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Agenda voor de  
Afdelingsvergadering Schermvliegen 

 
 
 

Vrijdag 21 november 2014 
 

Aanvang 19.30 uur 
 

Locatie: Amrath Hotel Maarsbergen 
Woudenbergseweg 44, Maarsbergen 

 
 
 

De vergadering is toegankelijk voor alle leden van de afdeling schermvliegen; aan 
stemmingen kunnen alleen gevolmachtigden deelnemen. 

 
 
 

Verzonden 6 november 2014 
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Agendapunt 1, Opening en agenda 
 
 
 
Agenda  
1. Opening en vaststellen agenda vergadering 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Afscheid en benoeming bestuursleden 

4. Verslag afdelingsvergadering 11 april 2014  

5. Jaarplan 2015 

6. Begroting en contributie 2015  

7. Voorstel aanpassing Reglement Schermvliegen eisen materiaal 

8. Voorstel aanpassing Reglement Schermvliegen eisen brevet 3 

9. Voorstel aanpassing Reglement Schermvliegen eisen verlenging aantekening lierman 

en aantekening opleidingsbevoegde lierman 

10. Voorstel aanpassing Reglement Schermvliegen op voorstel soarcommissie 

11. Rondvraag 

12. Sluiting van de afdelingsvergadering 

 

Bijlagen: 

4.1 Concept-Verslag afdelingsvergadering 11 april 2014 
5.1 Jaarplan 2015 
7.1 Voorstel aanpassing Reglement Schermvliegen: materiaaleisen 
10.1 Advies Soarcommissie 
10.2 Aanpassing Reglement Schermvliegen april 2014 
10.3 Aanpassing Exameneisen Theorie Schermvliegen 
10.4 Aanpassing Reglement Praktijk Eisen Schermvliegen 2011 
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Agendapunt 2 
Mededelingen en ingekomen stukken 
 
 
 
• Mededelingen van het bestuur 
 
 
• Ingekomen stukken 
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Agendapunt 3 
Afscheid en benoeming bestuursleden 
 
Maarten van Eck heeft om gezondheidsredenen zijn functie van voorzitter per 17 juni 2014 
moeten neerleggen en André Bizot is reglementair niet meer herkiesbaar. Dit betekent dat 
er binnen het bestuur de volgende vacatures zijn: voorzitter, wedstrijden, opleidingen, 
brevetten en communicatie. Zoals reeds per brief aan de afgevaardigden gemeld, heeft het 
bestuur tussentijds een oplossing gezocht voor de vacature van voorzitter. Het bestuur legt 
nu aan de afdeling drie nieuwe benoemingen en een herbenoeming voor. 
 
Voor de verkiezingen van bestuursleden is artikel 13 van het afdelingsreglement van 
belang: 
 

 
 
Contijn van Marle treedt vanaf 3 juli op als interim-voorzitter. Contijn is momenteel een 
van de afgevaardigden namens de individuele leden en had reeds zijn belangstelling 
kenbaar gemaakt voor de vacature van voorzitter.  
 
Voorstel van het Afdelingsbestuur: 
De Afdelingsvergadering benoemt Contijn van Marle tot voorzitter van afdeling 
Schermvliegen. Gelet op art 13 lid 5 en 6 geldt zijn benoeming voor de periode najaar 
2014 – najaar 2018, waarna hij nog eenmaal onmiddellijk herkiesbaar is. 

 
Sanne Both stelt zich kandidaat voor de portefeuille Opleidingen & Brevetten (nu nog de 
portefeuille van André Bizot; hij is echter reglementair niet herkiesbaar).  
 
Voorstel van het Afdelingsbestuur: 
De Afdelingsvergadering benoemt Sanne Both tot bestuurslid van de afdeling 
Schermvliegen. Gelet op art 13 lid 5 geldt haar benoeming voor de periode najaar 2014 – 
najaar 2018, waarna zij nog tweemaal onmiddellijk herkiesbaar is. 
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Bas van Duijn is kandidaat voor de portefeuille Examens (nu onderdeel van de portefeuille 
van Maurice Janssen).  
 
Voorstel van het Afdelingsbestuur: 
De Afdelingsvergadering benoemt Bas van Duijn tot bestuurslid van de afdeling 
Schermvliegen. Gelet op art 13 lid 5 geldt zijn benoeming voor de periode najaar 2014 – 
najaar 2018, waarna hij nog tweemaal onmiddellijk herkiesbaar is. 

 
 
Maurice Janssen is bereid om nog tenminste twee jaar de portefeuille penningmeester te 
blijven doen en dit te combineren met de portefeuille wedstrijden.  
 
Voorstel van het Afdelingsbestuur: 
De Afdelingsvergadering herbenoemt Maurice Janssen tot bestuurslid van de afdeling 
Schermvliegen. Gelet op art 13 lid 5 geldt zijn benoeming voor de periode najaar 2014 – 
najaar 2018, waarna hij nog eenmaal herkiesbaar is. 

 
 
Nieuwe samenstelling bestuur 
Als de afdelingsvergadering de voorgestelde benoemingen overneemt, dan wordt de 
samenstelling van het bestuur vanaf de najaarsvergadering 2014 als volgt: 
 
Portefeuille Naam Einde termijn Opmerking 

Voorzitter, belangenbe-
hartiging 

Contijn van Marle Najaar 2018 Herkiesbaar in 2018 voor 
één termijn. 

Secretaris, communicatie Wouter Stigter Voorjaar 2015 Herkiesbaar in 2015 (en in 
2019) 

Penningmeester, wed-
strijden 

Maurice Janssen Najaar 2018 Herkiesbaar in 2018 voor 
één termijn. 

Brevetteringen & Oplei-
dingen 

Sanne Both Najaar 2018 Herkiesbaar in 2018 (en in 
2022) 

Examens Bas van Duijn Najaar 2018 Herkiesbaar in 2018 (en in 
2022) 

Veiligheid en techniek Henry Lemmen Najaar 2016 Herkiesbaar in 2016 (en in 
2020) 

Kwaliteitsmanagement, 
scholen 

John Joosten Voorjaar 2015 Herkiesbaar in 2015 (en in 
2019) 
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Agendapunt 4 
Verslag afdelingsvergadering 11 april 2014 
 

 

 

• Vaststellen verslag afdelingsvergadering 11 april 2014 

Bijlage 4.1: Verslag afdelingsvergadering 11 april 2014 

 

Vraag: zijn er opmerkingen over de tekst ? 

 

Voorstel van het Afdelingsbestuur: 

De Afdelingsvergadering stelt het verslag vast. 

 

 

• Vraag: zijn er opmerkingen naar aanleiding van het verslag ? 

(voor zover onderwerpen niet op de agenda zijn opgenomen) 
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Agendapunt 5 
Jaarplan 2015 
 
 
Het	  bestuur	  heeft	  net	  als	  voor	  2014	  een	  Jaarplan	  opgesteld.	  Daarin	  zijn	  per	  onderwerp	  /	  
portefeuille	  resultaten	  geformuleerd	  die	  het	  bestuur	  in	  2015	  wil	  bereiken.	  

	  

Het	  Jaarplan	  is	  als	  bijlage	  5.1	  bij	  de	  stukken	  opgenomen.	  

 
Voorstel van het Afdelingsbestuur 
De Afdelingsvergadering stemt in met het Jaarplan 2015. 
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Agendapunt 6  
Begroting en contributie 2015 
 
De	  KNVvL	  verwacht	  dat	  de	  begroting	  wordt	  gebaseerd	  op	  een	  Jaarplan.	   In	  dat	   jaarplan	  staan	  alle	  
activiteiten	   vermeld	  die	   geld	   kosten	  of	   opleveren	  en	  daarom	  op	  de	  begroting	   staan.	  Dit	   jaarplan	  
staat	  hieronder	  kort	  beschreven	  en	  kan	  ook	  worden	  beschouwd	  als	  een	  toelichting	  op	  de	  begroting.	  
	  
1. Contributies	  
De	  afdeling	  Schermvliegen	  heeft	  per	  1	  oktober	  2014	  in	  totaal	  1581	  leden.	  De	  afdeling	  verwacht	  een	  
groei	  van	  het	  aantal	  leden	  met	  15	  en	  denkt	  daarmee	  uit	  te	  komen	  op	  1.600	  leden.	  De	  afdeling	  ziet	  
zich	  geconfronteerd	  met	  stijgende	  kosten	  en	  wegvallende	  subsidie	  van	  het	  NOC	  NSF.	  	  Om	  naast	  ge-‐
formuleerde	  doelstellingen	  een	  sluitende	  begroting	  te	  kunnen	  leggen	  zal	  de	  afdelingsbijdrage	  vol-‐
gend	  jaar	  €	  27,00	  gaan	  bedragen.	  
	  
2. Subsidies	  
De	  afdeling	  heeft	  in	  2014	  voor	  de	  laatste	  maal	  NOC*NSF	  subsidie	  voor	  topsportprogramma	  ontvan-‐
gen.	  Vanaf	  2015	  ontvangt	  de	  afdeling	  geen	  subsidie	  meer.	  
	  
3. Bijzondere	  baten	  en	  lasten	  
De	  afdeling	  verwacht	  bijzondere	  baten;	  dit	  betreffen	  rente	  inkomsten	  ter	  omvang	  van	  €	  750.	  Van-‐
wege	  de	  lage	  rentestanden	  is	  deze	  aan	  de	  voorzichtige	  kant	  ingeschat.	  
	  
4. Sportaanbod	  en	  sportondersteuning	  

a. Voor	  (top)training-‐	  en	  wedstrijdprogramma	  	  
Tot	  dit	  jaar	  was	  het	  gebruikelijk	  dat	  de	  leden	  van	  de	  kernploeg	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  
een	  tegemoetkoming	  in	  de	  kosten.	  In	  september	  is	  er	  een	  overleg	  geweest	  tussen	  de	  porte-‐
feuillehouder	  en	  een	  afvaardiging	  van	  de	  kernploeg	  waarvan	  de	  uitkomst	  was	  dat	  de	  be-‐
schikbare	  financiële	  middelen	  beter	  op	  een	  andere	  wijze	  besteed	  kunnen	  worden.	  De	  afde-‐
ling	  wenst	  te	  komen	  tot	  een	  training-‐	  en	  wedstrijdprogramma	  dat	  toegankelijk	  is	  voor	  le-‐
den.	  Onderdeel	  hiervan	  is	  kennisoverdracht	  en	  sportontwikkeling.	  Voor	  2015	  reserveert	  de	  
afdeling	  €	  3.650,	  waarvan	  een	  deel	  tevens	  bestemd	  is	  voor	  sportstimulering	  (e).	  
	  

b. Deelname	  aan	  internationale	  wedstrijden	  (EK/WK)	  
Betreft	  3	  x	  deelname	  á	  €	  450	  voor	  deelname	  aan	  EK	  of	  WK	  wedstrijden.	  
	  

c. Nationale	  evenementen	  
De	  Afdeling	  heeft	  drie	  nationale	  evenementen,	  de	  NK	  Berg,	  de	  NKSV	  en	  NK	  Stand	  Up,	  die	  
worden	  georganiseerd	  in	  het	  kader	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  breedte-‐	  en	  topsport	  van	  de	  
afdeling.	  Een	  deel	  van	  dit	  begrootte	  bedrag	  is	  bestemd	  voor	  sportstimulering	  (e).	  
	  

d. Baten	  
De	  Afdeling	  ontvangt	  in	  2015	  geen	  subsidie	  meer	  van	  NOC*NSF.	  	  
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e. Sportstimulering	  
Bij	  (a)	  en	  (c)	  is	  aangegeven	  dat	  de	  Afdeling	  activiteiten	  zal	  ontwikkelen	  om	  de	  breedtesport	  
te	  stimuleren.	  Afhankelijk	  van	  de	  uitkomsten	  van	  diverse	  overleggen	  zal	  een	  deel	  van	  de	  
onder	  (a)	  en	  (c)	  begrootte	  bedragen	  worden	  besteed	  aan	  sportstimulering.	  
	  

f. Sportopleidingen	  
De	  Afdeling	  verzorgt	  sportopleidingen	  in	  de	  vorm	  van	  theorie-‐examens	  voor	  Brevet	  2	  en	  3	  
en	  voor	  de	  Instructeursopleiding.	  In	  het	  voorjaar	  2015	  organiseert	  de	  afdeling	  2	  maal	  een	  
theorie-‐examen.	  Om	  de	  examens	  kostendekkend	  te	  kunnen	  organiseren	  zal	  het	  tarief	  voor	  
het	  examen	  verhoog	  worden	  naar	  €	  35,50.	  
	  
De	  Afdeling	  beschikt	  over	  een	  kadercommissie	  die	  de	  opleiding	  voor	  instructeurs	  verzorgd.	  
Kosten	  worden	  gemaakt	  voor	  theorie-‐	  en	  praktijkbijeenkomsten	  met	  de	  cursisten.	  Voor	  de	  
instructeursopleiding	  ontvangt	  de	  afdeling	  voor	  iedere	  geslaagde	  kandidaat	  een	  subsidie	  
vanuit	  het	  NOC-‐NSF.	  Met	  deze	  subsidie	  is	  de	  opleiding	  kostendekkend.	  Sinds	  2013	  zijn	  de	  
opleidingskosten	  voor	  de	  instructeursopleiding	  verhoogd	  van	  €	  250	  naar	  €	  450.	  Bij	  slagen	  
wordt	  een	  vanuit	  de	  subsidie	  een	  deel	  van	  de	  opleidingskosten	  aan	  de	  kandidaat	  terugbe-‐
taald,	  mits	  de	  subsidie	  nog	  dan	  nog	  bestaat.	  	  
	  

g. Kaderbehoud	  
Kaderbehoud	  betreffen	  bindingsactiviteiten,	  onkostenvergoedingen	  voor	  bestuur	  en	  com-‐
missies	  en	  waarderingsbeleid.	  	  

