
Beste modelvliegers,

We willen jullie graag uitnodigen voor de International Indoor Fly-In! Deze keer is het alweer de vijfde 
editie van die evenement en bovendien viert de NLC in 2014 zijn 80e verjaardag. Op 15 en 16 maart 
hopen we jullie allemaal in Nijmegen te kunnen verwelkomen op dit internationale evenement!

Voorlopig rooster voor de wedstrijd
Zaterdag 15 maart 8.30-19.00
Zondag 16 maart 8.30-18.00

In februari zal een gedetailleerd programma worden toegestuurd aan iedereen die zich heeft 
ingeschreven. Ook zal deze informatie te vinden zijn op www.iifi.nl. 

Locatie
De zaal die we gebruiken is weer de Jan Massinkhal, net buiten het centrum van Nijmegen. Deze zaal 
heeft een vloeroppervlak van 2400 m2, de hoogte is bijna 8 meter (categorie 1 zaal). Het plafond is 
vrijwel geheel vlak.

Het adres is Jan Massinkhal: Nieuwe Dukenburgseweg 5, 6534 AD Nijmegen.

Wedstrijd
We vliegen weer in verschillende klassen: F1D, F1M, F1M small (Junioren), F1L, F1N (indoor 
werpzwever), Sainte Formule, Pistachio, F4F (Peanut), F4D (Open schaal rubber), F4E (Open schaal 
electrisch/CO2) en voor het eerst ook Profiel Schaal.
De jurering van de schaalmodellen vindt plaats volgens de Engelse BME-regels, de duurvlucht-klassen 
moeten voldoen aan de FAI-regels.
De regels zijn te vinden op onze website (www.iifi.nl). Er mag ook met andere vrije vlucht modellen 
worden gevlogen (fun flying) en ook voor het invliegen wordt tijd beschikbaar gesteld.

Prijzen
In alle klassen ontvangen de drie beste vliegers een prijs.  In de schaalklassen Peanut en F4D ontvangt 
de beste junior ook een prijs.
Verder is er ook een prijs voor het hoogst geplaatste schaalmodel van een vliegtuig wat ontworpen is 
door een Nederlandse vliegtuigontwerper. Denk hierbij aan Fokker, Koolhoven, Pander etc. Ook 
vliegtuigmodellen die door Nederlandse ontwerpers zijn ontworpen voor vliegtuigbouwers buiten 
Nederland tellen hierbij mee, denk hierbij aan Koolhoven die ontwierp voor het Engelse B.A.T. En 
Fokker die tijdens de Eerste Wereldoorlog vliegtuigen ontwierp in Duitsland.

Uitnodiging voor de
5th International Indoor Fly-In

15 en 16 maart 2014

Jan Massinkhal



Inschrijving
De entreeprijs is €49,50 voor volwassenen en €34,50 voor junioren (onder 18 jaar). In dit bedrag is 
inbegrepen:

• Deelname in alle klassen van de wedstrijd;
• Lunchpakket op beide dagen;
• Buffetmaal met alle vliegers op de zaterdagavond

Voor introducees die willen deelnemen aan de lunches en het buffet is de entreeprijs €20. 

Hoewel ook op het laatste moment kan worden ingeschreven, weten we graag bijtijds hoeveel mensen 
meedoen. Geef u daarom s.v.p. snel op.

Betalingsgegevens
IBAN: NL90PSTB0003366443
BIC: PSTBNL21
Name: Nijmeegse Luchtvaart Club
Cost: Shared Cost (SHA)

Tot ziens op 15 en 16 maart in Nijmegen!

Met vriendelijke groet,

Luis Bautista
Gerard Brinks
Roel Lucassen
Wout Moerman

Nijmeegse Luchtvaart Club

Postadres: Meyhorst 91-64
6537 KN Nijmegen

Telefoon: 06 12 39 65 66
E-mail: internationalindoorflyin@gmail.com
Internet:  www.iifi.nl


