich al helemaal aan het 
voorbereiden! Vrijdag 10/08 kan er natuurlijk volop vrij gevlogen worden. Rinus zal donderdag al 
aanwezig zijn om de piloten die eventueel vroeger willen arriveren te verwelkomen.  
(TomTom: Vledderveen (Groningen), Aviaweg 1 )  
 

 zaterdag 11 augustus 2012 samedi 11 Aout 2012 

 
wedstrijddag 1 deuxième match 

9:00 ontbijt petit déjeuner 

10:00 briefing in clubgebouw briefing dans association bâtiment 

10:30 taakbriefing tâche briefing 

11:00 opbouwen en installeren bâtiment / installer 

12:00 window open fenêtre ouverte 

19:00 Einde taak tâche fermée  

19:30 Pizzeria-Ristorante Pizzeria-Ristorante 

20:00 Uiterste afmeldtijd dernier déconnexion 

   

   

 
zondag 12 augustus 2012 dimanche 12 Aout 2012 

 
wedstrijddag 2 troisième match 

9:00 ontbijt petit déjeuner 

10:00 briefing in clubgebouw briefing dans association bâtiment 

10:30 taakbriefing tâche briefing 

11:00 opbouwen en installeren bâtiment / installer 

12:00 window open fenêtre ouverte 

17:00 
 

tâche fermée  

17:30 
 

dernier déconnexion 

18:00 recaputilatie 1e editie recaputilatie première édition 

19:00 Tussenscore - 1e editie Fin de la BeNeCup première édition 

 
Groet, BeNeCup-Organisatie 



 

BeNeCup Nieuwsbrief -8 
 
Beste piloten! Heel hartelijk dank voor de vlotte reacties op de “Doodle-agenda”. Deze heeft al goed 
inzicht kunnen geven.      http://www.doodle.com/vzst7hm2xn4wzvrv 
Ondanks de vakantieperiode zijn er toch al heel wat aanmeldingen. Nu nog een paar Belgische piloten en 
we gaan een mooie wedstrijd krijgen,  
 

1 1-B Rudy Beeckaert Belgie 

2 2-B Jochen Zeischka Belgie 

3 1-B Kurt Huyghe België 

4 2-B Jean-Claude Bodart Belgique 

5 1-B ? 

6 2-B ? 

7 1-B ? 

8 2-B ? 

9 1-B ? 

10 2-B ? 

11 1-NL Coen Jansen Nederland 

12 2-NL Frank Cox Nederland 

13 3-NL Hadewych van Kempen Nederland 

14 4-NL Rob van der Leeden Nederland 

15 5-NL Rob in 't Groen Nederland 

16 6-NL Paul Engelen Nederland 

17 7-NL Sander van Schaik Nederland 

18 8-NL Maarten Spoek Nederland 

19 9-NL Harry Renders Nederland 

20 10-NL ? 

De 1e mange van de BeNeCup 2012 te Stadskanaal zal georganiseerd gaan worden in het weekend van 
zaterdag 11 t/m zondag 12 augustus 2012 met als uitwijk het weekend van zaterdag 18 t/m zondag 19 
augustus 2012.  
De 2e mange van de BeNeCup 2012 te Büllingen/Maillen zal zijn in het weekend zaterdag 15 t/m zondag 
16 september 2012.  
 
Groet, BeNeCup-Organisatie 



 

BeNeCup Nieuwsbrief -7 
 

 
 
Beste deelnemers! 
 