	  
	  

5. Sportservice	  
a. Verzekeringen	  

De	  Afdeling	  heeft	  als	  ledenservice	  de	  aansprakelijkheidsverzekering	  voor	  leden	  van	  de	  Af-‐
deling.	  De	  premie	  2015	  is	  nog	  niet	  bekend,	  in	  de	  begroting	  wordt	  uitgegaan	  van	  1.600	  le-‐
den	  à	  €	  5,00	  per	  lid.	  
	  

b. Product	  Sportlicenties	  
De	  Afdeling	  geeft	  sportlicenties	  uit;	  dat	  betreft	  275	  aantal	  licenties	  à	  €	  9,00	  per	  licentie.	  
	  

c. Product	  Webshop	  
De	  Afdeling	  heeft	  geen	  producten	  in	  de	  webshop	  en	  verkrijgt	  daaruit	  geen	  inkomsten.	  
	  

d. Overige	  baten	  
De	  Afdeling	  heeft	  overige	  baten	  uit	  schoolbijdragen	  (12x	  €	  150)	  en	  opbrengsten	  van	  lier-‐
keuringen	  (12x	  €	  45).	  	  
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6. Sportservice	  

a. Product	  Brevetten	  
De	  Afdeling	  laat	  de	  uitgifte	  van	  brevetten	  en	  aantekeningen	  verzorgen	  door	  het	  KEI.	  De	  
prijzen	  van	  brevetten	  en	  aantekeningen	  worden	  door	  het	  KEI	  vastgesteld.	  	  	  

	  
	  
7. Communicatie	  en	  Marketing	  

a. Verenigingsperiodieken	  
De	  Afdeling	  verzorgt	  de	  uitgave	  van	  het	  ledenmagazine	  Riser.	  Deze	  verschijnt	  vier	  keer	  per	  
jaar.	  De	  kosten	  bedragen	  de	  samenstelling	  en	  verspreiding;	  de	  inkomsten	  komen	  uit	  adver-‐
tentieopbrengsten.	  De	  begrootte	  kosten	  voor	  verenigingsperiodieken	  (6a)	  is	  gebaseerd	  op	  
€	  3.650	  aan	  drukkosten	  en	  €	  875	  verzendkosten	  per	  oplage	  voor	  de	  Riser.	  De	  advertentie-‐
inkomsten	  zijn	  begroot	  op	  	  
€	  5.000.	  
	  

b. Website	  
De	  Afdeling	  maakt	  gebruik	  van	  de	  website-‐faciliteiten	  van	  de	  KNVvL.	  Daarnaast	  onderhoud	  
de	  afdeling	  separaat	  de	  site	  voor	  meldingen	  van	  voorvallen,	  hiervoor	  worden	  hostingkosten	  
betaald.	  
	  

c. Promotieactiviteiten	  
In	  februari	  zal	  de	  afdeling	  weer	  aanwezig	  zijn	  op	  de	  beurs	  in	  Wageningen.	  Verder	  vallen	  
hieronder	  de	  kosten	  voor	  uitgifte	  van	  de	  speciale	  Riser	  editie	  voor	  aspirant	  leden.	  Daar-‐
naast	  is	  er	  een	  klein	  budget	  vrij	  gemaakt	  voor	  nog	  te	  ontwikkelen	  activiteiten.	  

	  
	  
8. Bestuur,	  adviescommissies	  en	  overlegorganen	  

a. Bestuur,	  adviescommissies	  en	  overlegorganen	  
De	  Afdeling	  heeft	  reiskosten	  als	  vergoeding	  van	  de	  kosten	  voor	  bestuursleden,	  audits	  van	  
Opleidingsinstanties	  en	  het	  bijwonen	  van	  EHPU-‐vergaderingen	  in	  buitenland.	  De	  Afdeling	  
heeft	  vergaderkosten	  door	  zaalhuur	  voor	  de	  afdelingsvergadering	  en	  instructeursbijeen-‐
komsten	  in	  het	  Amrâth	  Hotel	  in	  Maarsbergen.	  Voor	  2015	  zijn	  de	  representatiekosten	  be-‐
groot	  op	  €	  500.	  De	  Afdeling	  heeft	  kosten	  voor	  afdelingscommissies;	  die	  betreffen	  met	  na-‐
me	  reiskosten	  van	  commissieleden.	  	  
	  

b. Personeel	  
De	  Afdeling	  heeft	  geen	  personeel	  en	  heeft	  hiervoor	  derhalve	  geen	  kosten.	  De	  kosten	  voor	  
de	  dienstverlening	  van	  de	  KNVvL	  worden	  geboekt	  onder	  Kantoor.	  
	  

c. Huisvesting	  
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De	  Afdeling	  heeft	  geen	  eigen	  huisvesting,	  de	  kosten	  voor	  huisvesting	  voor	  de	  dienstverle-‐
ning	  door	  de	  KNVvL	  worden	  geboekt	  onder	  Kantoor.	  
	  

d. Kantoor	  
De	  Afdeling	  maakt	  gebruik	  van	  de	  dienstverlening	  van	  de	  KNVvL;	  de	  kosten	  hiervoor	  wor-‐
den	  geboekt	  onder	  Kantoor.	  

	  
e. Algemene	  kosten	  

De	   Afdeling	   heeft	   algemene	   kosten	   en	   die	   betreffen	   hoofdzakelijk	   de	   contributie	  
WOS/NOC/EAS/FAI.	  

	  
	  
Aanvullende	  gegevens	  
	  
Aantal	  leden	  Afdeling	  
Eind	  2013	  had	  de	  afdeling	  1.575	   leden	  en	  op	  1	  oktober	  2014	  was	  dit	  aantal	  gestegen	  naar	  1.581.	  
Mede	  door	  de	  introductie	  van	  het	  aspirant	  lidmaatschap	  verwacht	  de	  Afdeling	  dat	  het	  aantal	  leden	  
stijgt	  naar	  1.600	  aan	  het	  einde	  van	  2015.	  	  
	  
Aantal	  leden	  KNVvL	  
Alle	  leden	  van	  de	  Afdeling	  zijn	  ook	  lid	  van	  de	  KNVvL.	  Een	  aantal	  leden	  van	  de	  afdeling	  is	  tevens	  lid	  
van	  andere	  afdelingen.	  De	  toewijzing	  van	  het	  aantal	  KNVvL	  leden	  naar	  de	  afdeling	  vindt	  plaats	  op	  
basis	   van	   een	   vastgestelde	   methode.	   Om	   deze	   reden	   worden	   niet	   alle	   leden	   van	   de	   Afdeling	  
Schermvliegen	  als	  KNVvL	  lid	  aan	  de	  afdeling	  toegewezen.	  
	  
Aantal	  sportlicenties	  
De	  Afdeling	  verzorgt	  de	  uitgifte	  van	  Sportlicenties.	  De	  Afdeling	  verwacht	  dat	  het	  aantal	  sportlicen-‐
ties	  in	  2015	  zal	  uitkomen	  op	  275.	  
	  
Aantal	  brevetten	  
De	  Afdeling	  laat	  de	  uitgifte	  van	  brevetten	  en	  aantekeningen	  verzorgen	  door	  het	  KEI.	  De	  prijzen	  van	  
brevetten	  en	  aantekeningen	  worden	  door	  het	  KEI	  vastgesteld.	  	  	  
	  
Aantal	  examens	  
De	  Afdeling	  verzorgt	  de	  organisatie	  van	  theorie-‐examens	  voor	  Brevet	  2	  en	  3.	  De	  Afdeling	  verwacht	  
voor	  2015	  200	  inschrijving	  voor	  theorie-‐examens.	  Kosten	  voor	  deelname	  examen	  stijgt	  van	  €	  32,50	  
naar	  €	  35,50	  om	  de	  examens	  kostendekkend	  te	  organiseren.	  	  
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Voorstel van het Afdelingsbestuur 
De Afdelingsvergadering stemt in met de begroting en contributie 2015. 
  

Financieel overzicht afdeling Scherm Begroting 2015 Begroting 2014 Realisatie 2013

B A T E N

1 CONTRIBUTIES 43.200 37.920 35.685

2 SUBSIDIES 0 0 0

3 BIJZONDERE BATEN EN LASTEN 0 0 -1.063

43.200 37.920 34.622

L A S T E N

4 Sportaanbod/Sportondersteuning 9.700 8.560 5.769
a-(Top)training- en wedstrijdprogramma 3.650 3.650 8.758
b-Deelname internationale evenementen (EK/WK) 1.350 1.350 0
c-Nationale evenementen 2.500 2.500 0
d-Baten 0 -1.365 -2.725
e-Sportstimulering 0 0 0
f-Sportopleidingen -200 -575 -1.689
g-Kaderbehoud 2.400 3.000 1.425

5 Sportservice 3.335 3.200 2.958
a-Verzekeringen 8.000 7.840 7.839
b-Product 'Sportlicenties' -2.325 -2.300 -2.278
c-Product 'Webshop' 0 0 -338
d-Overige baten -2.340 -2.340 -2.265

6 Examinerings Instituut (KEI) -10.000 -10.000 -8.175
a-Product 'Brevetten' -10.000 -10.000 -8.175

7 Communicatie & Marketing 14.100 12.100 14.107
a-Verenigingsperiodieken 13.000 11.000 13.776
b-Website 150 850 139
c-Promotieactiviteiten 950 250 192

8 Bestuur, adviescommissies en overlegorganen 26.815 25.310 18.687
a-Bestuur, adviescommissies en overlegorganen 12.900 12.020 6.509
b-Personeel 0 0 0
c-Huisvesting 0 0 0
d-Kantoor 9.540 9.230 8.131
e-Algemeen 4.375 4.060 4.047

43.950 39.170 33.346

750 1.250 869

0 0 2.145

Aanvullende gegevens
Aantal leden Afdeling 1.600 1.600 1.575
Aantal leden KNVvL 1.600 1.500 1.484
Aantal sportlicenties 275 270 269
Aantal brevetten (GPL en IPPI) 650 600 312
Aantal examens 200 198 184

Telling baten (A)

Telling lasten (B)

Financieel resultaat (C)

Totaal resultaat (A - B + C )
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Agendapunt 7 
Voorstel aanpassing Reglement Schermvliegen eisen materiaal 
 
 
Naar aanleiding van de discussie in de voorjaarsvergadering heeft Parasailing Team Nistel-
rode (PTN) een concreet voorstel voor wijziging van het Reglement Schermvliegen inge-
diend. De uitgebreide motivatie van PTN is verderop bij dit agendapunt opgenomen. De 
door PTN voorgestelde wijzigingen betekenen het aanbrengen van een onderscheid tussen 
eisen en richtlijnen voor materiaal en uitrusting in hoofdstuk 3. Daarmee wordt tegemoet 
gekomen aan de feitelijke ontwikkelingen in het schermvliegen en is de piloot geheel zelf 
verantwoordelijk voor het gebruik van deugdelijk materiaal. Hiermee wil PTN o.a. bereiken 
dat schermvliegers voor de afdeling behouden blijven en besturen en medewerkers van 
verenigingen niet verantwoordelijk zijn voor het gebruik van materiaal door hun leden. Voor 
lessituatie tot en met brevet-2 en aantekening tandempiloot blijven in het voorstel van PTN 
alle richtlijnen als eis gelden. 
 
Het bestuur heeft intern uitgebreid gesproken over het voorstel en vindt in meerderheid het 
voorstel van PTN te ver gaan, omdat daarin geen enkele eis meer gesteld wordt aan het 
gebruikte materiaal (behalve dus in lessituaties). Daarom leggen we de afdelingsvergade-
ring het voorstel van PTN voor en een alternatief voorstel van het bestuur. De belangrijkste 
verschillen vatten we eerst in het volgende overzicht samen, waarna de voorstellen per ar-
tikel volgen. Op deze wijze meent het bestuur een discussie en besluitvorming tijdens de 
vergadering het beste te faciliteren. 
 
Artikel Huidige tekst Voorstel PTN Voorstel Bestuur 
artikel 9: materi-
aal lieren 

3 eisen 3 eisen worden 
richtlijnen 

Eens met voorstel PTN 

artikel 10: mate-
riaal schermen 
e.d. 

Alleen eisen, 
zoveel moge-
lijk volgens 
EN-normen 

Alle eisen wor-
den richtlijnen 

Splitsing in eisen en richtlijnen 
Eisen:  
- loadtest voor alle schermen 

(EN926-1);  
- bovendien classificatie voor 

tandemschermen (EN926-2);  
- gebruik hoogtemeter 
- meedragen reddingsscherm 
Richtlijnen: 
- gebruik van gecertificeerd 

harnas, reddingsscherm en 
helm 

- schoenen met 
enkelbescherming 

veilige kleding 
artikel 11: onder-
houd en keuring 

zie tekst Alleen tekstuele 
wijzigingen 

Eens met voorstel PTN 
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Artikel Huidige tekst Voorstel PTN Voorstel Bestuur 
artikel 61: 
schoolsituaties 

zie tekst Richtlijnen uit 
artikel 10 en 11 
gelden als eis;  
Aanvulling met 
eis dat school-
scherm moet 
voldoen aan 
EN-A of EN-B 

Eens met voorstel PTN, tekstueel 
iets anders vormgegeven. 
Aanvulling met mogelijkheid voor 
instructeur om nadere eisen te stel-
len met het oog op een veilige 
vlucht. 

 
 
 
In bijlage 7.1 is telkens de tekst van het huidige reglement opgenomen, gevolgd door het 
tekstvoorstel van PTN en het voorstel van het bestuur. Bij artikel 10 wijkt het bestuur gemo-
tiveerd af van het voorstel van PTN. 
 
 
Voorstel van het Afdelingsbestuur 
De Afdelingsvergadering stemt in met de door het bestuur voorgestelde aanpassing van 
de inleiding van hoofdstuk 3 en de, artikelen 9, 10, 11 en 61 van het Reglement 
Schermvliegen. 
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Agendapunt 8 
Voorstel aanpassing Reglement Schermvliegen eisen brevet 3 
 
Naar aanleiding van de gewijzigde, en in de ledenvergadering van april 2014 
goedgekeurde, praktijkeisen voor schermvliegbewijs-3  volgt hieronder een tekstueel 
voorstel voor verwerking daarvan in de reglementen schermvliegen. Voornemens is om de 
gewijzigde voorwaarden per 1-1 2015 in te laten gaan. Nieuwe tekst is rood aangegeven. 
 
Oude tekst reglementen  Nieuw voorstel tekst reglementen 

Artikel	  30.	  Theorie-‐eisen	  Schermvliegbewijs-‐3	  
1. De Aanvrager dient voldoende theorie-

kennis te hebben van: 
a. Vliegtechniek. 
b. Aerodynamica. 
c. Meteorologie. 
d. Scherm en uitrusting. 
e. Reglementen en voorschriften. 
f. Luchtruimindeling en regelgeving. 
g. Navigatie t.b.v. Overlandvluchten. 
h. Luchtvaart fysiologie en psychologie. 

