Het 3D Belgium kampioenschap – een 3D heli
kampioenschap dat bestaat uit 4 wedstrijden op
verschillende plaatsen in België – werd voor het
eerst gehouden in 2010. Een spectaculair
evenement van 3D heli acrobatie.

Anno 2011
Wanneer we terugblikken op de wedstrijden van 2011 kunnen we spreken van een groot succes. Veel
gemotiveerde piloten namen deel aan de wedstrijden, niet enkel gevorderde, maar ook tal van
nieuwe, beginnende piloten kwamen opdagen. Het werd al snel duidelijk dat het niveau onder de
gevorderde piloten sterk gestegen was ten opzichte van vorige jaren en de meesten intussen een
niveau hebben bereikt waarmee ze kunnen deelnemen aan het internationale kampioenschappen.
De enthousiaste clubs die hun veld ter beschikking stelden, zorgden voor een warm ontvangst van
zowel het 3D Belgium team als de piloten en het publiek. De sportieve sfeer tussen de piloten van alle
klassen, maakten van het wedstrijdgebeuren een ontspannen samenkomst, waarbij gezelligheid troef
was.
Telkens een wedstrijd was gevlogen, werd 3D Belgium steeds sterker in de schijnwerpers gezet.
Steeds meer filmpjes van de wedstrijden verschenen op YouTube, we kregen bezoek van de lokale
kranten, en ook televisie maakte een knallende reportage over onze luchtacrobatie.

Anno 2012
Wanneer een klein groepje mensen iets organiseert dat zo wordt gewaardeerd door iedereen, is het
gewoon onmogelijk om te stoppen. Uiteraard gaan we dan ook door met het 3D Belgium
kampioenschap in 2012.

Omdat we deze wedstrijden willen organiseren voor zowel beginnende piloten die wensen kennis te
maken met het wedstrijdgebeuren als gevorderde piloten, hebben we 2 categorieën voorzien. Op die
manier verlagen we de instapdrempel voor beginnende piloten.

Op vele wedstrijden dienen toeschouwers en supporters inkom te betalen. Bij 3D Belgium wordt er
geen inkom gevraagd. Zo kan iedereen ten volle genieten van de wedstrijd en zijn of haar favoriete
piloot komen aanmoedigen.
Voor meer informatie over 3D Belgium, foto’s en filmpjes, kan u terecht op onze website
http://3dbelgium.be Inschrijven voor de wedstrijden kan eveneens via deze website. Heeft u nog
vragen aangaande de 3D Belgium wedstrijden, kan u ons steeds contacteren (contact gegevens vindt
u eveneens op onze website).

Data voor 2012
De data voor de wedstrijden van 2012 zijn als volgt:

Eerste wedstrijd: Zondag, 29 april 2012
De eerste wedstrijd wordt gehouden op zondag, 29 april 2012 op de club Tongerse Modelvleugels te
Tongeren. De website van de club vindt u terug op:
http://www.tmv.be

Tweede wedstrijd: Zondag, 3 juni 2012
De tweede wedstrijd wordt gehouden op zondag, 3 juni 2012 op de club Modell Flight Limburg te
Hees - Bilzen. De website van de club vindt u terug op:
http://www.mfl.be

Derde wedstrijd: Zondag, 29 juli 2012
De derde wedstrijd wordt gehouden op zondag, 29 juli 2012 op de club KMC te Meerhout. De website
van de club vindt u terug op:
http://www.kmc-vzw.be

Vierde wedstrijd: Zaterdag, 8 september 2012
De vierde wedstrijd wordt gehouden op zaterdag, 8 september 2012 op de club Modelclub Ranst te
Ranst. De website van de club vindt u terug op:
http://www.modelbouwclubranst.be

Met dank aan
De clubs
Bij deze wenst het 3D Belgium team de clubs die hun terrein ter beschikking te bedanken.
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