Hoe graag we ook zouden willen (human factors), de veiligheid blijft de hoogste prioriteit behouden. De 
wind blijft recht op de runway echter de kracht blijft rond de 15 kts en dat is tegen maximaal! Er zijn 
tussendoor ook buien te verwachten. Het zal ook erg moeilijk zijn om gebruik te maken van de eventuele 
aanwezige thermiek, Net zoals de 1e editie te België eind april, zal ook de 2e editie te Nederland komen te 
vervallen vanwege het weer. De BeNeCup te België is verplaatst naar het weekend van 15 t/m 16 
september 2012. Het deel in Nederland ligt geheel aan de agenda van de deelnemers. Daarom verzoeken 
we jullie ook heel vriendelijk om allen even tijd te nemen om een aantal weekenden door te geven dat 
jullie de komende maanden eventueel zouden kunnen inpassen om de BeNeCup te Nederland alsnog te 
kunnen organiseren. De “Benecup”-poll is eenvoudig in te vullen: 

http://www.doodle.com/vzst7hm2xn4wzvrv 
 
Groet  
BeNeCup-Organisatie 



 

BeNeCup Nieuwsbrief -6 
 
Beste deelnemers! 
 
Helaas maar waar! Zoals jullie ook vast gezien hebben wordt het vrijdag een natte dag met volop wind! 
Deze vrijdag vervalt voor deze editie van de BeNeCup. 
Of er zaterdag en/of zondag gevlogen kan worden dat willen we vrijdag gaan beslissen.  Hopelijk hebben 
we dan een beter bericht.  
 
Groet  
BeNeCup-Organisatie 
 
 
 
 
 



 

BeNeCup Nieuwsbrief -5 
 
Beste deelnemers! 
Helaas had de organisatie een moeilijke beslissing moeten maken: 
 

WIJZIGING: BeNeCup 2012 deel-NL naar weekend vrijdag 22 t/m zondag 24 juni 2012. 
 

Dank voor de snelle reactie op de vraag of dit zou schikken. Gelukkig kregen we veel begripvolle 
berichtjes terug.      Deelnemerslijst: 

Naam Land vrijdag zaterdag zondag bbq 

Rudy Beeckaert B v v v v 

Jean-Claude Bodart B - - - - 

Michel Bodart B - - - - 

Frank Cox NL ? ? ? ? 

Gerrie Convens B ? ? ? ? 

Paul Engelen NL v v v v 

Bart Goos B - - - - 

Rob in 't Groen NL - - v - 

Jan Haagdorens (jr) B - v v v 

Tom Haagdorens B - - - - 

Martin v Helden NL v v v v 

Kurt Huyghe B v v v v 

Bert van Impe B - v v v 

Coen Jansen NL v v v v 

Hadewych van Kempen NL - v v v 

Araldo van de Kraats NL v v v v 

Rob van der Leeden NL v v v v 

Sander van Schaik NL - v v v 

Maarten Spoek NL v v v v 

Gijs Wanders NL v v v v 

Jochen Zeischka B v v v v 

B/NL/Totaal  3/7/10 5/10/15 5/10/15 5/11/16 



  
WAAR WE MEE TE MAKEN HEBBEN. 
Vanuit Duitsland  is er na bijna 3 maanden bouwen nog steeds geen bericht dat de Belgische DragonFly 
klaar is. Als alternatief had dit weekend William Sterckx zich beschikbaar gesteld om met de trike in 
Stadskanaal de Belgische piloten te slepen. Helaas kan William het nieuw geplande weekend niet 
aanwezig zijn, omdat hij dan in Italië op vakantie is.  
 
BESLISSING 
Als de weersomstandigheden 22 t/m 24 juni goed zijn, zal alléén de Dutch DragonFly worden ingezet en 
bij goede thermische omstandigheden kunnen de deltapiloten voor 14u in de lucht zijn om de taken te 
vliegen. 
 
DILEMMA 
Een vraag aan de deelnemers. Stel dat het weekend 22 t/m 24 juni ook slecht weer is,  
gaan we deze editie dan uitstellen naar 29 juni t/m 1 juli 2012? 
 
Heel hartelijk dank voor de medewerking. 
Groet  
BeNeCup-Organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BeNeCup Nieuwsbrief -4 
 
Beste deelnemers! 
 
