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LIGUE BELGE D’AEROMODELISME – BELGISCHE MODELLUCHTVAART LIGA 

Verslag vergadering Raad van Bestuur van de BML en de 
sectie F9U van 20 Februari 2020 
 
Plaats: Sportcentrum ADEPS te 1160 Oudergem 
 
 
Aanwezig:  
BML : Mevr Paulette Halleux, voorzitster, de heren beheerders Marc Delannoy (AAM), 
Karl Vaes (AAM), Hugo Verlinde (voorzitter van de VML), Pascal den Haese (VML), 
Alain Debrouwer (VML), Willy De Maertelaere (VML), de heren Bernard Delhaye, 
voorzitter van de AAM en Robert Herzog, voorzitter van de sportcommissie – 
Verontschuldigd : Koen Cardinaels (VML) en Dominique Denis (AAM)  
 
Sectie F9U1 : de heren Nicolas en Maximilien Pellichero (MCC en DRF), Dominique 
Butera (JAC en DRF), Fabrice Facchin (MCH), Sébastien Crollen (JAC en DRF), 
Michel Maes (AMCA), Michaël Garofalo (DRF en uittredend sportdirecteur), David De 
Vuyst (secr. DRF) 
 
De vergadering wordt omstreeks 20u20 geopend. 

 
 
We merken onmiddellijk de afwezigheid van Frédéric Naulaerts en Thomas Moretti op, 
respectievelijk vertrekkend coördinator en sportdirecteur. Alleen Michaël Garofalo, lid 
van het vertrekkende team, is aanwezig. 
 
Beheersteam van de Belgische wedstrijden 
 
Ter goeder orde start Mevrouw Halleux het debat over het punt “beheersteam”. 
Gezien het ontslag van het vertrekkende team, wordt de vraag gesteld over de 
vervanging van het beheersteam. Geen vrijwilliger kon worden geïdentificeerd in de 
dagen voorafgaand aan de vergadering, noch verscheen hij op de vergadering. Er 
volgde een lang debat over de redenen voor het ontslag van het vertrekkende team. 
De geïnteresseerde F9U deelnemers die aanwezig zijn zeggen dat ze weinig 
problemen hebben met Frédéric Naulaerts en herhaalt dat ze zijn afwezigheid niet 
begrijpen. 
 
Er wordt aan herinnerd dat de bijeenkomst van de F9U-sectie in Zaventem soepel 
verliep totdat de benoeming van de deelnemers en de teamleider voor het 
Wereldkampioenschap 2020 werd besproken. 
 
HR en PH herinneren eraan dat tijdens een conference call gehouden aan de 
vooravond van de laatste BML RvB, eerste ontslag FN's was ingetrokken en dat hij de 
organisatie van een nieuw sportseizoen zou aannemen op voorwaarde dat alle 
betrokkenen hem respect en vertrouwen zouden bieden. MG herinnert eraan dat FN 

 
1 MCC – Modele Club du Chaufour, DRF - Drone Racing Flanders, JAC – Jeune Aéro-Club, MCH – Model 
Club Havay, AMCA – Aéro Modélisme Comines Air 
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hem vertelde dat een confrontatie met de mensen die hem gedurende het seizoen 
2019 en tijdens een vergadering op 12 januari 2020 hebben lastiggevallen, werd 
uitgesloten en dat hij de uitnodiging van de RvB van de BML op deze vergadering niet 
goedkeurde. Als gevolg daarvan bevestigde hij zijn beslissing om af te treden. 
 
De zoektocht naar een nieuw team dat de Belgische competities organiseert, 
moet zijn afgerond op de datum van de volgende vergadering van de BML 
Sportcommissie van 25 maart. Het is niet redelijk om na die datum een 
sportseizoen te beginnen. Alle hier aanwezig worden uitgenodigd om aan deze 
missie te werken met alle middelen die tot hun beschikking staan. 
 