2. De Aanvrager dient het Theorie-examen 
voor Schermvliegbewijs-3 met goed ge-
volg te hebben afgelegd. 

3. De Aanvrager dient tevens te voldoen 
aan alle eisen die voor de Aanvraag van 
Schermvliegbewijs-3 zijn gesteld in het 
document Theorie Exameneisen 
Schermvliegen 2010. 

Artikel	  30.	  Theorie-‐eisen	  Schermvliegbewijs-‐3	  
1. De Aanvrager dient voldoende theorie-

kennis te hebben van: 
a. Vliegtechniek. 
b. Aerodynamica. 
c. Meteorologie. 
d. Scherm en uitrusting. 
e. Reglementen en voorschriften. 
f. Luchtruimindeling en regelgeving. 
g. Navigatie t.b.v. Overlandvluchten. 
h. Luchtvaart fysiologie en psychologie. 
i. Theorie van bijzondere situaties als 

full stall en negatief gaan, en recovery 
daarvan; 

2. De Aanvrager dient het Theorie-examen 
voor Schermvliegbewijs-3 met goed ge-
volg te hebben afgelegd. 

3. De Aanvrager dient tevens te voldoen 
aan alle eisen die voor de Aanvraag van 
Schermvliegbewijs-3 zijn gesteld in het 
geldende document Theorie Examenei-
sen Schermvliegen. 

Artikel	  31.	  Praktijkeisen	  Eerste	  Aanvraag	  
Schermvliegbewijs-‐3	  
1. De Aanvrager dient over voldoende prak-

tijkervaring te beschikken, zijnde:  
a. Minimaal 100 solo Hoogtevluchten: 

- waarvan tenminste 15 Duurvluch-
ten. 5 van deze Duurvluchten die-
nen afgetekend te zijn door een In-
structeur, 

- waarvan tenminste 5 Overland-
vluchten, afgetekend door een In-
structeur.  

Artikel	  31.	  Praktijkeisen	  Eerste	  Aanvraag	  
Schermvliegbewijs-‐3	  
De Aanvrager dient over voldoende prak-
tijkervaring te beschikken, zijnde:  
1. in het bezit zijn van een geldig certificaat 

theorie schermvliegbewijs niveau 3; 
2. in het bezit van het schermvliegbewijs 

niveau 2; 
3. Gevorderde beheersing van vliegoefe-

ningen: 
a. Oren Groot Afgestemd op huidige 

schermen; 
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Oude tekst reglementen  Nieuw voorstel tekst reglementen 
- De afgetekende Overlandvluchten 

mogen dezelfde zijn als de afgete-
kende Duurvluchten. 

b. Twee afdaaltechnieken waarvan één 
afdaaltechniek minimaal 3 meter per 
seconde dalen en één afdaaltech-
niek minimaal 6 meter per seconde 
dalen met in achtneming van de 
maximale daalsnelheid zoals de fa-
brikant van het scherm dat heeft 
aangegeven. 

c. Dolfijnen/rollen-knikken Actief vlie-
gen dmv stevig rollen-knikken, inclu-
sief goed uitleiden. 

d. Inklapper: Zowel rechts 50% als 
links 50%; ook met maximaal 50% 
speed ingetrapt. 

e. Uitvoeren van front stall inclusief 
juiste uitleiding. 

4. Praktijkervaring:  
a. Minimaal 50 vlieguren; 
b. Minimaal 5 uur thermiekvliegen; 
c. Minimaal 5 uur dynamisch vliegen ( 

soaren of ridgesoaring); 
d. Minimaal 100 solovluchten waarvan 

tenminste 15 vluchten die elk mini-
maal 20% verder zijn dan de maxi-
male glijhoek van het scherm met 
een minimum van 10 kilometer af-
stand, inclusief stijging tijdens de 
vlucht; 

e. Het totaal aantal vluchten is uitge-
voerd in minimaal twee verschillende 
vlieggebieden; 

f. Het opstellen van een vluchtplan dat 
wordt ingediend bij de instructeur; 

g. Beheersen van groundhandling bij 
harde wind, minimaal 3 BFT (12 
km/h). 

 
 
Voorstel van het Afdelingsbestuur 
De Afdelingsvergadering besluit het Reglement Schermvliegen, artt 30 en 31, conform het 
voorstel van het bestuur aan te passen en de aanpassing in te laten gaan per 1 januari 
2015. 
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Agendapunt 9 
Voorstel aanpassing Reglement Schermvliegen eisen verlenging 
aantekening lierman en aantekening opleidingsbevoegde lierman 
 
Voor het verlengen van de aantekening Lierman wordt geen onderscheid gemaakt in lier-
starts en traplierstarts. Op voorstel van Dick ter Maat stelt het bestuur voor om voor de ver-
lenging van de aantekening lierman een traplierstart, met minimaal drie trappen, gelijk te 
stellen aan twee ‘gewone’ lierstarts. De motivatie hiervoor is dat een traplierstart voor de 
lierman veel intensiever is en meer aandacht vereist (naast het gegeven dat een traplier-
start meer tijd kost). Concreet houdt het voorstel in dat voor de verlenging 100 gewone lier-
starts of 50 traplierstarts van tenminste drie trappen noodzakelijk zijn, of een combinatie 
hiervan. De eis van de verdeling over vijf verschillende dagen blijft ongewijzigd. 
 
Logischerwijs stelt het bestuur voor om ook art 37b (opleidingsbevoegde lierman) op de-
zelfde wijze aan te passen 
 
Oude tekst reglementen  Nieuw voorstel tekst reglementen 

Artikel	  35.	  Praktijkeisen	  Aantekening	  Lierman	  	  
1. De Aanvrager dient over voldoende prak-

tijkervaring te beschikken, zijnde: 
a. Minimaal 100 Hoogtevluchten met 

Lierstart. 
b. Minimaal 100 starts aan de Lier gedu-

rende de 36 maanden voorafgaand 
aan de aanvraag, onder verantwoor-
delijkheid, begeleiding en in aanwe-
zigheid van een Instructeur met Aan-
tekening Lierman of een Opleidings-
bevoegde Lierman. De 100 starts die-
nen verdeeld te zijn over minimaal 5 
dagen. 

c. Geschiktheidverklaring Lierman on-
dertekend door een Instructeur met 
Aantekening Lierman of een Oplei-
dingsbevoegde Lierman. 

 

Artikel	  35.	  Praktijkeisen	  Aantekening	  Lierman	  	  
1. De Aanvrager dient over voldoende 

praktijkervaring te beschikken, zijnde: 
a. Minimaal 100 Hoogtevluchten met 

Lierstart. 
b. Minimaal 100 starts aan de Lier ge-

durende de 36 maanden vooraf-
gaand aan de aanvraag, onder ver-
antwoordelijkheid, begeleiding en in 
aanwezigheid van een Instructeur 
met Aantekening Lierman of Oplei-
dingsbevoegde Lierman.  

c. Een traplierstart met tenminste drie 
trappen telt als twee starts als be-
doeld in lid b. 

d. De 100 starts als bedoeld in lid b 
mogen uit een combinatie van gewo-
ne starts en traplierstarts bestaan. 

e. De starts dienen verdeeld te zijn over 
minimaal 5 dagen. 

f. Geschiktheidverklaring Lierman on-
dertekend door een Instructeur met 
Aantekening Lierman of Opleidings-
bevoegde Lierman. 
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Oude tekst reglementen  Nieuw voorstel tekst reglementen 

Artikel	  37.	  Praktijkeisen	  Aantekening	  Oplei-‐
dingsbevoegde	  Lierman	  	  
1. De Aanvrager dient over voldoende prak-

tijkervaring te beschikken, zijnde: 
a. Minimaal 5 jaar ervaring als Lierman. 
b. Minimaal 1000 starts aan de Lier ge-

durende de 36 maanden voorafgaand 
aan de aanvraag; waarvan minimaal 5 
dagen onder verantwoordelijkheid, 
begeleiding en in aanwezigheid van 
een Instructeur met Aantekening 
Lierman. 

c. Goedkeuring van de Instructeur met 
Aantekening Lierman voor Aanvraag 
Aantekening Opleidingsbevoegde 
Lierman. 

d. Deelnemen aan praktijkdag en met 
goed gevolg afleggen van examen, 
beoordeeld door PvB-beoordelaars. 

	  

Artikel	  37.	  Praktijkeisen	  Aantekening	  Oplei-‐
dingsbevoegde	  Lierman	  	  
1. De Aanvrager dient over voldoende prak-

tijkervaring te beschikken, zijnde: 
a. Minimaal 5 jaar ervaring als Lier-

man. 
b. Minimaal 1000 starts aan de Lier 

gedurende de 36 maanden vooraf-
gaand aan de aanvraag; waarvan 
minimaal 5 dagen onder verant-
woordelijkheid, begeleiding en in 
aanwezigheid van een Instructeur 
met Aantekening Lierman. 

c. Een traplierstart met tenminste drie 
trappen telt als twee starts als be-
doeld in lid b. 

d. De 1000 starts als bedoeld in lid b 
mogen uit een combinatie van ge-
wone starts en traplierstarts be-
staan. 

e. Goedkeuring van de Instructeur met 
Aantekening Lierman voor Aanvraag 
Aantekening Opleidingsbevoegde 
Lierman. 

f. Deelnemen aan praktijkdag en met 
goed gevolg afleggen van examen, 
beoordeeld door PvB-beoordelaars. 

 
 
Voorstel van het Afdelingsbestuur 
De Afdelingsvergadering besluit het Reglement Schermvliegen, artt 35 en 37, conform het 
voorstel van het bestuur aan te passen en de aanpassing in te laten gaan per 1 januari 
2015. 
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Agendapunt 10 
Voorstel aanpassing Reglement Schermvliegen op voorstel 
soarcommissie 
 
Tijdens de voorjaarsvergadering 2014 heeft de afdelingsvergadering ingestemd met een 
voorstel van de soarcommissie om de bestaande brevetstructuur aan te passen wegens de 
ontwikkelingen op het gebied van soaren. De afdelingsvergadering heeft toen als volgt 
besloten: 
 
1. Het huidige stelsel van Aantekeningen Bergstart en Lierstart uit te breiden met een 

Aantekening Duinsoaren.  
2. De huidige praktijkeisen ten aanzien van Bergbrevet 2 uit te breiden met eisen die 

nodig zijn voor veilig duinsoaren. 
3. De huidige theorie-eisen ten aanzien van Bergbrevet 2 uit te breiden met eisen die 

nodig zijn om de kennis over duinsoaren te vergroten. 
4. Het brevet 1 uit te breiden met een mogelijkheid tot het verwerven van een Aantekening 

Duinsoaren. 
 
Tevens is afgesproken dat de uitwerking van de vier punten van het voorstel wordt 
voorgelegd aan de afdelingsvergadering.  
 
De Soarcommissie heeft het besluit van de afdelingsvergadering uitgewerkt in de 
navolgende notitie, met als bijlagen voorstellen voor het aanpassen van de bestaande 
regelgeving. Tenslotte doet de soarcommissie een voorstel voor een overgangsregeling. 
 
 
Voorstel van het Afdelingsbestuur 
De Afdelingsvergadering besluit: 
a) het voorstel Brevet Structuur van de Soarcommissie over te nemen; 
b) het Reglement Schermvliegen van april 2014, de Exameneisen Theorie Schermvliegen 

en het Reglement Praktijk Eisen Schermvliegen 2011 aan te passen conform de 
voorstellen van de Soarcommissie 

c) een overgangsregeling vast te stellen conform het voorstel van de Soarcommissie. 
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Notitie Soar Brevet Structuur  
 
Verslag van de Soarcie 2014 voor de KNVvL Ledenvergadering November 2014  
Datum: 06/11/2014  
 
Inleiding  
Sinds enkele jaren is er een actieve discussie binnen en buiten de KNVvL gemeenschap 
over het soaren aan de Nederlandse Duinen. In de najaarsvergadering van 2012 is een 
notitie behandeld over het duinsoaren en dit heeft aanleiding gehad tot het vormen van een 
Commissie Onderzoek Soar-aantekening. De opdracht van deze commissie was: “adviseer 
het Afdelingsbestuur Schermvliegen van de KNVvL hoe het meest optimaal om te gaan 
met de legalisering van duinsoaren in Nederland met een tweeledige doelstelling: 1. 
Verhogen van het niveau en de veiligheid van duinsoaren in Nederland en 2. Beperken van 
het risico dat een duinsoarverbod ook schermvliegers van de KNVvL treft.”  
 
De Commissie Onderzoek Soar-aantekening heeft vervolgens in de voorjaarsvergadering 
van 2014 verslag uitgebracht van haar onderzoek (zie bijlage 1 – Advies Soarcommissie). 
De Commissie Onderzoek Soar-aantekening heeft in haar verslag Overwegingen t.a.v. het 
duinsoaren, Beslissingen door de ledenvergadering en een antwoord op een 5-tal 
onderzoeksvragen geformuleerd en beantwoord.  
 
Samenvattend kan worden gesteld dat de Commissie Onderzoek Soar-aantekening het 
bestuur en haar leden heeft geadviseerd het duinsoaren als een volwaardig onderdeel van 
de schermvliegsport te beschouwen en dat het derhalve nodig en noodzakelijk is om het 
huidige stelsel van Aantekeningen Bergstart en Lierstart uit te breiden met een 
Aantekening Soarenstart, het huidige stelsel van Aantekening van een instructeur en 
tandem uit te breiden. Bovendien is geadviseerd om aanpassingen door te voeren in de 
praktijk- en theorie-eisen.  
 
Het bestuur en haar leden heeft in de voorjaarsvergadering van 2014 derhalve een nieuwe 
commissie opgesteld welke tot doel heeft de onderzoeksresultaten van de Commissie 
Onderzoek Soar-aantekening verder uit te werken en te concretiseren.  
 
Deze notitie is de uitwerking van de in de voorjaarsvergadering van 2014 besproken 
resultaten van de Commissie Onderzoek Soar-aantekening en geeft concreet invulling aan 
een (aantekening) structuur welke het soaren als een volwaardig onderdeel van onze 
schermvliegsport maakt.  
 