Helaas heeft de organisatie toch een moeilijke beslissing moeten maken: 
 

WIJZIGING: weekend 15 t/m 17 juni wordt verplaatst naar weekend vrijdag 22 t/m zondag 24 juni 2012  

 
Ondanks dat er al heel veel werk is verricht door de organisatie van de mensen in België en Nederland 
is dit toch de beste optie. Het weer is komende weekend zodanig, dat het misschien wel gezellig is 
binnen bij een kopje koffie of thee, maar van taakvliegen zal niet veel terecht komen. Blipmappen die 
geel horen te zijn zoals vandaag en morgen, zijn vanaf vrijdag alleen maar blauw dat inhoud dat de 
thermische omstandigheden zo zijn dat er geen gebruik van gemaakt kan worden. Ook regen en onweer 
zijn voorspeld. Hopelijk kunnen de deelnemers flexibel zijn en hun planning aanpassen, zodat ze toch 
aanwezig kunnen zijn een week later. Graag hoor ik van jullie heel asjeblieft  per omgaande een  reply 
bericht terug, zodat we niet met ons handen in het haar blijven zitten en moeten wachten op reactie. Je 
kan op volgende bladzijde invullen wat van toepassing is of je kan gebruik maken van:    www.benecup.nu 
Excuses voor het ongemak, maar het lijkt ons echt zoveel beter als er ook leuk gevlogen kan worden. 
 
Heel hartelijk dank voor de medewerking en het begrip voor deze beslissing. 
Groet  
BeNeCup-Organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    BeNeCup             .  avond  .              
          22/6     23/6      24/6     23/6 

Naam Land vrijdag zaterdag zondag bbq 

Rudy Beeckaert B         

Jean-Claude Bodart B         

Michel Bodart B         

Frank Cox NL         

Gerrie Convens B         

Paul Engelen NL         

Bart Goos B         

Rob in 't Groen NL         

Jan Haagdorens (jr) B         

Tom Haagdorens B         

Martin v Helden NL         

Kurt Huyghe B         

Bert van Impe B         

Coen Jansen NL         

Hadewych van Kempen NL         

Rob van der Leeden NL         

Sander van Schaik NL         

Jean Solon B         

Gijs Wanders NL         

Jochen Zeischka B         

 
 



 

BeNeCup Nieuwsbrief 
 
Beste deelnemers! 
Nog maar 4 dagen en dan begint uiteindelijk het eerste deel van de BeNeCup te Stadskanaal in Nederland. Dit omdat het debuut in België 
van eind april is verzet naar 15 en 16 september dit jaar vanwege het slechte weer. Nu zijn de verwachtingen ook elke dag anders, maar we 
gaan ervoor dat er in het weekend toch gevlogen kan gaan worden. Zoals jullie misschien al weten, dat de Belgische DragonFly helaas nog 
steeds niet is afgeleverd vanuit Duitsland. De eigenaar betreurd dit ook ten zeerste, Maar er is vanuit België gezorgd voor een alternatief 
namelijk een trike met William als sleeppiloot. Deze wordt donderdag van Maillen naar Stadskanaal getransporteerd over de weg. William 
moet helaas de vrijdag verstek laten gaan wegens arbeidsomstandigheden. De Trike gaat zaterdag en zondag ingezet worden. Dus vrijdag 
is alléén de Dutch DragonFly beschikbaar. 
 
