
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief-2013-01 
Beste hang glider piloten, 
 
In 2012 is de BeNeCup van start gegaan, en na en aantal verschuivingen van competitiedata, vanwege de weersomstandigheden, is het een 
feit geworden dat de competitie tussen de lowlands heeft plaatsgevonden. De organisatie was zeer verheugd van ieder te vernemen dat 
men bijzondere leuke vliegdagen had gehad, zowel in Nederland (Stadskanaal) als in België (Büllingen), Afgelopen jaar op 17 november 
kwam de organisatie van de BeNeCup wederom in Antwerpen te samen, om de competitie te evalueren en het draaiboek 2013 op te 
starten. Een aantal Duitse hang gliderpiloten hebben heel enthousiast al laten weten dat ze het heel interessant vinden en daarom bestaat 
de kans in 2013 op De BeNeCup (Deutschland, Nederland, Belgium).  
 
Belangrijk is te weten dat de deelname heel beperkt is, namelijk 10 piloten per deelnemend land. Ook maximaal 10 piloten per sleeptoestel. 

Daarom is de dag van inschrijving vastgesteld, namelijk op vrijdag 1 maart vanaf 22:00u, Dus noteer het in je medium, zodat je 

op tijd een seintje krijgt om je aan te melden op de site: www.benecup.nu tab: “ENTRY FORM”. Meer informatie over de BeNeCup 2013 vind 
je eveneens op deze website. En laast het nu maar mooi vliegweer worden in de maand juni. Succes met de inschrijving. 

Organisatie 
De BeNeCup 

 
Dear pilots, 
 
IN 2012 we started with the BeNeCup. The weather made us shift the competition dates multiple times. Nevertheless, we were happy to 
hear that the pilots had enjoyed themselves, flying in the Netherlands (Stadskanaal) and Belgium (Büllingen). Last year, November 17th, the 
BeNeCup organization rejoined in Antwerpen to evaluate the competition and start the plans for 2013. We are in contact with fellow 
German pilots that are enthusiastic about our format, so possibly we can turn the competition into the De BeNeCup (Deutschland, België, 
Nederland). 
 
Important to know is that participation is limited to 10 pilots per country and 10 pilots per tug. Therefore, we have setup a countdown to   
registration time. Registration on www.benecup.nu, tab: “ENTRY FORM”, will open on Friday March 1st at 22:00h. On this website you may 

also find detailed information on the competition. 
 
Good luck with the enrollment and let’s hope June will give us this year fantastic flying weather. 

Organization  
De BeNeCup 

 