Samenstelling Soar Commissie 2014 (“Soarcie 2014”)  
De samenstelling van de Soarcie 2014 is voor een groot deel een continuering van de 
samenstelling van de Commissie Onderzoek Soar-aantekening en bestaat uit Max Morrien, 
Jeroen Buis, Jitte Jorritsma, John Joosten en Martijn Geurts.  
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Uitwerking door de Soarcie 2014  
De Soarcie is na de voorjaarsvergadering van 2014 een aantal malen bij elkaar gekomen 
om verkennende gesprekken te voeren over de aanpassingen welke nodig zijn binnen de 
huidige structuur van brevetten, opleidingen en examens.  
 
De Soarcie 2014 stelt dat het duinsoaren een enorme positieve ontwikkeling is binnen de 
vliegsport. Het duinsoaren opent een hele nieuwe tak binnen de vliegsport welke nieuwe en 
jonge beoefenaars (naast ervaren berg en lier vliegers) aantrekt. Door het duinsoaren 
positief te benaderen en te faciliteren in haar ontwikkeling verjongt de KNVvL zich en opent 
een heel nieuw gremium aan leden. Ook de mogelijke kruisbestuiving – duinsoarders welke 
ook gaan berg- of liervliegen – heeft een positief effect op de vliegsport in het algemeen. 
Door een gedegen structuur op te bouwen waarin het duinsoaren als een volwaardig 
onderdeel van onze vliegsport wordt opgenomen, kan er voldoende sturing, veiligheid en 
kwaliteit worden gewaarborgd binnen het duinsoaren.  
 
In de verkennende gesprekken van de Soarcie 2014, informele gesprekken met diverse 
betrokkenen zoals vliegschoolhouders, instructeurs, actieve duinsoarders, en het bestuur 
van de afdeling schermvliegen is besproken hoe deze aanpassing dient vorm gegeven te 
worden.  
 
De Soarcie 2014 geeft concreet invulling aan de Soar aantekening in deze notitie door 
middel van een uitwerking van de noodzakelijke aanpassingen in de volgende relevante 
documenten:  
• Reglement Schermvliegen april 2014 (bijlage 2) 
• Exameneisen Theorie Schermvliegen (bijlage 3) 
• Reglement Praktijk Eisen Schermvliegen 2011 (bijlage 4) 
 
De voorgestelde wijzigingen zijn respectievelijk in bijlage 2, 3 en 4 aan deze notitie 
toegevoegd. De voorgestelde wijzigingen zijn gemarkeerd in rood.  
 
De KNVvL afdeling Schermvliegen heeft als een van de hoofdoelstellingen het bevorderen 
van het beoefenen door zo veel mogelijk mensen van de luchtsport schermvliegen in het 
algemeen en wel op een zo veilig mogelijke wijze in het bijzonder (Regelement 
Schermvliegen april 2014). Het invoeren van een volwaardige Hoofdaantekening met 
startmethode Soarstart past prima binnen deze doelstelling en vereist uiteindelijk een 
aanpassing van de huidige structuur met de minste uitzonderingen. Bovendien, als 
belangrijkste, waarborgt het de veiligheid en kwaliteit optimaal. 
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Notitie Soar Brevet Overgangsregeling  
 
Verslag van de Soarcie 2014 voor de KNVvL Ledenvergadering November 2014  
Datum: 06/11/2014  
 
De Soarcie 2014 heeft een voorstel gedaan voor de aanpassingen van de reglementen om 
de Hoofdaantekening Soarstart toe te voegen aan de huidige brevetten structuur. Deze 
notitie geeft een voorstel voor de overgangsregeling voor bestaande brevethouders en 
aantekeningen na invoering van de gewijzigde reglementen.  
 
Voorstel overgangsregeling:  
1. Na invoering van de gewijzigde reglementen zal eenmalig aan alle houders van 

Schermvliegbewijs-2 en Schermvliegbewijs-3 met Hoofdaantekening startmethode 
Bergstart of Lierstart, de Hoofdaantekening startmethode Soarstart worden toegekend.  

 
2. Houders van een Schermvliegbewijs-1 die binnen een periode van 1 jaar na invoering 

van de gewijzigde reglementen hun Schermvliegbewijs-2 met startmethode Bergstart of 
Lierstart behalen, krijgen ook de Hoofdaantekening startmethode Soarstart toegekend 
op hun Schermvliegbewijs-2.  

 
3. Houders van een Schermvliegbewijs-2 met startmethode Bergstart of Lierstart die 

binnen een periode van 1 jaar na invoering van de gewijzigde reglementen hun 
Schermvliegbewijs-3 (met startmethode Bergstart of Lierstart) behalen, krijgen ook de 
Hoofdaantekening startmethode Soarstart toegekend op hun Schermvliegbewijs-3.  

 
4. Na invoering van de gewijzigde reglementen kunnen houders van een aantekening 

HulpInstructeur en aantekening Instructeur (voor houders van een Schermvliegbewijs-2 
respectievelijk Schermvliegbewijs-3 met startmethode Bergstart en/of Lierstart) voor 
een periode van 2 jaar naar invoering van de gewijzigde reglementen een verzoek 
indienen bij het bestuur van de Afdeling Schermvliegen om deze aantekening ook te 
krijgen voor het Schermvliegbewijs-2 of -3 (respectievelijk) met startmethode Soarstart. 
Dit verzoek dient ingediend te worden met voldoende motivatie waarom de houder van 
mening is dat hij/zij deze aantekeningen dient toegekend te krijgen, zulks ter 
beoordeling door het bestuur van de Afdeling Schermvliegen.  

 
5. Het bestuur van de Afdeling Schermvliegen kan in uitzonderlijke gevallen de houder 

van een Schermvliegbewijs-2 de aantekening HulpInstructeur Soaren en de houder van 
een Schermvliegbewijs-3 de aantekening HulpInstructeur of Instructeur toekennen. Het 
bestuur kan alvorens deze toekenning te geven eisen stellen aan welke 
houder/aanvrager moet voldoen.  
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Agendapunt 11 
Rondvraag 
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Agendapunt 12 
Sluiting van de afdelingsvergadering 
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Nr Onderwerp Verslag 
1 Opening en 

vaststellen agenda 
Maarten van Eck opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle 
aanwezigen van harte welkom (zie bijlage voor de presentielijst), in 
het bijzonder Bert Wijnands, lid van het hoofdbestuur van de KNVvL. 
Omdat Erik Louwes vanavond afscheid neemt als bestuurslid, richt 
Bert Wijnands het woord tot hem. Hij memoreert dat Erik een van 
die bestuursleden is, die doet wat hij belooft. Zijn professionele 
inbreng heeft hij ervaren bij het afdelingsblad, waar hij op 
voortreffelijke wijze leiding aan heeft gegeven. Tenslotte vermeldt hij 
dat Erik een ingewikkeld systeem van vertegenwoordiging in de 
Ledenraad heeft gewijzigd in een simpel systeem. Voor deze 
verdiensten ontvangt hij de eremedaille in brons van de KNVvL. 
Vervolgens bedankt voorzitter Maarten van Eck Erik namens het 
afdelingsbestuur traditie getrouw met een Snicker. 
In zijn dankwoord vertelt Erik dat hij de afgelopen jaren heeft 
ervaren dat de afdeling veel beter is gaan functioneren; bijvoorbeeld 
dat afspraken nakomen nu de regel is. Ook de omgangsvormen 
binnen de afdeling zijn zeer ten positieve veranderd. Verder is hij 
heel trots op het afdelingsblad dat een prachtige restyling heeft 
ondergaan en heeft hij de instructeursbijeenkomsten altijd zeer 
inspirerend gevonden. Tenslotte bedankt Erik de bestuursleden voor 
de prettige samenwerking!   

2 Vaststellen verslag 
afdelingsvergaderi
ng 22 november 
2013 

Er zijn geen op- of aanmerkingen.  
De afdelingsvergadering stelt het verslag van 22 november 
2013 vast. 

3 Vaststellen verslag 
2013 van het 
bestuur 

Voorzitter Maarten van Eck geeft een korte toelichting op het 
verslag, waarin op enkele punten ook een relatie met 2014 wordt 
gelegd. Een van die punten is het NK Precisie. Het bestuur is heel 
blij dat Paragliding Holland bereid is om dat kampioenschap in 2014 
te organiseren. 
De afdelingsvergadering stemt in met het verslag 2013. 

4 Vaststellen 
financieel verslag 
2013 

Penningmeester Maurice Janssen licht het financiële  verslag toe. 
Het resultaat is ruim 2.000 euro voordelig. Dit kan dienen om de 
kosten voor de organisatie van de EHPU in 2014 uit te betalen.  
Maarten Swart vraagt hoeveel leden er jaarlijks bijkomen en 
weggaan. Maurice antwoordt dat het aantal nieuwe leden gelijk is 
aan het aantal leden dat op gaat voor brevet 2: 87. Ongeveer een 
gelijk aantal beëindigt  het lidmaatschap.  
De afdelingsvergadering stemt in met het financieel verslag 
2013. 

5 Aandachtspunten 
voor 2014 

Voorzitter Maarten van Eck licht enkele punten toe. 
Brevetten Oostenrijk: als bestuur doen we er alles aan, samen met 
hoofdbestuur, om onze brevetten erkend te krijgen in Oostenrijk. 
Afwachten is het tempo waarin de Oostenrijkse overheid actie 
onderneemt. Stand van zaken is weergegeven in het artikel in Riser 
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Nr Onderwerp Verslag 
en op de website. Op de vraag van Bastienne Wentzel wat er in de 
Oostenrijkse wet is veranderd, antwoordt Maarten dat er niets is 
veranderd, maar dat er een einde aan het gedoogbeleid is gemaakt. 
Leontien Kragten vult aan dat dit het gevolg is van 
(ongebrevetteerde) buitenlandse acro piloten die bij de 
Gerlitzer/Ossiachersee zorgden voor veel gevaarlijke situaties. In de 
praktijk zal de mate van handhaven verschillen per locatie, maar 
zelfstandig vliegen met een Nederlands brevet is volgens de 
Oostenrijkse wet illegaal en strafbaar. Er is ook daadwerkelijk 
handhavend opgetreden. Samen met andere maatregelen die 
Oostenrijk wil doorvoeren (hoogtebeperking, transponderplicht) is er 
in Oostenrijk veel discussie, want men merkt het in het afnemend 
aantal (paragliding)toeristen. 
Samenwerking: we zijn in gesprek met Zeilvliegen over 
samenwerking. Daar hebben we prioriteit aangegeven, waardoor er 
geen nieuws is te melden over samenwerking met de NVVV. 
De afdelingsvergadering stemt in met de aandachtspunten voor 
2014. 

6 Voorstel 
duinsoaren 

Voorzitter Maarten van Eck leidt het onderwerp in en legt een relatie 
met een recent incident in Zoutelande. Naar aanleiding van dat 
incident is er overleg geweest van zeil- en schermvliegen met de 
gemeente Veere. Dat is prima verlopen en de uitkomst past goed in 
de voorstellen van de soarcommissie. Maarten bedankt alle 
betrokkenen bij de voorstellen en hoopt dat zij ook bij het vervolg 
betrokken te blijven. 
In de discussie die volgt worden o.a. de volgende vragen gesteld en 
antwoorden gegeven: 
• voorstel past niet bij huidige regelgeving ten aanzien van vliegen 

met gecertificeerde schermen.  
Klopt, dat is een van de zaken die in het vervolg uitgezocht en 
opgelost moeten worden. 

• duinsoaren is vorm van overland vliegen en past niet bij Brevet-
2; met voorgestelde strengere eisen verkrijgt piloot nog geen 
aantekening duinsoaren. 
Het is de bedoeling dat uiteindelijk de eisen voor brevet 2 
zodanig zijn, dat dit wel voldoet voor soaren. 

• wat als je geen brevet 1 wilt halen?  
We doen dit omdat we aan overheden willen laten zien waarom 
iemand geschikt is om ergens te vliegen. Een deel van de 
mensen wil echter niet berg- of liervliegen maar alleen soaren, 
vandaar de oplossing van brevet-1, zonder volledige lier- of 
bergopleiding. 

• bij brevet 1 is altijd instructeur aanwezig, hoe doe je dat bij 
soaren? Punt is namelijk dat in huidige regelgeving iemand met 
brevet 1 geen zelfstandig piloot is. 
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Dat is iets om in het vervolg uit te zoeken, bijvoorbeeld door het 
aanpassen van de bevoegdheden gekoppeld aan brevet-1. 

• waarom geen losstaand soarbrevet?  
Ook dat is iets om in het vervolg uit te zoeken. Kern is dat we 
een kwaliteitskeurmerk willen, waarmee we aan overheden 
kunnen laten zien dat KNVvL piloten met het juiste brevet / 
aantekening de benodigde kennis en vaardigheden bezitten. 

• voorstellen geven onderzoek aan naar brevet? 
Het onderzoek naar nut en noodzaak is gedaan door de 
commissie; nu is het zaak om dat praktisch uit te werken. 
Daaronder valt ook de (bij-)scholing van instructeurs. Daarbij 
wordt uitgegaan van de leerdoelstellingen van de leerling; die 
bepalen wat een instructeur moet beheersen. 

Jan Dekker (stekbeheerder Zoutelande) meldt dat de gemeente 
Veere nog voor het badseizoen 2014 de Algemene Plaatselijke 
Verordening aanpast en een brevet gaat eisen, zoals door ons is 
voorgesteld aan de gemeente. Veere is heel positief over het 
soaren. 
De uitwerking van de vier punten van het voorstel wordt voorgelegd 
aan de afdelingsvergadering. Streven is om dit tijdens de 
najaarsvergadering 2014 te doen.  
Jeroen Buijs meldt dat de huidige soarcommissie graag het voorstel 
verder wil uitwerken. Martijn Geurts is eveneens bereid om mee te 
werken. Vanwege de relatie met regelgeving zal namens het bestuur 
John Joosten (portefeuillehouder kwaliteitsmanagement) 
deelnemen. 
De afdelingsvergadering stemt in met het voorstel van het 
bestuur om: 
1. Het huidige stelsel van Aantekeningen Bergstart en Lierstart uit 

te breiden met een Aantekening Duinsoaren.  
2. De huidige praktijkeisen ten aanzien van Bergbrevet 2 uit te 

breiden met eisen die nodig zijn voor veilig duinsoaren. 
3. De huidige theorie-eisen ten aanzien van Bergbrevet 2 uit te 

breiden met eisen die nodig zijn om de kennis over duinsoaren 
te vergroten. 