Deelnemers 

Naam Deelname Land Emailadres 

Rudy Beeckaert Deel-2 Belgie beeckaert@telenet.be 

Jean-Claude Bodart Deel-2 Belgique bonick@skynet.be 

Michel Bodart Deel-2 Belgique bodart.michel@skynet.be 

Frank Cox Deel-2 Nederland cox_frank@hotmail.com 

Gerrie Convens Deel-2 Belgie gerrie.convens@agricon.be 

Paul Engelen Deel-2 Nederland pth.engelen@freeler.nl 

Bart Goos Deel-2 België Goosbart@gmail.com 

Rob in 't Groen Deel-2 Nederland rob@intgroen.net 

Jan Haagdorens (jr) Deel-2 België jan.haagdorens@gmail.com 

Tom Haagdorens Deel-2 België tom@trike-valley.be 

Martin v Helden Deel-2 Nederland m.m.helden@hccnet.nl 

Kurt Huyghe Deel-2 België kuhuyghe@hotmail.com 

Bert van Impe Deel-2 België bert-van-impe@live.be 

Coen Jansen Deel-2 Nederland 2coen@home.nl 

Hadewych van Kempen Deel-2 Nederland hadewychvankempen@gmail.com 

Rob van der Leeden Deel-2 Nederland r.vanderleeden@knid.nl 

Sander van Schaik Deel-2 Nederland sander@svs-design.nl 

Gijs Wanders Deel-2 Nederland gijswanders@hotmail.com 

Jochen Zeischka Deel-2 Belgie jochenzeischka@gmail.com 

 
AANKOMST / ARRIVEE 
Vanaf donderdagmiddag/avond  kan men op de camping van EHST arriveren. (Aviaweg 1, te Vledderveen (Stadskanaal) Nederland) 
Rinus in ’t Groen zal ter plekke zijn (+31 654 710717)                                                                 (jeudi après-midi/jeudi soir Camping) 
 
 



PROGRAMMA 

 
vrijdag 15 juni 2012 vendredi 15 juin 2012 

 
wedstrijddag 1 premier match 

10:00 briefing in clubgebouw briefing dans association bâtiment 

10:30 taakbriefing tâche briefing 

11:00 opbouwen en installeren bâtiment / installer 

12:00 window open fenêtre ouverte 

19:00 Einde taak tâche fermée  

20:00 Uiterste afmeldtijd dernier déconnexion 

   

 
zaterdag 16 juni 2012 samedi 16 juin 2012 

 
wedstrijddag 2 deuxième match 

9:00 ontbijt petit déjeuner 

10:00 briefing in clubgebouw briefing dans association bâtiment 

10:30 taakbriefing tâche briefing 

11:00 opbouwen en installeren bâtiment / installer 

12:00 window open fenêtre ouverte 

19:00 Einde taak tâche fermée  

19:30 BBQ barbecue 

20:00 Uiterste afmeldtijd dernier déconnexion 

   

   

 
zondag 17 juni 2012 dimanche 17 juin 2012 

 
wedstrijddag 3 troisième match 

9:00 ontbijt petit déjeuner 

10:00 briefing in clubgebouw briefing dans association bâtiment 

10:30 taakbriefing tâche briefing 

11:00 opbouwen en installeren bâtiment / installer 

12:00 window open fenêtre ouverte 

17:00 
 

tâche fermée  

17:30 
 

dernier déconnexion 

18:00 recaputilatie 1e editie recaputilatie première édition 

19:00 Einde BeNeCup - 1e editie Fin de la BeNeCup première édition 
 
HANDIGE INFORMATIE 

Voor meer informatie over vliegveld Stadskanaal en club Westerwolde, zie: http://www.ulv.nl 

De keerpunten kun je downloaden via: 

http://www.mintgroen.nl/wedstrijd/waypoints_EHST.pdf (lijst, foto’s en overzicht) 

http://www.mintgroen.nl/wedstrijd/WaypointsNL_20110601.kml (google earth) 

http://www.mintgroen.nl/wedstrijd/WaypointsNL_20110601.gpx 

 

Met behulp van de volgende software zou je de keerpunten alvast in je gps kunnen laden: 

http://www.mintgroen.nl/wedstrijd/GpsBabel.zip (voor conversie naar het juiste bestandsformaat) 

zie ook: http://www.gpsbabel.org 

http://www.mintgroen.nl/wedstrijd/GpsDump.exe (voor het laden naar de GPS) 

zie ook: http://fs.fai.org/wiki/GpsDump 

 

 