Belgische selectie voor wereldkampioenschap in 2020 
 
De vertegenwoordigers van de AAM staan erop om het debat over de selectie van de 
Belgische ploeg voor een WK in 2020 te starten. 
Na de afdelingsbijeenkomst begin 2019 was er een misverstand ontstaan. Tijdens de 
wedstrijden van 2019 was het volgens FN "publieke kennis" dat de selectie voor het 
WK 2020 gebaseerd zou zijn op de nationale competities van 2020. Maar vreemd 
genoeg zou deze aankondiging tijdens de nationale competities 2019 alleen gehoord 
zijn door de piloten van de VML ... FN had een bijlage bij zijn rapport opgesteld waarin 
stond dat de selectie voor het WK gebaseerd zou zijn op wedstrijden 2020, maar dit 
document bereikte HR pas eind 2019 en was niet gepubliceerd op de website F9U.be. 
In deze bijlage werd expliciet verwezen naar deze bijlage onder de punten 
"Sportseizoen" en "Selectiecriteria" van dat rapport. MG bevestigde dit besluit en dat 
deze informatie bekend was bij de F9U-piloten van de VML. Dit besluit was ook de 
oorzaak van de desinteresse van verschillende VML-piloten, waaronder Victor van der 
Elst, een van de beste Belgische piloten van dit moment, voor deelname aan de 
nationale competities van 2019, waarbij laatstgenoemde zich het liefst volledig aan zijn 
studie wijdt alsook aan deelname aan enkele internationale wedstrijden.  
 
SC en FF betwisten de geldigheid van deze bijlage bij het rapport 2019, gezien de 
slechte publicatie die ervan is gemaakt. Daarnaast bepaalt het huishoudelijk reglement 
van de BML nog steeds dat de selecties voor een FAI-kampioenschap worden 
gemaakt op basis van het sportseizoen van het vorige kalenderjaar. Dit huishoudelijk 
reglement biedt nog geen specifieke modaliteiten voor kampioenschappen die tijdens 
de winterperiode worden gehouden. 
 
PH herinnert eraan dat het in rekening nemen van het seizoen 2019 voor selectie een 
ernstige handicap is voor F9U VML-piloten, aangezien deelname aan het seizoen 
2019 op basis van de informatie waarover zij beschikken, geen basis zou zijn voor 
selectie. Enkel de wedstrijden van het seizoen 2020, zouden in rekening worden 
genomen voor selectie. Dit is optimaal omdat deze plaatsvinden kort voor het 
kampioenschap. Zij dringt erop aan dat F9U-piloten sportiviteit tonen en dit compromis 
zodat alle piloten in staat zouden zijn om op gelijke voorwaarden te concurreren voor 
de selectie voor 2020. Dit voorstel wordt goedgekeurd door MG, maar afgewezen door 
de aanwezige AAM-pilotes. 
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Geconfronteerd met de verwarring op het moment, en op voorstel van voorzitter AAM 
BD, stelt de beheerder BML MD een reces voor om de raad de gelegenheid te geven 
een oplossing voor te stellen. 
 
Na deze onderbreking is de Raad van Bestuur van BML van mening dat, bij 
gebrek aan duidelijkheid over de selectie voor het WK 2020, de enige 
mogelijkheid de toepassing is van artikel 5.1.1 van het huishoudelijk reglement 
van de BML, namelijk dat de selectie voor een WK 2020 zal plaatsvinden op 
basis van de nationale competities van 2019, rekening houdend met het 
algemene criterium "in de eerste helft van de rangschikking van het laatste 
kampioenschap gerangschikt zijn". 
 
Nadat de vergadering is hervat, wordt deze oplossing aan de vergadering 
meegedeeld. MG herhaalt dat hij dit besluit zeer oneerlijk vindt. RH herhaalt dat alleen 
een volledige F9U sectievergadering de sereniteit terug kan brengen en hoopt dat 
iedereen zich zal richten op het vinden van een organiserend team om het seizoen 
2020 opnieuw op te starten. 

 
 
De vergadering wordt omstreeks 23u afgesloten 
 
De rapporteur : Robert Herzog 
Vertaling : Dieter Beckers 
 