4. Het brevet 1 uit te breiden met een mogelijkheid tot het 
verwerven van een Aantekening Duinsoaren. 

7 Voorstel 
aanpassen eisen 
brevetten 

Namens het bestuur licht Erik Louwes de aanpassingen toe. 
Voorstel is om nu in te stemmen met verdere uitwerking richting 
reglementswijziging.  
Maarten Swart stelt voor om SIV achtige zaken alleen voor 
bergbrevet doen, want dit kan aan de lier niet boven water worden 
gedaan. Bovendien is de wind in Nederland meestal laminair, 
waardoor de noodzaak van een SIV minder groot is. 
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Verder wordt er opgemerkt dat het effect van manoeuvres ook 
afhangt van het type scherm. 
Erik Louwes geeft aan dat er in algemene termen is aangegeven 
wat iemand moet beheersen, bijvoorbeeld een techniek om snel af 
te dalen. Snel kunnen afdalen is ook in Nederland soms 
noodzakelijk gezien het wolkendek en de wolkenontwikkeling. De 
eisen gelden daarom zowel voor vlakland als voor de bergen. 
Manoeuvres moeten uiteraard worden uitgevoerd binnen de 
mogelijkheden van een scherm, zoals die door de fabrikant zijn 
aangegeven. 
Leontien Kragten leest een mail van afgevaardigde Paul Blok voor, 
die wegens ziekte is verhinderd. Kern daarvan is een pleidooi om 
meer aandacht te besteden aan de theoretische kennis van de 
fysiologische en psychologische aspecten welke tijdens het vliegen 
(en bij snelle afdaaltechnieken) kunnen optreden. Hij stelt een 
cursus voor instructeurs voor bij het Centrum Mens en Luchtvaart en 
hun boekje “Mensen en hun grenzen” als lesstof voor piloten in 
opleiding. 
Bestuur bedankt alle mensen die hebben meegewerkt aan het 
voorstel. 
De afdelingsvergadering stemt in met het voorstel van het 
bestuur om: 
1. Het voorstel voor aanpassing Praktijkeisen Schermvliegbewijs 3 

over te nemen; 
2. Voorbereidingen te treffen voor het aanpassen van de 

Praktijdeisen Schermvliegbewijs 3 in Reglement Schermvliegen 
en Afgiftereglement en ter goed keuring voor te leggen in 
najaarsvergadering 2014; 

3. Voorbereidingen te treffen voor het aanpassen van de 
logboekjes en/of addendum; 

4. De aanpassingen in te laten gaan op 1-1-2015 voor de piloten 
die voor het eerst een brevet-3 willen behalen. Huidige houders 
van brevet-3 hebben bij 1e verlenging automatisch voldoende 
ervaring, vluchten en uren en dienen dan te voldoen aan deze 
eisen. 

8 Voorstel juridische 
aanpassingen 
reglementen 

Voorzitter Maarten van Eck licht toe dat het bij de wijzigingen alleen 
gaat om juridisch-tekstuele verbeteringen.  
Lino de Wit merkt op dat het doel van een deel van de reglementen 
is om leden tegen zich zelf te beschermen. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor eisen aan materiaal. Gevolg is dat verenigingen er 
verantwoordelijk voor worden dat hun leden zich houden aan de 
reglementen en dat betekent dat bestuursleden van verenigingen 
deze verantwoordelijkheid krijgen. Dat is in praktische zin niet 
uitvoerbaar / niet wenselijk. Hij geeft aan dat bij de Nederlandse 
Onderwatersport Bond de oplossing is gevonden in het formuleren 
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van aanbevelingen in plaats van eisen in een reglement. Daarmee 
laat je de verantwoordelijkheid bij de leden liggen en vermijd je de 
verantwoordelijkheid van een bestuur dat die niet kan waar maken.  
Maarten van Eck vindt dit een goede suggestie, die we zullen 
betrekken bij een volgende aanpassing van de reglementen. 
Rob Verheij constateert dat artikel 39 inhoudelijk is gewijzigd. Het 
voorstel van het bestuur luidt: 
Artikel 39. Praktijkeisen Verlenging Aantekening 
(Opleidingsbevoegde) Lierman. 1. De Aanvrager van Verlenging 
dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde: 
a. minimaal 75 starts aan de Lier gedurende de 36 maanden 
voorafgaand aan de aanvraag. 
Hiervan dient een verklaring van de opleidingsinstantie of vereniging 
meegestuurd te worden. 
De laatste volzin is volgens Rob nieuw toegevoegd en dus geen 
tekstuele wijziging. Andre Bizot licht toe dat deze zin in een eerdere 
wijziging er per ongeluk uit is gehaald en dat dit nu is hersteld. 
Maarten van Eck deelt de mening dat dit meer is dan een tekstuele 
wijziging en stelt voor deze toevoeging nu te schrappen. Bij de 
najaarsvergadering volgt dan een voorstel voor aanpassing van het 
artikel. 
 
De Afdelingsvergadering stemt in met het voorstel van het 
bestuur om de aangegeven verbeteringen door te voeren, met 
uitzondering van de laatste volzin in artikel 39 en daarmee het 
Reglement Schermvliegen met de nieuwe formuleringen vast te 
stellen. 

9 Bestuurswisseling
en 

Voorzitter Maarten van Eck licht toe welke portefeuilles er nu 
(wedstrijden en communicatie) en in het najaar 
(penningmeester&examens, opleidingen&brevetten en voorzitter) 
vacant komen. Er hebben zich kandidaten gemeld, maar niet voor 
de huidige vacatures. Maarten roept afgevaardigden op om zich 
kandidaat te stellen. 
[In de nazit van de afdelingsvergadering heeft Dick ter Maat zich 
bereid getoond om de organisatie / coördinatie van de wedstrijden 
op zich te nemen. Het bestuur heeft dit in dank aanvaard! Maurice 
Janssen zal binnen het bestuur de portefeuille wedstrijden op zich 
nemen.] 

10 Overige 
voorstellen: 

 

A Voorstel Skyline: 
opleiding en 
aantekening voor 
lieroperator 

Skyline wil erkenning krijgen voor de door / bij hen opgeleide 
lieroperators en dat deze lieroperators dan ook bevoegd worden om 
aspirant lieroperators bevoegd te verklaren voor het lieren van 
scherm- en zeilvliegers. 
Erik Louwes licht toe dat tijdens een eerdere afdelingsvergadering 
besloten is om dit mogelijk te maken door introductie van 
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Opleidingsbevoegde Lierman. Dit vergde nog wel een 
opleidingsplan en aanverwante zaken. Tot nu toe heeft geen enkele 
school of vereniging zo’n plan ingediend. Het bestuur roept op om 
gezamenlijk daar aan te gaan werken. Maarten Swart wil graag 
voorstellen doen; Dick ter Maat is bereid daar ook een bijdrage aan 
te leveren. Maarten Swart vraagt of een opleidingsbevoegde lierman 
ook liermannen mag opleiden tot opleidingsbevoegde lierman? Nee, 
vanwege de vastgelegde (NOC*NSF)  opleidingseisen moet dat bij 
een school gebeuren. Net zoals instructeurs geen instructeurs 
mogen opleiden; daarvoor geldt een apart opleidingsprogramma. 

B Voorstel Skyline 
IPPI5 

Skyline wil dat aan een L3/B3 piloot zonder meer IPPI niveau 5 
worden verstrekt, zonder dat een instructeur de aanvraag mede-
ondertekent. 
Andre Bizot licht toe dat in een eerdere afdelingsvergadering is 
besloten dat een instructeur moet meetekenen. Zodra de eisen 
brevet 3 zijn aangepast (waartoe tijdens deze vergadering is 
besloten) vervalt deze noodzaak, want dan levert brevet 3 meteen 
IPPI5 op. 

C Presentatie 
website 

Erik Louwes presenteert de nieuwe website van de KNVvL. 
http://knvvl.zite01.nl Binnen enkele dagen ontvangt iedereen 
waarvan iets op de site staat een mail met het verzoek te checken 
op juistheid, taal- en tikfouten. 
Erik presenteert ook het speciale Riser magazine voor aspirant-
leden. Dat komt binnen enkele weken beschikbaar. Alle scholen en 
verenigingen ontvangen enkele exemplaren. De overige exemplaren 
worden door het bondsbureau samen met de lidmaatschapskaart 
aan aspirant-leden verzonden. 
Maarten van Eck bedankt Erik en Bastienne Wentzel voor hun inzet 
voor site en Riser. 

11 Rondvraag Maarten Swart vraagt naar risico’s bij gebruik van niet-gekeurde lier. 
Antwoord: je voldoet niet aan regels van de KNVvL. Een 
verzekeringsmaatschappij kan dat als grond zien om niet uit te 
betalen ingeval van een claim. 
Maarten Swart vraagt ook naar de verantwoordelijkheid (van 
lierman, startleider) bij het lieren in relatie tot de eisen aan de 
persoonlijke uitrusting van een piloot.  
Maarten van Eck geeft aan dat het heel lastig is om juridische  en 
verzekeringstechnische duidelijkheid te krijgen. Het onderwerp sluit 
aan bij de opmerkingen die door Lino de Wit zijn gemaakt bij 
agendapunt 8 aanpassing reglement. Zoals toegezegd zullen we dit 
betrekken bij de volgende aanpassing van de reglementen. 

12 Sluiting Om 21.55 uur bedankt Maarten van Eck iedereen voor zijn en haar 
aanwezigheid en bijdragen. Hij nodigt iedereen uit om nog wat te 
drinken en na te praten aan de bar. 
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Achternaam	   Voornaam	   Functie	  

Eck,	  van	   Maarten	   Voorzitter	  

Louwes	   Erik	   Vicevoorzitter	  en	  communicatie	  

Stigter	   Wouter	   Secretaris	  

Janssen	   Maurice	   Penningmeester	  

Lemmen	   Henry	   Veiligheid	  en	  techniek	  

Joosten	   John	   Kwaliteitsmanagement	  en	  scholen	  

Bizot	   André	   Opleidingen	  en	  brevetten	  

Akker,	  van	  den	   Ad	   Afgevaardigde	  

Buis	   Jeroen	   Afgevaardigde	  

Delmaar	   Bert	   Afgevaardigde	  

Geurts	   Martijn	   Afgevaardigde	  

IJsselsteijn	   Yiri	   Afgevaardigde	  

Joling	   Albert	   Afgevaardigde	  

Koren	   Gijsbert	   Afgevaardigde	  

Kragten	   Leontien	   Afgevaardigde	  

Maat,	  ter	   Dick	   Afgevaardigde	  

Pool	   Arjan	   Afgevaardigde	  

Schreurs	   Alex	   Afgevaardigde	  

Steenderen,	  van	   Jeroen	   Afgevaardigde	  

Swart	   Maarten	   Afgevaardigde	  

Ultee	   Kickie	   Afgevaardigde	  

Verheij	   Rob	   Afgevaardigde	  

Wierenga	   André	   Afgevaardigde	  

Wierenga	   Sonja	   Afgevaardigde	  

Wout	   Max	   Afgevaardigde	  

Dekker	   Thea	  	   Lid	  

Dekker	   Jan	   Lid	  

Schaik,	  van	  	   Henk	   Lid	  

Visser	   Gerard	   Lid	  

Wentzel	   Bastienne	   Lid	  

Wit,	  de	   Lino	   Lid	  
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Jaarplan 2015 afdeling Schermvliegen KNVvL 
 
 
Het	  bestuur	  heeft	  net	  als	  voor	  2014	  een	  Jaarplan	  opgesteld.	  Daarin	  zijn	  per	  onderwerp	  /	  portefeuille	  
resultaten	  geformuleerd	  die	  het	  bestuur	  in	  2015	  wil	  bereiken.	  

	  

Het	  Jaarplan	  is	  als	  bijlage	  5.1	  bij	  de	  stukken	  opgenomen.	  

 
1. SITUATIESCHETS	  AFDELING	  

	  
a.	  Leden afdeling	  per	  1	  oktober	  2014	  

De	  afdeling	  Schermvliegen	  heeft	  per	  1	  oktober	  2014	  in	  totaal	  1581	  leden,	  drie	  minder	  dan	  per	  1	  
oktober	  2013.	  Zoals	  gebruikelijk	  is	  tijdens	  het	  jaar	  een	  toename	  te	  zien	  van	  het	  aantal	  leden,	  dat	  door	  
opzeggingen	  aan	  het	  einde	  van	  het	  jaar	  weer	  terugloopt.	  Sinds	  2009	  is	  het	  aantal	  leden	  met	  100	  
toegenomen,	  een	  stijging	  van	  gemiddeld	  1,3%	  per	  jaar.	  Niet	  meer	  dan	  10%	  van	  de	  leden	  is	  vrouw.	  

Jaar	   1	  januari	   1	  oktober	   31	  december	   gemiddeld	  
2014	   1496	   1581	   	   	  
2013	   1489	   1584	   1609	   1549	  
2012	   1468	   1584	   1486	   1477	  
2011	   1483	   1570	   1463	   1473	  
2010	   1464	   1566	   1480	   1472	  
2009	   1447	   1553	   1460	   1454	  

Gemiddeld	  =	  (aantal	  per	  1-‐1	  plus	  aantal	  per	  31-‐12)	  /	  2	  

	  
b.	  Bestuur	  
De	  samenstelling	  van	  het	  bestuur	  is	  in	  2015	  als	  volgt,	  indien	  de	  afdelingsvergadering	  overgaat	  tot	  de	  
voorgestelde	  benoemingen:	  

 
Portefeuille Naam Einde termijn Opmerking 

Voorzitter, 
belangenbehartiging 

Contijn van Marle Najaar 2018 Herkiesbaar in 2018 voor 
één termijn. 

Secretaris, 
communicatie 

Wouter Stigter Voorjaar 2015 Herkiesbaar in 2015 (en in 
2019) 

Penningmeester, 
wedstrijden 

Maurice Janssen Najaar 2018 Herkiesbaar in 2018 voor 
één termijn. 