ORGANISATIE 

vrijdag 15 juni 2012 / vendredi 15 juin 2012 

organisatie grondploeg sleeppiloten 

   Jochen Zeischka (B) Cornelia Spijkstra Rinus in ´t Groen 

Rudy Beeckaert (B) Frans Eikens 

 Rinus in 't Groen (NL) Georg Dijk 

 Rob in 't Groen (NL) 

  

   zaterdag 16 juni 2012 / samedi 16 juin 2012 

organisatie grondploeg sleeppiloten 

Jochen Zeischka (B) Cornelia Spijkstra Desirée van der Leeden (NL) 

Rudy Beeckaert (B) Frans Eikens Rinus in ´t Groen (NL) 

Rinus in 't Groen (NL) Karin Mulder William Sterckx (B) 

Rob in 't Groen (NL) Kylian van Luijt 

 

 

Maarten Mulder 

 

 

Nina Kamphoff 

 

   zondag 17 juni 2012 / dimanche 17 juin 2012 

organisatie grondploeg sleeppiloten 

Jochen Zeischka (B) Cornelia Spijkstra Desirée van der Leeden (NL) 

Rudy Beeckaert (B) Frans Eikens Rinus in ´t Groen (NL) 

Rinus in 't Groen (NL) Karin Mulder William Sterckx (B) 

Rob in 't Groen (NL) Kylian van Luijt 

 

 

Maarten Mulder 

 

 

Nina Kamphoff 

  

WISSELBEKER 

Laten we hopen dat er mooie vliegdagen bij zijn en dat we een leuke score kunnen behalen. De winnaar van dit weekend kan heel even op 

de foto met de wisselbeker. De uiteindelijke winnaar van de wisselbeker die gesponsord is door Ger Mulder zal de hoogste score moeten 

behalen in beide edities totaal. 

 

 

 



 

BeNeCup Nieuwsbrief 
 
Beste deelnemers! 
We moeten vaststellen dat het weer niet veel goeds voorspelt voor dit weekend. Daarom hebben we beslist de Belgische manche te 
verplaatsen naar het weekend van 15-16 september. Gelieve te bevestigen dat jullie deze mail gelezen hebben. Volgende keer beter! 
Jochen 
 
Chers participants! 
La meteo nous promets du mauvais temps. Nous avons décidé d'organiser la manche Belge du Benecup pendant le weekend du 15-16 
septembre. Espérons que le temps sera beaucoup mieux que le weekend prochain. Voulez-vous me confirmer que vous avez lu ce 
message. Merci! 
Jochen 
 
Deelnemers 

Naam Deelname Land Emailadres 

Rudy Beeckaert Deel-2 Belgie beeckaert@telenet.be 

Jean-Claude Bodart Deel-2 Belgique bonick@skynet.be 

Michel Bodart Deel-2 Belgique bodart.michel@skynet.be 

Frank Cox Deel-2 Nederland cox_frank@hotmail.com 

Gerrie Convens Deel-2 Belgie gerrie.convens@agricon.be 

Paul Engelen Deel-2 Nederland pth.engelen@freeler.nl 

Bart Goos Deel-2 België Goosbart@gmail.com 

Rob in 't Groen Deel-2 Nederland rob@intgroen.net 

Jan Haagdorens (jr) Deel-2 België jan.haagdorens@gmail.com 

Tom Haagdorens Deel-2 België tom@trike-valley.be 

Martin v Helden Deel-2 Nederland m.m.helden@hccnet.nl 

Kurt Huyghe Deel-2 België kuhuyghe@hotmail.com 

Bert van Impe Deel-2 België bert-van-impe@live.be 

Coen Jansen Deel-2 Nederland 2coen@home.nl 

Hadewych van Kempen Deel-2 Nederland hadewychvankempen@gmail.com 

Rob van der Leeden Deel-2 Nederland r.vanderleeden@knid.nl 

Sander van Schaik Deel-2 Nederland sander@svs-design.nl 

Jean Solon België jean.solon@telenet.be 

Gijs Wanders Deel-2 Nederland gijswanders@hotmail.com 

Jochen Zeischka Deel-2 Belgie jochenzeischka@gmail.com 

 
Opgave 
Kunnen de piloten doorgeven of men deel-3 van zaterdag 15 september t/m zondag 16 september kunnen deelnemen te Büllingen op 
www.benecup.nu. 



