In 2010 organiseerden enkele heli enthousiastelingen de
eerste 3D heli wedstrijden in België onder de noemer
“3D Belgium”. Een knap spektakel van ongeziene lucht
acrobatie waar zowel beginnende als expert piloten
vanuit alle hoeken van België hun talenten kwamen
beproeven. Ongetwijfeld voor herhaling vatbaar, en
zelfs klaar voor een verrassende uitbreiding …

Door de jaren heen
We mogen zonder blozen zeggen dat 3D Belgium tot zover een geslaagd evenement is. Steeds meer piloten
schreven zich in en streden hun weg naar de titel van 3D Belgium kampioen. Beginnende piloten die zich in
2010 aan de eerste reeks 3D Belgium wedstrijden waagden inde B klasse (klasse voor beginnende piloten),
streden in 2012 in de A klasse (klasse voor gevorderde piloten), en mogen zonder twijfel beweren dat ze
inmiddels tot de beste 3D piloten behoren in België. In 2013 verwachten we dan ook weer een aantal nieuwe
piloten die zich door de jaren heen zullen ontplooien tot de meesters van de luchtacrobatie.

3D Belgium kampioen 2012
In september 2012 werd de laatste wedstrijd gehouden waarna de kampioenen 3D Belgium 2012 bekend
konden worden gemaakt, en die zijn:

A klasse (Gevorderde piloten)
1. Jo Dierckx die de eerste plaats innam met een perfecte score van 9000 punten.
2. Robin Debeuf welverdiend op de tweede plaats met 8482 punten.
3. Dennis Franckx die na een nek aan nek race eindigde op de derde plaats met 8275 punten.

B klasse (Beginnende piloten)
1. Steve Lambrechts die na een harde strijd zijn titel behaalde met 8865 punten.
2. Tom Fourneau met slechts een klein verschil de tweede plaats pakte met 8682 punten.
3. David Doom die eveneens met een klein verschil de derde plaats verdedigde met 8278 punten.

Op de foto van links naar rechts:
Robin Debeuf, Dennis Franckx, Jo Dierckx, Steve Lambrechts, Tom Fourneau, David Doom

3D Belgium breidt uit met de officiële F3N klasse
Al bij het prille ontstaan van 3D Belgium werd enkele malen de vraag gesteld om de F3N klasse – de officiële
3D heli klasse van het FAI – te integreren in 3D Belgium. Eind 2012 hebben we knoop eindelijk doorgehakt en
na enkele vergaderingen met het VML, konden we met trots aankondigen dat 3D Belgium buiten de
traditionele A en B klasse (klasse voor gevorderde en beginnende piloten) nu ook de officiële F3N klasse heeft
geïntegreerd. Een nieuwe opportuniteit voor piloten die zich aan het Europese of Wereldkampioenschap F3N
willen wagen is geopend.

Kleinere drempels
Uiteraard zijn we niet enkel met de F3N klasse bezig geweest. Dankzij de feedback van de piloten, hebben de A
klasse en B klasse bijgeschaafd om nog beter aan de noden van de piloten te voldoen.

Instapdrempel A klasse verlaagd
Wanneer je in de B klasse (klasse voor beginnende piloten) in de top 3 eindigt, word je automatisch
uitgenodigd om het daarop volgende wedstrijdseizoen deel te nemen in de A klasse (klasse voor gevorderde
piloten). Op deze manier wordt de piloot uitgedaagd om de lat wat hoger te leggen. We merkten echter enige
weerhouding want de instapdrempel naar de A klasse leek een ietwat te grote stap. Daarom hebben we
enkele makkelijkere figuren aan de A klasse toegevoegd waardoor de overgang naar de A klasse zeer haalbaar
is.

B klasse aanlokkelijker
Door de instapdrempel van de A klasse te verlagen, wordt ook de B klasse voor de beginnende piloot een stuk
aanlokkelijker. De eindstreep lijkt terug haalbaar en zorgt voor meer motivatie. Wanneer je de basis onder de
knie hebt en je heli veilig kan besturen, kan je al deelnemen in de B klasse omdat de instapdrempel aangepast
is aan het niveau van de beginnende piloot. Zo krijgt elke piloot de kans om te proeven van het
wedstrijdgebeuren.

Media
Het is altijd leuk om de wedstrijden achteraf nog een keertje te herbeleven. Het 3D Belgium team heeft dan
ook zijn eigen professionele fotografe en cameraman, die van elke wedstrijd een boeiende reportage maken.
Onze wedstrijden wekten ook de interesse van de media, die in de afgelopen jaren enkele reportages
publiceerden in kranten en op TV. Alle scores en gebeurtenissen van de wedstrijden kunnen in dit tijdschrift
worden gevolgd.

Interesse ?
Piloten die meer informatie wensen aangaande de wedstrijden, kunnen een kijkje nemen op onze website.
Alle figuren zijn via tekst en film duidelijk gemaakt. Inschrijven kan eveneens via de website tot 1 week voor de
wedstrijd. Mochten er nog vragen zijn, neem dan vrijblijvend contact op met het 3D Belgium team.
Deelnemers gaan nooit met lange handen naar huis. Elke deelnemende piloot ontvangt een waardebon van
onze sponsors. Voor elke klasse wordt de top 3 extra in de kijker gezet met een trofee.
Ook toeschouwers zijn welkom en iedereen kan genieten van een hapje en een drankje aan democratische
prijzen.
Je kan naar onze 3D Belgium website surfen op http://3dbelgium.be

Wedstrijden anno 2013
Meer wedstrijden
Steeds meer piloten nemen deel aan de wedstrijden en na een dag van harde strijd, kijken ze met ongeduld uit
naar de volgende wedstrijd. Ook de clubs reageren met veel enthousiasme want 3D heli is niet iets wat je elke
dag ziet. Tijd voor een extra wedstrijd dus en zo zullen we in 2013 niet vier, maar vijf wedstrijden organiseren.

Eerste wedstrijd
Wanneer: Zondag, 21 april 2013
Waar: Op de club “Tongerse Modelvleugels” te Tongeren.
De website van de club vindt u terug op: http://www.tmv.be

Tweede wedstrijd
Wanneer: Zondag, 2 juni 2013
Waar: Op de club “Limburgse Vleugels” te Genk (Zwartberg)
De website van de club vindt u terug op: http://www.lvmodelafdeling.be

Derde wedstrijd
Wanneer: Zondag, 30 juni 2013
Waar: Op de club “Funflyers” te Landen
De website van de club vindt u terug op: http://www.funflyers.be

Vierde wedstrijd
Wanneer: Zondag, 11 augustus 2013
Waar: Op de club “OMAC” te Oostrozebeke
De website van de club vindt u terug op: http://www.onzemodelairclub.be

Vijfde wedstrijd
Wanneer: Zaterdag, 7 september 2013
Waar: Op de club “MCR” te Ranst
De website van de club vindt u terug op: http://www.modelbouwclubranst.be

Alle informatie aangaande wedstrijden kan u terugvinden op de website van 3D Belgium : http://3dbelgium.be