Brevetteringen & 
Opleidingen 

Sanne Both Najaar 2018 Herkiesbaar in 2018 (en in 
2022) 

Examens Bas van Duijn Najaar 2018 Herkiesbaar in 2018 (en in 
2022) 

Veiligheid en techniek Henry Lemmen Najaar 2016 Herkiesbaar in 2016 (en in 
2020) 

Kwaliteitsmanagement, 
schoen 

John Joosten Voorjaar 2015 Herkiesbaar in 2015 (en in 
2019) 
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Sinds	  het	  verschijnen	  van	  het	  jaarplan	  2014	  is	  het	  gelukt	  om	  drie	  nieuwe	  bestuursleden	  te	  vinden.	  
Vanwege	  de	  reeds	  bestaande	  vacature	  wedstrijdzaken	  én	  het	  onverwachte	  vertrek	  wegens	  
gezondheidsproblemen	  van	  voorzitter	  Maarten	  van	  Eck,	  hebben	  de	  zittende	  bestuursleden	  de	  
nieuwe	  leden	  gevraagd	  om	  per	  direct	  tot	  het	  bestuur	  toe	  te	  treden	  op	  interim	  basis.	  Tijdens	  de	  
afdelingsvergadering	  op	  21	  november	  2014	  wordt	  de	  leden	  gevraagd	  hen	  te	  benoemen.	  Omdat	  drie	  	  
bestuursleden	  al	  hebben	  aangegeven	  na	  hun	  huidige	  termijn	  door	  te	  willen	  gaan,	  is	  het	  daarmee	  
gelukt	  de	  continuïteit	  in	  het	  bestuur	  te	  waarborgen.	  

	  
	  

2.	  DOELSTELLINGEN	  2015	  AFDELING	  SCHERMVLIEGEN	  
	  

a.	  Algemeen	  

De	  doelstellingen	  van	  de	  afdelingen	  zijn	  afgeleid	  van	  de	  doelstellingen	  van	  de	  KNVvL	  en	  richten	  zich	  
op	  het	  ontwikkelen	  van	  de	  (sport)activiteiten	  die	  kenmerkend	  zijn	  voor	  deze	  afdeling.	  

De	  primaire	  doelstellingen	  van	  de	  afdeling	  zijn:	  

− Het	  behartigen	  van	  de	  belangen	  van	  de	  leden	  
− Het	  verlenen	  van	  diensten	  en	  producten	  aan	  de	  leden	  
− Het	  bevorderen	  van	  een	  veiligheidsbesef	  
− Het	  op	  peil	  houden	  van	  de	  kennis	  en	  kunde	  van	  de	  leden	  
− Het	  promoten	  van	  schermvliegen	  

	  
b.	  Speerpunten	  2015	  
	  
VOORZITTER	  EN	  BELANGENBEHARTIGING	  
	  
Soar-‐problematiek	  
In	  2014	  heeft	  de	  soarcommissie	  een	  voorstel	  gedaan	  voor	  het	  invoeren	  van	  een	  soarbrevet.	  Insteek	  
was	  om	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  huidige	  brevetsystematiek	  en	  een	  aantekening	  soaren	  voor	  brevet-‐1	  in	  
te	  voeren.	  De	  afdelingsvergadering	  heeft	  dit	  overgenomen.	  Tijdens	  de	  uitwerking	  van	  dit	  voorstel	  	  is	  
bij	  de	  soarcommissie	  en	  het	  bestuur	  het	  inzicht	  ontstaat	  dat	  we	  beter	  brevet-‐1	  in	  stand	  kunnen	  
houden,	  dat	  wil	  zeggen,	  brevet-‐1	  houders	  zijn	  geen	  zelfstandig	  piloot.	  Huidige	  insteek	  is	  dat	  we	  
toewerken	  naar	  een	  generiek	  brevet	  1	  voor	  lier,	  berg	  en	  soar	  waarbij	  de	  piloot	  niet	  bevoegd	  is	  om	  
zelfstandig	  te	  vliegen.	  Om	  zelfstandig	  te	  kunnen	  duinsoaren	  zal	  de	  piloot	  over	  een	  brevet-‐2	  moeten	  
beschikken.	  Het	  brevet-‐2	  wordt	  gedifferentieerd	  in	  lier,	  berg	  en	  soar,	  waarbij	  de	  theorie-‐	  en	  
praktijkeisen	  op	  elk	  van	  de	  onderdelen	  wordt	  afgestemd.	  	  
In	  2015	  is	  het	  zaak	  om	  de	  aantekening	  soaren	  daadwerkelijk	  in	  te	  voeren	  en	  een	  opleidings-‐	  en	  
examenprogramma	  te	  ontwikkelen.	  	  
We	  blijven	  als	  bestuur	  en	  soarcommissie	  inzetten	  op	  het	  behouden	  van	  de	  huidige	  soarstekken	  en	  
het	  proberen	  te	  bereiken	  van	  de	  nieuwe	  groep	  van	  soarders,	  mede	  door	  invoering	  van	  de	  
aantekening	  soaren.	  
ü Resultaat	  2015:	  De	  aantekening	  soaren	  wordt	  ingevoerd	  en	  scholen	  ontwikkelen	  een	  

opleidingsprogramma	  voor	  het	  behalen	  van	  de	  aantekening.	  	  
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Brevetten	  in	  Oostenrijk	  /	  rijkserkenning	  van	  brevetten	  
Naar	  aanleiding	  van	  diverse	  voorvallen	  heeft	  de	  Oostenrijkse	  regering	  besloten	  haar	  regelgeving	  aan	  
te	  scherpen.	  Vanaf	  1	  oktober	  2013	  worden	  uitsluitend	  brevetten	  erkend	  die	  door	  of	  namens	  een	  
nationale	  overheid	  zijn	  uitgegeven;	  IPPI	  kaarten	  worden	  niet	  meer	  erkend.	  Helaas	  zijn	  de	  landen	  
binnen	  de	  EHPU	  hierover	  verdeeld,	  waardoor	  het	  niet	  gelukt	  is	  om	  gezamenlijk	  en	  krachtig	  te	  
protesteren.	  Ons	  streven	  was	  om	  rijkserkenning	  te	  verkrijgen	  voor	  onze	  brevetten,	  dan	  wel	  de	  
Oostenrijkse	  regering	  op	  andere	  gedachten	  te	  brengen.	  Beide	  is	  nog	  niet	  gelukt.	  Naar	  aanleiding	  van	  
het	  voorbereiden	  van	  de	  aanvraag	  voor	  rijkserkenning	  heeft	  het	  bestuur	  zich	  nader	  beraden	  over	  de	  
voor-‐	  en	  nadelen	  hiervan.	  Het	  rijk	  heeft	  per	  1	  januari	  2015	  de	  afgifte	  van	  brevetten	  voor	  
zweefvliegen	  en	  ballonvaren	  naar	  zich	  toe	  getrokken,	  zeer	  tegen	  de	  zin	  in	  van	  de	  KNVvL	  en	  met	  hoge	  
kosten	  voor	  de	  aanvragers	  tot	  gevolg.	  Wij	  zijn	  er	  huiverig	  voor	  dat	  dit	  ook	  zou	  kunnen	  gebeuren	  als	  
uitkomst	  van	  de	  rijkserkenning	  van	  onze	  brevetten.	  In	  2015	  willen	  wij	  dit	  nader	  bespreken	  met	  het	  
rijk	  en	  tot	  een	  oplossing	  komen.	  Ondertussen	  blijven	  wij	  ook	  de	  Oostenrijkse	  regering	  beïnvloeden	  
om	  tot	  een	  voor	  ons	  (en	  landen	  in	  een	  vergelijkbare	  situatie)	  tot	  een	  oplossing	  te	  komen.	  	  
ü Resultaat	  2015:	  we	  verkrijgen	  duidelijkheid	  over	  de	  gevolgen	  van	  rijkserkenning	  voor	  onze	  

brevetten	  en	  aantekeningen	  en	  maken	  op	  grond	  daarvan	  een	  keuze.	  

	  
EHPU	  
Nederland	  is	  lid	  van	  de	  European	  Hanggliding	  and	  Paragliding	  Union	  en	  neemt	  actief	  deel	  aan	  
discussies	  en	  overleggen	  in	  en	  van	  de	  EHPU	  en	  zijn	  commissies.	  De	  afdelingen	  deltavliegen	  en	  
schermvliegen	  trekken	  samen	  op	  in	  dit	  verband.	  Belangrijkste	  onderwerpen	  zijn	  de	  normering	  van	  
materiaal	  en	  de	  Europese	  regelgeving.	  Bij	  het	  materiaal	  staat	  veiligheid	  voorop,	  terwijl	  bij	  regelgeving	  
een	  minimum	  aan	  belemmeringen,	  gecombineerd	  met	  veiligheid,	  de	  inzet	  is.	  
	  
Samenwerking	  met	  Delta	  
In	  2013	  zijn	  de	  eerste	  verkennende	  stappen	  gezet	  om	  te	  komen	  tot	  (verdergaande)	  samenwerking	  
met	  de	  afdeling	  Deltavliegen	  (voorheen	  Zeilvliegen).	  Beide	  besturen	  hebben	  geconstateerd	  dat	  de	  wil	  
er	  is	  en	  onderschrijven	  de	  doelen	  ervan:	  

− sterker	  staan	  richting	  overheden	  en	  (maatschappelijke)	  organisaties	  door	  krachtenbundeling,	  

− betere	  service	  aan	  onze	  leden	  door	  groter	  draagvlak	  voor	  ontwikkelingen,	  

− voorkomen	  van	  dubbelingen	  in	  bestuur	  en	  ondersteuning.	  

In	  2014	  is	  er	  enige	  voortgang	  geboekt	  in	  het	  realiseren	  van	  meer	  samenwerking,	  zoals	  plan	  voor	  
gezamenlijke	  stekbeheerder	  Maasvlakte;	  gezamenlijke	  aangepaste	  EHBO	  cursusavond	  en	  
gezamenlijke	  aanpak	  brevettenprobleem	  Oostenrijk.	  In	  2015	  willen	  verder	  gaan	  om	  langs	  de	  weg	  der	  
geleidelijkheid	  de	  samenwerking	  vorm	  te	  geven.	  

ü Resultaat	  2015:	  de	  beide	  afdelingen	  stellen	  gezamenlijk	  een	  tijdpad	  op	  om	  de	  samenwerking	  
handen	  en	  voeten	  te	  geven.	  

	  
	  
SECRETARIS	  
	  
Bestuursvergaderingen	  
Het	  bestuur	  vergadert	  minimaal	  zes	  keer	  per	  jaar	  op	  het	  kantoor	  van	  de	  KNVvL	  in	  Woerden.	  Aan	  de	  
orde	  komt	  de	  voortgang	  van	  de	  realisatie	  van	  de	  doelen	  voor	  2015,	  de	  lange	  termijn	  ambities	  en	  
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allerhande	  actuele	  zaken.	  Het	  bestuur	  wil	  de	  leden	  meer	  en	  vaker	  informeren	  over	  de	  voortgang	  die	  
het	  maakt	  in	  het	  realiseren	  van	  de	  ambities	  en	  over	  actuele	  zaken.	  

ü Resultaat	  2015:	  twee	  keer	  per	  jaar	  biedt	  het	  bestuur	  de	  leden	  inzicht	  in	  de	  voortgang	  van	  de	  
resultaten	  via	  de	  vernieuwde	  website	  van	  de	  afdeling	  en/of	  andere	  informatiekanalen.	  

	  
Afdelingsvergaderingen	  
Het	  bestuur	  organiseert	  twee	  keer	  per	  jaar	  een	  Afdelingsvergadering.	  Dat	  gebeurt	  in	  het	  voorjaar	  en	  
in	  het	  najaar.	  Tijdens	  de	  bijeenkomsten	  wordt	  verantwoording	  afgelegd	  over	  het	  afgelopen	  jaar	  resp.	  
worden	  voorstellen	  gedaan	  voor	  het	  komende	  jaar	  en	  wordt	  gesproken	  over	  de	  gang	  van	  zaken	  
binnen	  de	  afdeling.	  Verslagen	  van	  de	  vergaderingen	  zijn	  openbaar	  en	  beschikbaar	  op	  de	  website.	  
De	  afdelingsvergaderingen	  in	  2015	  zijn	  op	  vrijdag	  24	  april	  en	  vrijdag	  20	  november	  in	  Amrath	  Hotel	  
Maarsbergen.	  
ü Resultaat	  2015:	  de	  vergaderingen	  worden	  zorgvuldig	  voorbereid	  en	  de	  verslagen	  zijn	  binnen	  1	  

week	  voor	  de	  bestuursleden	  resp.	  afgevaardigden	  in	  concept	  beschikbaar.	  Na	  een	  reactietermijn	  
van	  3	  weken	  worden	  de	  definitieve	  conceptverslagen	  op	  de	  website	  gepubliceerd.	  De	  formele	  
vaststelling	  gebeurt	  in	  de	  eerstvolgende	  afdelingsvergadering.	  

	  
Schoolhoudersbijeenkomsten	  
Het	  bestuur	  organiseert	  minimaal	  één	  keer	  per	  jaar	  een	  bijeenkomst	  met	  schoolhouders.	  Deze	  kan	  
aansluitend	  met	  de	  instructeursbijeenkomst	  worden	  gehouden.	  Voor	  2015	  moet	  nog	  worden	  
bepaald	  wanneer	  de	  bijeenkomst	  wordt	  gehouden.	  
ü Resultaat	  2015:	  één	  bijeenkomst	  met	  schoolhouders,	  waarvan	  de	  inhoud	  gezamenlijk	  met	  de	  

scholen	  wordt	  bepaald.	  

	  
Verenigingsbijeenkomsten	  
Het	  bestuur	  organiseert	  vanaf	  2015	  minimaal	  één	  keer	  per	  jaar	  een	  bijeenkomst	  met	  (bestuurders	  
van)	  verenigingen.	  Datum,	  locatie	  en	  inhoud	  worden	  in	  overleg	  met	  de	  verenigingen	  bepaald.	  Voor	  
2015	  moet	  nog	  worden	  bepaald	  wanneer	  de	  bijeenkomst	  wordt	  gehouden.	  
ü Resultaat	  2015:	  één	  bijeenkomst	  met	  verenigingen,	  waarvan	  de	  inhoud	  gezamenlijk	  met	  de	  

verenigingen	  wordt	  bepaald	  

	  
PENNINGMEESTER	  
	  
Verslaglegging	  2014	  en	  begroting	  2016	  	  
De	  penningmeester	  doet	  tijdens	  het	  voorjaarsvergadering	  verslag	  van	  het	  financieel	  resultaat	  over	  
het	  jaar	  2014.	  Gedurende	  het	  jaar	  draagt	  de	  penningmeester	  zorg	  voor	  het	  juist	  boeken	  van	  kosten	  
en	  baten.	  	  Tijdens	  de	  najaarsvergadering	  licht	  de	  penningmeester	  de	  begroting	  2016	  toe.	  	  
ü Resultaat	  2015:	  de	  afdeling	  heeft	  voor	  2015	  een	  correct	  financieel	  resultaat	  
ü Resultaat	  2015:	  de	  afdeling	  heeft	  voor	  2016	  een	  sluitende	  begroting.	  
	  