 

BeNeCup Nieuwbrief 
De dagen gaan sneller dan gedacht en deel-I van de BeNeCup 2012 gaat volgende week al van start. Zoals jullie eerder hebben vernomen is 
de wedstrijd te Maillen gewijzigd naar vliegveld nabij Büllingen in Oost België. Dit is gedaan in verband met meer vrijheid in het Belgische 
luchtruim daar. En gaan er alles aan doen een mooie en sportieve wedstrijd te hebben. Nu nog mooi weer dan gaat het zeker lukken! 
 
 
     

 

 

 

 

 

Maillen        Büllingen 

 

 
 
Vliegveld nabij Büllingen 
OACI-Kennung: EBBN, 50° 24' 51" N, 006° 16' 37" E, Elev. = 2066 ft (630m), Radio: 123.400 auto-information. 
AMC Feuervogel Büllingen, Am hohen Berg 15, B-4760 Büllingen, Tel.: +32 (0)80 642137, Internet: www.feuervogel.be 
Bestudeer goed de piloten-info op de volgende link: http://www.feuervogel.be/de/02_pilotinfos/anflug.html 

Camping 
Er is kampeergelegenheid op het vliegveld geregeld en water, elektriciteit, WiFi, en douchegelegenheid zullen aanwezig zijn. Het gebruik 
hiervan zal € 5,-/dag zijn. Aan Jochen kan je doorgeven of je gebruik wil maken van ontbijt, zaterdag spaghetti, zondag kaasavond + wijn 
tegen redelijke prijs. Dit graag zo spoedig mogelijk: jochenzeischka@gmail.com 
 
Inschrijving 
Dit kan vanaf zaterdagochtend 28 april tot 10:00u in het clubgebouw te Büllingen, Tijdens inschrijven doet men contante betaling van 
€ 20,- inschrijfgeld en 3x sleep à € 20,- is totaal € 80,-. Mocht de deelnemer achteraf geen gebruik maken van de sleeps, dan ontvangt 
hij/zij het betreffende sleepgeld retour. Mocht de deelnemer van meer sleeps gebruik maken, dan zal dit achteraf verrekend worden. 
 

 



