
 

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 