	  
EXAMENS	  

	  
Theorie-‐examens	  
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In	  2015	  wordt	  er	  in	  het	  voorjaar	  een	  extra	  theorie-‐examen	  georganiseerd.	  Leden	  die	  in	  het	  voorjaar	  
voor	  het	  examen	  zakken	  hebben	  daarmee	  aan	  het	  begin	  van	  het	  seizoen	  de	  mogelijkheid	  om	  te	  
herkansen.	  Alle	  drie	  de	  examens	  worden	  voor	  zowel	  Brevet	  2	  als	  3	  gehouden.	  Aan	  het	  einde	  van	  
2015	  worden	  de	  ervaringen	  ten	  aanzien	  van	  het	  extra	  examen	  geëvalueerd	  en	  besloten	  om	  dit	  vanaf	  
2016	  voort	  te	  zetten.	  De	  verwachting	  is	  dat	  de	  opkomst	  per	  examen	  lager	  zal	  zijn	  en	  de	  inkomsten	  
navenant	  terwijl	  de	  organisatiekosten	  vrijwel	  gelijk	  blijven.	  Om	  de	  examens	  kostendekkend	  te	  
houden	  zal	  het	  tarief	  worden	  aangepast.	  	  

De	  commissie	  zal	  de	  exameneisen	  actualiseren	  en	  voorbereiden	  op	  aparte	  theorie	  examens	  voor	  
berg,	  lier	  en	  soar.	  De	  bedoeling	  is	  dat	  het	  examen	  bestaat	  uit	  een	  generiek	  deel	  voor	  alle	  disciplines	  
en	  wordt	  aangevuld	  met	  aparte	  onderdelen	  voor	  berg,	  lier	  en	  soar.	  Kandidaten	  kunnen	  voor	  	  1,	  2	  of	  
alle	  3	  de	  onderdelen	  examen	  afleggen.	  

Verder	  zal	  in	  2015	  de	  vragendatabase	  worden	  uitgebreid.	  

ü Resultaat	  2015:	  de	  examencommissie	  organiseert	  drie	  theorie-‐examens	  
ü Resultaat	  2015:	  actualiseren	  exameneisen	  met	  onderverdeling	  in	  generiek	  en	  per	  discipline	  
ü Resultaat	  2015:	  de	  database	  met	  vragen	  wordt	  verder	  uitgebreid.	  

	  
	  
SCHOLEN	  
	  
Erkenningen	  scholen	  en	  verenigingen	  
De	  KNVvL	  erkent	  dertien	  opleidingsinstanties	  voor	  schermvliegen	  en	  er	  zijn	  eveneens	  dertien	  
schermvliegverenigingen	  bij	  de	  KNVvL	  aangesloten.	  Na	  de	  toename	  met	  twee	  verenigingen	  in	  2014	  
verwachten	  we	  geen	  toe-‐	  of	  afname	  in	  2015.	  
ü Resultaat	  2015:	  het	  aantal	  erkende	  scholen	  en	  verenigingen	  blijft	  in	  2015	  tenminste	  gelijk.	  

	  
	  
COMMUNICATIE	  
	  
Communicatie	  
De	  afdeling	  heeft	  momenteel	  twee	  communicatiekanalen	  naar	  de	  leden:	  Riser	  en	  website.	  De	  huidige	  
website	  biedt	  maar	  beperkte	  mogelijkheden	  qua	  inhoud	  en	  vormgeving.	  Riser	  daarentegen	  heeft	  een	  
fraaie	  vormgeving	  en	  prima	  artikelen;	  het	  wordt	  zeer	  gewaardeerd	  door	  de	  leden.	  Nadeel	  van	  het	  
blad	  is	  dat	  het	  niet	  actueel	  is	  qua	  inhoud;	  dat	  is	  gelet	  op	  de	  productietijd	  gewoon	  niet	  mogelijk.	  
Daarnaast	  is	  het	  ook	  kostbaar	  voor	  de	  afdeling,	  drukwerk	  en	  portokosten	  zijn	  samen	  de	  grootste	  
uitgavenpost	  van	  de	  afdeling.	  Het	  bestuur	  wil	  in	  2015	  een	  communicatieplan	  op	  stellen	  om	  de	  
communicatie	  met	  de	  leden	  (en	  andere	  geïnteresseerden!)	  langs	  meer	  kanalen	  te	  laten	  verlopen.	  
Doelen	  daarbij	  zijn	  een	  groter	  bereik,	  meer	  actualiteit,	  meer	  inbreng	  van	  de	  leden	  en	  minder	  kosten.	  
We	  doen	  dat	  in	  samenspraak	  met	  de	  koepelorganisatie	  en	  graag	  ook	  met	  de	  afdeling	  deltavliegen.	  
ü Resultaat	  2015:	  er	  komt	  een	  communicatieplan	  aan	  de	  hand	  waarvan	  planmatig	  de	  

communicatie	  met	  de	  leden	  wordt	  verbeterd:	  een	  groter	  bereik,	  meer	  actualiteit,	  meer	  inbreng	  
van	  de	  leden	  en	  minder	  kosten.	  

	  
Website	  
Op	  3	  november	  is	  de	  geheel	  vernieuwde	  website	  van	  de	  KNVvL	  live	  gegaan.	  Ons	  deel	  van	  de	  site	  is	  in	  
het	  nieuwe	  stramien	  overgezet	  en	  waar	  nodig	  geactualiseerd	  en	  aangevuld.	  Samen	  met	  enkele	  
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redactieleden	  van	  Riser	  willen	  we	  de	  inhoud	  en	  vormgeving	  van	  ons	  deel	  van	  de	  site	  verder	  
actualiseren	  en	  verbeteren.	  
ü Resultaat	  2015:	  de	  inhoud	  en	  vormgeving	  van	  de	  afdelingssite	  wordt	  geactualiseerd	  en	  

verbeterd.	  	  

	  
Riser	  
Riser	  heeft	  een	  belangrijke	  functie	  in	  de	  communicatie	  met	  de	  leden.	  Het	  is	  van	  belang	  om	  het	  aantal	  
advertenties	  substantieel	  te	  vergroten	  voor	  een	  beter	  ‘financieel’	  draagvlak.	  Het	  verzenden	  van	  Riser	  
naar	  aspirant-‐leden	  maakt	  onderdeel	  uit	  van	  het	  vergroten	  van	  de	  interesse	  voor	  adverteerders	  en	  
schoolhouders	  om	  te	  adverteren.	  Riser	  is	  tot	  nu	  toe	  de	  belangrijkste	  mogelijkheid	  om	  met	  alle	  leden	  
gezamenlijk	  contact	  te	  hebben.	  Het	  is	  in	  2014	  (naar	  de	  stand	  van	  zaken	  per	  1	  oktober)	  niet	  gelukt	  de	  
advertentie-‐inkomsten	  flink	  te	  verhogen;	  dat	  blijft	  wel	  het	  streven.	  

ü Resultaat	  2015:	  de	  advertentie-‐inkomsten	  zijn	  in	  2015	  25%	  meer	  dan	  in	  2013.	  	  
ü Resultaat	  2015:	  de	  portefeuillehouders	  communicatie	  van	  de	  afdelingen	  delta-‐	  en	  schermvliegen	  

doen	  in	  samenwerking	  met	  de	  beide	  redacties	  een	  voorstel	  of	  en	  langs	  welke	  weg	  (inhoudelijk	  en	  
qua	  planning)	  beide	  magazines	  kunnen	  worden	  samengevoegd.	  	  

	  
Vliegsportbeurs	  
De	  Afdeling	  Schermvliegen	  is	  in	  samenwerking	  met	  de	  Afdeling	  Deltavliegen	  jaarlijks	  
vertegenwoordigd	  op	  de	  Vliegsportbeurs	  op	  de	  laatste	  zondag	  in	  januari.	  De	  afdeling	  speelt	  geen	  rol	  
in	  de	  organisatie	  van	  de	  beurs,	  maar	  geeft	  wel	  support.	  De	  aanwezigheid	  tijdens	  de	  beurs	  is	  een	  
belangrijke	  mogelijkheid	  om	  bij	  te	  praten	  met	  afdelingsleden	  en	  belangstellenden	  voor	  het	  
schermvliegen.	  In	  2015	  wordt	  weer	  deelgenomen	  aan	  de	  beurs,	  waarvoor	  de	  organisatie	  nog	  geen	  
locatie	  heeft	  bekend	  gemaakt.	  Duidelijk	  is	  wel	  dat	  de	  beurs	  niet	  meer	  in	  Wageningen	  wordt	  
gehouden.	  Vast	  onderdeel	  is	  de	  huldiging	  van	  de	  diverse	  kampioenen,	  wat	  we	  in	  2015	  meer	  luister	  
willen	  bijzetten.	  
ü Resultaat	  2015:	  de	  afdeling	  is	  vertegenwoordigd	  tijdens	  de	  vliegsportbeurs.	  

	  
	  
BREVETTERINGEN	  EN	  OPLEIDINGEN	  
	  
Opleiding	  en	  brevettering	  	  
In	  2015	  start	  bij	  voldoende	  deelname	  weer	  een	  instructeursopleiding	  en	  worden	  twee	  instructeurs-‐
bijeenkomsten	  gehouden.	  Het	  initiatief	  om	  instructeurs	  een	  deel	  van	  de	  bijeenkomst	  te	  laten	  
verzorgen,	  wordt	  ook	  in	  2015	  voortgezet.	  	  

ü Resultaat	  2015:	  er	  zijn	  twee	  instructeursdagen	  gehouden	  en	  alle	  instructeurs	  hebben	  tenminste	  
twee	  dagdelen	  daaraan	  deelgenomen,	  waarbij	  instructeurs	  een	  belangrijk	  deel	  van	  de	  
bijeenkomsten	  verzorgen.	  

	  
VEILIGHEID	  EN	  TECHNIEK	  
	  
Veiligheid	  en	  techniek	  
In	  2015	  zullen	  zoals	  gebruikelijk	  twee	  periodieke	  lierkeuringen	  worden	  uitgevoerd.	  	  

Afgelopen	  jaar	  is	  de	  internationale	  voorvallendatabase	  in	  gebruik	  genomen,	  waarin	  de	  landen	  van	  de	  
EHPU	  hun	  voorvallen	  registeren.	  Daarmee	  wordt	  het	  mogelijk	  om	  op	  basis	  van	  veel	  meer	  meldingen	  
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inzicht	  te	  krijgen	  in	  oorzaken	  van	  voorvallen	  en	  mogelijkheden	  om	  kans	  en	  effect	  te	  verkleinen.	  We	  
blijven	  het	  belang	  benadrukken	  om	  alle	  voorvallen,	  groot	  en	  klein	  te	  melden,	  want	  alleen	  op	  die	  
manier	  ontstaat	  een	  goed	  beeld	  en	  kunnen	  gericht	  verbeteringen	  worden	  doorgevoerd.	  

ü Resultaat	  2015:	  de	  veiligheidscommissie	  doet	  verslag	  van	  de	  meldingen	  en	  de	  uitgevoerde	  
onderzoeken.	  

	  
	  
KWALITEITSMANAGEMENT	  
Kwaliteitsmanagement	  
Tijdens	  de	  najaarsvergadering	  2014	  zijn	  voorstellen	  aan	  de	  orde	  voor	  wijziging	  van	  het	  reglement	  op	  
het	  gebeid	  van	  materiaaleisen	  en	  invoering	  soarbrevet	  /	  aantekening.	  Na	  aanvaarding	  zullen	  deze	  in	  
2015	  worden	  uitgevoerd.	  	  

De	  reglementen	  zijn	  nooit	  af:	  er	  komen	  telkens	  weer	  nieuwe	  ontwikkelingen.	  Het	  afdelingsbestuur	  
houdt	  de	  vinger	  aan	  de	  pols	  en	  zal	  zo	  nodig	  voorstellen	  doen	  voor	  verbeteringen.	  

ü Resultaat	  2015:	  het	  bestuur	  zorgt	  voor	  uitvoering	  van	  de	  aanpassingen	  en	  doet	  zo	  nodig	  
voorstellen	  voor	  verbeteringen.	  

	  

Auditcommissie	  
De	  auditcommissie	  heeft	  alle	  opleidingsinstanties	  bezocht.	  Dat	  is	  goed	  verlopen;	  de	  gesprekken	  
werden	  als	  positief	  ervaren	  door	  zowel	  de	  commissieleden	  als	  de	  schoolhouders.	  De	  conclusie	  van	  de	  
auditcommissie	  is	  dat	  alle	  scholen	  voldoen	  aan	  de	  eisen	  voor	  erkenning	  en	  zij	  tevens	  opereren	  op	  
een	  hoog	  niveau.	  De	  goede	  situatie	  geeft	  geen	  aanleiding	  om	  op	  korte	  termijn	  een	  uitgebreid	  
reglement	  schoolerkenning	  te	  ontwikkelen.	  	  

ü Resultaat	  2015:	  De	  auditcommissie	  zet	  de	  bezoeken	  aan	  de	  scholen	  voort,	  mogelijk	  ook	  in	  
praktijksituaties	  tijdens	  vliegweken	  of	  lierdagen	  van	  de	  scholen.	  

	  
	  
WEDSTRIJDZAKEN	  
	  
Sportbeleid	  
Schermvliegen	  is	  zowel	  recreatie	  als	  sport.	  In	  veel	  sporten	  wordt	  onderscheid	  gemaakt	  in	  
breedtesport	  en	  topsport.	  Daarbij	  vervult	  het	  topsportdeel	  vaak	  de	  rol	  van	  boegbeeld.	  In	  2015	  willen	  
we	  het	  topsportbeleid	  van	  de	  afdeling	  opnieuw	  vormgeven.	  Doelen	  daarbij	  zijn	  het	  aantal	  
wedstrijddeelnemers	  te	  vergoten,	  bijvoorbeeld	  door	  training	  en	  coaching	  te	  organiseren,	  en	  het	  
daardoor	  enthousiasmeren	  van	  meer	  piloten	  om	  op	  hun	  niveau	  aan	  wedstrijden	  deel	  te	  nemen.	  

ü Resultaat	  2015:	  het	  bestuur	  stelt	  een	  topsportplan	  op.	  