Deelnemers 

Naam Deelname Land Emailadres 

Rudy Beeckaert Deel-1 + Deel-2 Belgie beeckaert@telenet.be 

Jean-Claude Bodart Deel-1 + Deel-2 Belgique bonick@skynet.be 

Michel Bodart Deel-1 + Deel-2 Belgique bodart.michel@skynet.be 

Frank Cox Deel-1 + Deel-2 Nederland cox_frank@hotmail.com 

Gerrie Convens Deel-1 + Deel-2 Belgie gerrie.convens@agricon.be 

Paul Engelen Deel-1 + Deel-2 Nederland pth.engelen@freeler.nl 

Bart Goos Deel-1 + Deel-2 België Goosbart@gmail.com 

Rob in 't Groen Deel-2 Nederland rob@intgroen.net 

Jan Haagdorens (jr) Deel-1 + Deel-2 België jan.haagdorens@gmail.com 

Tom Haagdorens Deel-1 + Deel-2 België tom@trike-valley.be 

Martin v Helden Deel-1 + Deel-2 Nederland m.m.helden@hccnet.nl 

Kurt Huyghe Deel-1 + Deel-2 België kuhuyghe@hotmail.com 

Bert van Impe Deel-1 + Deel-2 België bert-van-impe@live.be 

Coen Jansen Deel-1 + Deel-2 Nederland 2coen@home.nl 

Hadewych van Kempen Deel-1 + Deel-2 Nederland hadewychvankempen@gmail.com 

Rob van der Leeden Deel-1 + Deel-2 Nederland r.vanderleeden@knid.nl 

Sander van Schaik Deel-1 + Deel-2 Nederland sander@svs-design.nl 

Jean Solon Deel-1 voorvlieger België jean.solon@telenet.be 

Gijs Wanders Deel-1 + Deel-2 Nederland gijswanders@hotmail.com 

Jochen Zeischka Deel-1 + Deel-2 Belgie jochenzeischka@gmail.com 

 
Programma 
  Zaterdag 28 april  Zondag 29 april  Maandag 30 april         . 
<10:00  inschrijven 
  10:00  briefing in clubgebouw briefing in clubgebouw briefing in clubgebouw 
  10:30  taakbriefing  taakbriefing  taakbriefing 
> 11:00  taak bepaald wanneer taak bepaald wanneer taak bepaald wanneer 
  window open is  window open is  window open is 
  17:00        taak deadline 
  17:30        afmeld & gps deadline 
  18:00        evaluatie 
  19:00  taak deadline  taak deadline 
20:00  afmeld deadline  afmeld deadline  einde deel-I BeNeCup 
 
Brevet 
Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je in het bezit zijn van je geldig brevet met sleepaantekening. 
 
Taken 
De taken zullen dagelijks worden bepaald door de taakcommissie afhankelijk de weersomstandigheden 
 
Startvolgorde 
Voor de startvolgorde maken we gebruik van het zogenaamde knijperbord. De eerste dag zal de volgorde bepaald worden door loting. De 
dagen daarna zal de vorige dagscore mede bepalend zijn. Het bijbehorende systeem zal bij de eerste briefing worden uitgelegd. 
 
Score parameters 
Nominale afstand: 50 km, Nominale tijd: 1,5 uur, Nominaal percentage op doel: 50%, Startradius, Keerpuntradius en Doelradius zijn 
onderdeel van de taak, Minimale afstand 5 km. (Dit kan nog wijzigen!) 
 
GPS Tracklogs inleveren 
Je bent in principe zelf verantwoordelijk om je tracklog op tijd aan de organisatie aan te bieden om punten te scoren voor de wedstrijd. We 
proberen duidelijk aan te geven waar en wanneer je de GPS kunt laten uitlezen. Zorg er voor dat je de datakabel van je GPS bij je hebt 



15/6 t/m  17/6 te Stadskanaal (NL) 

15/9 t/m  16/9 te Büllingen (B) 

 

Competitie Deltavliegen 

BeNeCup 2012 
Met enthousiasme wordt er gewerkt in België en Nederland om een gezamenlijke 

internationale wedstrijd delta vliegen te organiseren. Bij goede resultaten gaat er 

gedacht worden aan verbreding van deze cup in Europa. Deze wedstrijd is dan ook 

bedoeld voor de piloten die het wedstrijdvliegen een uitdaging vinden. Er vanuit 

gaande dat de Belgische en Nederlandse DragonFly klaar zijn, kan een beperkt aantal 

piloten meedoen, namelijk elk land 10 piloten. Het tweede weekend van de BeNeCup 

zal plaatsvinden te Büllingen en het eerste weekend te Stadskanaal. De organisatie 

hoopt op mooie wedstrijddagen en dat het een spannende competitie gaat worden. 

ULM Büllingen 

Adres: Am Hohen Berg 15, B-4760 Büllingen, België 

Coördinaten: 50°24’51 N - 006°16’37 E 

www.feuervogel.be 

 

EHST Stadskanaal 

Adres: Aviaweg 1, 9585 PJ Stadskanaal (Vledderveen), NL 

Coördinaten: 52°59’55N - 007°01’22E  

www.ehst.nl 

www.mintgroen.nl 

Competitie deltavliegen 

Inschrijven kan vanaf:   direkt  

online via:           www.benecup.nu 
 

Volgorde van aanmelding bepaalt uiteindelijk welke piloot kan deelnemen aan de 
competitie. Na aanmelding volgt meer informatie per email. 

