
Indoor Nijmegen 15 Maart 

Jan Massinkhal, Nijmegen 

 

15 Maart werd er voor het eerst sinds een paar jaar weer een indoorevenement georganiseerd puur 

gericht op indoor vliegen voor Nederland. Jarenlang konden we natuurlijk terecht in Utrecht waar 

indoormeetings werden georganiseerd en tevens in Nijmegen voor de IIFI. Maar door het wegvallen 

van de meetings in Utrecht en het karakter van de IIFI en het feit dat dit maar één keer per jaar 

georganiseerd word leek er toch een gat te zijn voor wat meer losse vliegmiddagen om nieuwe 

bouwsels uit te proberen, bestaande modellen af te stellen en nieuwelingen een introductie tot 

indoorvliegen te kunnen geven. Met deze insteek werd er gekozen om een tweetal evenementen te 

organiseren in maart en mei. 

Na rondvraag bleek er voldoende animo te zijn en de opkomst in maart was met 21 vliegers erg goed, 

tevens voldoende om alles financieel af te dekken, gezien de kosten van het huren van een grote hal 

als de Jan Massinkhal belangrijk. 

Behalve dat een groot deel van de vliegers kwam om wat fun te vliegen werden in een aantal klassen 

wedstrijden georganiseerd. In F1N Kwamen Vincent en Jurgen wel erg dicht bij elkaar, uiteindelijk 

slechts 1 seconden verschil! Gert deed ondanks z´n blessure fanatiek mee en werd derde.  

Bij Wortel waren twee nieuwelingen, Larrisa en Elena hadden al snel de smaak te pakken en vlogen 

tijden van ruim boven de minuut, niet slecht voor de eerste keer! Junior Merrijn Brinks vloog met zijn 

mini Wortel goed mee. Bij Sainte moesten Bernard en Wout het onderling uitvechten en wist Wout 

uiteindelijk eerste te worden. 

In F1M stond Ron Kreetz voor het eerst aan de start. Eerste keer vliegen met zo´n licht indoormodel 

ging hem goed af aan de tijden te zien. Boven de 6 minuten met een Moustique is erg goed en dit 

vertaalde zich dan ook in een eerste plek. Rina had wat opstartproblemen maar vloog een beste tijd 

van 6 minuut 14 seconden, maar daar zit gezien wat ze in het verleden heeft gevlogen nog wel meer 

in… 

Bij de schaalklassen werd besloten alleen tijden te vliegen en niet te jureren. Wout vloog met zijn 

Fokker F.II het langst en eindigde boven Luis op de eerste plek. Bij Profielschaal was Wout de 

eenzame strijder helaas, volgende keer meer vliegers? 

In F1D had Kevin een compleet nieuw bijna volledig composiet model gebouwd. Helaas bleek bij het 

proefvliegen dat de prop niet stijf genoeg was waardoor afstellen een uitdaging bleek. Onderdeel van 

het ontwikkelen, volgende keer een verbeterde prop er op. 

Al met al voor iedereen een leuke vliegdag met een goede opkomst, het laat zien dat er meer als 

voldoende animo is voor indoorvliegen in Nederland! 

 

Namens de Nijmeegse Luchtvaart Club, 

Roel Lucassen 



 

 

Uitslag 15 maart Indoor Nijmegen 
         

            F1N   V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V8 V 9 Beste 2 

1 Vincent Merlijn 33 35 34 33 32 35 34 32 33 70 

2 Jurgen Maassen 33 34 33 35 34 31 17 32 32 69 

3 Gert Brendel 27 27 27 27 16 24 
   

56 

 
  

          Wortel                       

1 Larissa de Wolf 61 72 79 50 50 51 46 
  

151 

2 Niels Wijnhoven 48 65 45 77 
     

142 

3 Elena Alberti 69 72 62 68 
     

141 

4 
Merrijn Brinks 
(J) 41 33 45 43 31 12 48 51 52 103 

 
  

          Sainte                       

1 Wout Moerman 149 158 
       

298 

2 Bernard Bruins 126 135 
       

261 

 
  

          F1M                       

1 Ron Kreetz 283 409 407 317 301 
    

776 

2 Rina Pijnappels 245 305 293 329 374 
    

703 

 
  

          Peanut                       

1 Wout Moerman 48 54 
       

102 

2 Luis Bautista 16 
        

16 

 
  

          Profielschaal                       

1 Wout Moerman 62 81 
       

143 

 
(Fokker Snip) 

              
          F1D                       

1 Kevin Lamers 299 
        

299 
 