Inschrijfgeld: € 20,- te voldoen op wedstrijddag bij aanmelding. 
Sleepprijs    : € 20,-/sleep 

www.benecup.nu 



 



28/4 - 01/5 te Maillen, België 

 15/6 - 17/6 te Stadskanaal, Nederland 
 

Competitie Deltavliegen 

BeNeCup 2012 
Met enthousiasme wordt er gewerkt in België en Nederland om een gezamenlijke 

internationale wedstrijd delta vliegen te organiseren. Bij goede resultaten gaat er 

gedacht worden aan verbreding van deze cup in Europa. Deze wedstrijd is dan ook 

bedoeld voor de piloten die het wedstrijdvliegen een uitdaging vinden. Er vanuit 

gaande dat de Belgische en Nederlandse DragonFly klaar zijn. Kan een beperkt aantal 

piloten meedoen, namelijk elk land 10 piloten. Het eerste weekend van de BeNeCup zal 

plaatsvinden te Maillen en het tweede weekend te Stadskanaal. De organisatie hoopt 

op mooie wedstrijddagen en dat het een spannende competitie gaat worden. 

ULM Maillen 

Adres: Rue Neuve Ferme 36, B-5330 Maillen, Belgique 

Coördinaten: 50°22’50N - 004°55’65E 

www.ulmmaillen.be 

 

EHST Stadskanaal 

Adres: Aviaweg 1, 9585 PJ Stadskanaal (Vledderveen), NL 

Coördinaten: 52°59’55N - 007°01’22E  

www.ehst.nl 

Competitie deltavliegen 

Inschrijven kan vanaf 1 maart 0:00 uur t/m 31 maart 24:00 uur online via: 

 www.benecup.nu 
 

Volgorde van aanmelding bepaalt uiteindelijk welke piloot kan deelnemen aan de 
competitie. Na aanmelding volgt meer informatie per email. 

Inschrijfgeld: € 20,- te voldoen op wedstrijddag bij aanmelding. 
Sleepprijs    : € 20,-/sleep 

www.benecup.nu 



28/4 t/m 30/4 à Maillen, Belgique 

 15/6 t/m  17/6 à Stadskanaal,, NL 

Compétition Deltaplane 

BeNeCup 2012 
C'est avec enthousiasme que des organisateurs en Belgique et aux Pays-Bas ont décidé 

d'unir leurs efforts pour mettre sur pied une compétition delta internationale commune. 

En cas de succès on pourrait envisager d'étendre cette formule à d'autres pays eu-

ropéens. Cette compétition s'adresse aux pilotes pour qui le vol en compétition est un 

défi. En admettant que les DragonFly belge et néerlandais soient opérationnels, un nom-

bre limité de pilotes sera admis à participer, c.à.d. 10 pilotes de chaque pays. Le pre-

mier week-end de la BeNeCup aura lieu à Maillen, le second week-end à Stadskanaal. 

L'organisation espère qu'il y aura de belles conditions qui nous assureront une compéti-

tion passionnante.  

ULM Maillen 

Adres: Rue Neuve Ferme 36, B-5330 Maillen, Belgique 

Coördinaten: 50°22’50N - 004°55’65E 

www.ulmmaillen.be 

 

EHST Stadskanaal 

Adres: Aviaweg 1, 9585 PJ Stadskanaal (Vledderveen), NL 

Coördinaten: 52°59’55N - 007°01’22E  

www.ehst.nl 

www.mintgroen.nl 

Compétition Deltaplane 

Inscriptions à partir du 1er mars à 0h00 jusqu'au 31 mars à 24h00 en ligne sur: 

           www.benecup.nu 
 

L'ordre d'inscription déterminera quels pilotes seront admis à partici-
per. Plus de details suivront par e-mail dès reception de l'inscription.  

Frais d’inscription  : € 20,- régler sur place le jour de la compétition.  
Tarif des remorquages : € 20,- par remorquage. 

www.benecup.nu 