	  

Wedstrijden	  
In	  2014	  werden	  drie	  officiële	  wedstrijden	  georganiseerd:	  Nederlands	  kampioenschap	  schermvliegen	  
vlakland	  (NKSV),	  het	  Dutch	  Open	  (ism	  de	  Britten)	  en	  kampioenschap	  Precisie.	  Daarnaast	  
ondersteunde	  de	  afdeling	  het	  Nederlandse	  onderdeel	  van	  de	  wereldwijde	  Xcontest.	  	  

De	  wedstrijdcommissie	  bepaalt	  voor	  NKSV,	  Precisie,	  Xcontest	  de	  local	  rules	  waar	  deelnemers	  
respectievelijk	  gelogde	  vluchten	  aan	  moeten	  voldoen.	  
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ü Resultaat	  2015:	  drie	  officiële	  wedstrijden	  worden	  georganiseerd,	  met	  per	  wedstrijd	  meer	  
deelnemers	  dan	  in	  2013.	  

 
 
 



	   1	  

Bijlage bij agendapunt 7 
Voorstel aanpassing Reglement Schermvliegen eisen materiaal 
	  
In deze bijlage is telkens de tekst van het huidige reglement opgenomen, gevolgd 
door het tekstvoorstel van PTN en het voorstel van het bestuur. Bij artikel 10 wijkt het 
bestuur gemotiveerd af van het voorstel van PTN. 
 
Aan het einde van de bijlage is de motivatie van PTN voor hun voorstel opgenomen. 
 
Huidige Reglement: 
Inleidende tekst hoofdstuk 3 Terreinen en materialen 
De overheid heeft eisen opgesteld voor landingsterreinen in Nederland. Schermvliegers 
dienen zich aan de regels voor landingsterreinen voor schermvliegen te houden voor een zo 
veilig mogelijke beoefening van het Schermvliegen. 
Piloten dienen gebruik te maken van materiaal dat voor hen bedoeld en passend is. Dat 
betekent bijvoorbeeld de juiste maatvoeringen voor schermvliegtoestellen (zoals 
gewichtsklasse), harnassen (zoals grootte en afstelling), reddingscherm (zoals 
gewichtsklasse) en helmen (zoals grootte). 
Voor diverse materialen zijn keuringen verplicht, zoals bij schermvliegtoestellen. De piloot 
dient zich bewust te zijn dat een keuring niet garandeert dat de uitrusting daarna 
gegarandeerd veilig is. Gebruik, extreme omstandigheden en gebeurtenissen beïnvloeden 
de veiligheid van de onderdelen van de schermvlieguitrusting. Tijdens het vliegen en door 
gebruik kan slijtage of schade ontstaan dat materiaal onveilig en onbruikbaar maakt. Het is 
belangrijk om het materiaal altijd goed te onderhouden en te controleren en zeker na 
voorvallen nog eens extra te controleren.  
Iedereen blijft tenslotte verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal en veiligheid.	  
Voorstel PTN: 
Inleidende tekst hoofdstuk 3 Terreinen en materialen 
De overheid heeft wettelijke regels opgesteld voor de luchtvaart en voor start- en 
landingsterreinen in Nederland. Schermvliegers dienen zich aan deze regels te houden voor 
een zo veilig mogelijke beoefening van het Schermvliegen en gebruik van het luchtruim.  
Schermvliegen is een avontuurlijke sport. Zoals bij veel van dit soort sporten het geval is, 
zijn er verschillende niveau’s om de sport te beoefenen. Aan de ene kant is er het recreatief 
genieten van het vliegen, aan de andere kant is er de uitdaging tot het vliegen van 
afstanden, al dan niet in wedstrijdverband, het beoefenen van de discipline precisielanden 
of het kunstvliegen (arobatics). Wat veilig schermvliegen voor de één is, kan voor een ander 
gevaarlijk schermvliegen zijn. Daarom zijn er geen strakke regels, maar richtlijnen om veilig 
te kunnen schermvliegen. Naleving van deze richtlijnen is een verantwoordelijkheid van de 
schermvlieger zelf. Zoals bij alle richtlijnen, kan er ook van worden afgeweken. Dat dient 
dan wel een weloverwogen keuze te zijn, waarbij het doel moet zijn om risico’s te verkleinen 
en veiligheid te vergroten. Het nemen van onaanvaardbare risico’s of het zich begeven in 
situaties die niet goed te overzien zijn, leidt tot onveilig schermvliegen.  
Piloten dienen gebruik te maken van materiaal dat voor hen bedoeld en passend is. Dat 
betekent bijvoorbeeld het gebruik van een passende EN of LTF klasse en de juiste 
gewichtsklasse voor schermvliegtoestellen, de juiste grootte en afstelling van harnassen, de 
juiste gewichtsklasse van het redding-scherm en helmen die geschikt zijn voor het 
schermvliegen.  
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Voor diverse materialen voor het schermvliegen zijn keuringen sterk aanbevolen. De piloot 
dient zich echter bewust van te zijn dat een type- en onderhoudskeuring niet garandeert dat 
de uitrusting gegarandeerd veilig is. Gebruik, extreme omstandigheden en gebeurtenissen 
beïnvloeden de veiligheid van de schermvlieguitrusting. Tijdens het vliegen en door gebruik 
kan slijtage of schade ontstaan dat het materiaal onveilig en onbruikbaar maakt. Het is 
belangrijk om het materiaal altijd goed te onderhouden en te (laten) controleren en zeker na 
voorvallen nog eens extra te controleren.  
Iedereen blijft tenslotte verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal en veiligheid.	  
Voorstel Bestuur: 
Inleidende tekst hoofdstuk 3 Terreinen en materialen 
Tekst van PTN overnemen. Deze geeft een uitvoeriger beschrijving van de context waarin 
dit hoofdstuk moet worden beschouwd. De nadruk ligt op het onderkennen van verschillen 
in ervaring van piloten en het daar naar handelen. Daarbij is de piloot zelf verantwoordelijk 
voor zijn veiligheid tijdens het vliegen.	  
 
Artikel 09 
	  
Huidige Reglement: 
Artikel 09. Materiaaleisen tijdens Liervluchten 
1. Ter plaatse dient aanwezig te zijn:  

a.  Windzak. 
b.  Communicatiemiddel. 
c.  EHBO-trommel. 

2. Het Bestuur kan regels stellen ten aanzien van de inhoud en de samenstelling van de 
EHBO-trommel. 

3. Lierman en/of Startleider dienen telefoonnummers van de dichtstbijzijnde bereikbare 
posten van arts, ziekenhuis en politie binnen handbereik te hebben. 

4. Tenminste één persoon namens de Schermvliegvereniging ter plaatse dient te 
beschikken over een Verklaring Eerste Hulp. 

Ten aanzien van materiaaleisen tijdens praktijkonderricht worden aanvullende voorwaarden 
gesteld. Dit staan beschreven in Artikel 61.	  
Voorstel PTN: 
Artikel 09. Richtlijnen materiaal tijdens Liervluchten  
1. Ter plaatse is aanwezig:  

a. Windzak. 
b. Communicatiemiddelen.  
c. EHBO-trommel.  

2. Tenminste één persoon namens de Schermvliegvereniging ter plaatse beschikt over een 
Verklaring Eerste Hulp.  

 
Ten aanzien van materiaaleisen tijdens praktijkonderricht worden aanvullende voorwaarden 
gesteld in Artikel 61.	  
Voorstel Bestuur: 
Artikel 09. Richtlijnen materiaal tijdens Liervluchten  
Tekst van PTN overnemen. Dit betekent dat sprake is van richtlijnen en niet van eisen. 
Verder vervallen lid 2 en 3 van de huidige tekst.	  
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Artikel 10 
	  
Huidige Reglement: 
Artikel 10. Materiaaleisen vlieguitrusting 
1. Schermvliegtoestellen (solo en tandem), reddingsschermen en harnassen dienen type-

goedgekeurd te zijn volgens een EN of LTF-norm. Voor Schermvliegtoestellen in de 
categorie ´squares’ gelden de voorschriften van de fabrikant.  

2. Op de vlieguitrusting dient een kenmerk van één van de bovengenoemde instanties te 
zijn aangebracht of een van de fabrikant. 

3. Het dragen van een helm die EN966 en/of gelijkwaardig goedgekeurd is, is tijdens het 
schermvliegen verplicht. Gelijkwaardigheid aan de EN966-norm dient door de piloot te 
zijn aangetoond. 

4. Het dragen van schoeisel met tenminste enkelbescherming en zoolprofiel is tijdens het 
schermvliegen verplicht. 

5. Bij vluchten waarbij de hoogte boven de grond, in verticale richting gemeten groter dan 
100 meter kan worden, moet de Schermvlieger een reddingsvalscherm bij zich dragen. 

6. Bij elke Hoogtevlucht is de piloot verplicht om een goed werkende hoogtemeter te 
gebruiken.	  

Voorstel PTN: 
Artikel 10. Richtlijnen vlieguitrusting  
1. Schermvliegtoestellen (solo en tandem), reddingsschermen en harnassen zijn type-

goedgekeurd volgens de EN (EN 926-2) of LTF-normering.  
2. Op de vlieguitrusting is een EN-, LTF-, of fabrikantkeurmerk aangebracht.  
3. De helm is EN966 en/of gelijkwaardig typegekeurd.  
4. Schoeisel heeft tenminste enkelbescherming en een grof zoolprofiel.  
5. Bij vluchten waarbij de hoogte boven de grond, in verticale richting gemeten groter dan 

100 meter is gebruik van wordt een reddingsscherm gebruikt.  
6. Bij elke Hoogtevlucht is de piloot wettelijk verplicht om een goed werkende hoogtemeter 

te gebruiken.  
Voorstel Bestuur: 
Artikel 10. Materiaal en vlieguitrusting 
1. Eisen aan materiaal en vlieguitrusting. 

a. Solo schermvliegtoestellen dienen gecertificeerd te zijn volgens EN-norm 926-1. 
b. Tandem schermvliegtoestellen dienen gecertificeerd te zijn volgens EN-norm 

926-1 en 926-2. 
c. Bij vluchten waarbij de hoogte boven de grond, in verticale richting gemeten 

groter dan 100 meter kan worden, moet de Schermvlieger een 
reddingsvalscherm bij zich dragen. 

d. Bij elke Hoogtevlucht is de Schermvlieger verplicht om een goed werkende 
hoogtemeter te gebruiken. 

e. Certificering sub a en b is door fabrikant of certificeringsinstantie zichtbaar 
aangebracht op het scherm.  
 

2. Richtlijnen voor materiaal en vlieguitrusting: 
a. Reddingschermen zijn gecertificeerd volgens EN-norm 12491.  
b. Harnasgordels zijn gecertificeerd volgens EN-norm 1651. 
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c. Helmen zijn gecertificeerd volgens EN-norm 966 of een door de Schermvlieger 
aantoonbare, gelijkwaardige certificering. 

d. Schoenen bieden enkelbescherming en zijn voorzien van zoolprofiel. 
e. De Schermvlieger draagt op de vliegomstandigheden afgestemde, 

beschermende kleding 
Motivatie voorstel Bestuur: 
PTN spreekt heel bewust van richtlijnen in de titel van artikel 10. Zij willen niet 
verantwoordelijk noch aansprakelijk zijn voor het materiaal waar een piloot mee vliegt. In 
meerderheid vindt het bestuur het te ver gaan om alle eisen aan materiaal te laten vervallen; 
wij willen enkele basiseisen behouden met het oog op de veiligheid. Het bestuur stelt voor 
om als eis de dingen heb te nemen die voor geen enkele weldenkende schermvlieger een 
bezwaar zouden moeten zijn. Dus minimaal solovliegen met een scherm dat een lasttest 
heeft doorstaan. Voor tandemvliegen geldt ook de eis van classificatie vanwege de 
verantwoordelijkheid voor een passagier. Bovendien vermoedt het bestuur dat er geen 
fabrikanten zijn die tandemschermen zonder classificatie verkopen (maar dat hebben we 
niet diepgaand onderzocht). Lid 1c, 1d en 1e stelt het bestuur ook voor als eis, aangezien 
dit voor het overgrote deel van de schermvliegers de praktijk is. Vanwege de veiligheid vindt 
het bestuur met name het meedragen van een reddingsscherm essentieel. Vervolgens zijn 
bij lid 2 de zaken opgenomen waar alleen sprake is van een richtlijn. Het bestuur heeft als 
nieuw element lid 2e opgenomen over kleding. In artikel 61 worden deze richtlijnen voor 
schoolsituaties verplicht gesteld. 
	  
	  
Artikel 11 
	  
Huidige Reglement: 
Artikel 11. Onderhoud en keuring van schermvlieguitrusting 
1. Onderhoud en veiligheidskeuringen van de schermvlieguitrusting dienen te geschieden 

volgens de aanwijzingen van de fabrikant. 
Keuringstermijnen: 
a. Solo-schermvliegtoestellen: eens in de twee jaar of indien eerder, na 200 

gebruiksuren. 
b. Tandemschermvliegtoestellen: eens per jaar of indien eerder, na 200 gebruiksuren. 
c. Schoolschermvliegtoestellen: eens per jaar of indien eerder, na 200 gebruiksuren. 
d. Reddingsscherm: keuring volgens de voorwaarden van de fabrikant. 
e. Indien de fabrikant in het handboek van het betreffende schermvliegtoestel een 

kortere termijn voorschrijft dan bovenstaand is aangegeven, is de termijn van de 
fabrikant bindend. 

2. Keuringen dienen te worden uitgevoerd door een erkende instantie. 
Erkende instanties zijn: 
a.    De fabrikant van het betreffende scherm. 
b.    Een door de betreffende fabrikant gemachtigde keuringsinstantie. 

3. Van elke keuring van een schermvliegtoestel wordt een keuringsrapport opgemaakt 
volgens de richtlijnen van de fabrikant. 

4. Voor alle vlieguitrustingen (schermvliegtoestel, harnas, reddingscherm, helm) geldt dat 
de keurings- en onderhoudsvoorschriften van de fabrikant als minimum bindend zijn. 
Reddingsschermen dienen tijdens gebruik maximaal een half jaar voorafgaand aan het 
Schermvliegen te zijn uitgepakt, gelucht en opnieuw gevouwen. De eigenaar van de 
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vlieguitrusting ziet er op toe dat het reddingsscherm is gevouwen en in het harnas 
gemonteerd door een persoon die daarvoor ter zake kundig is. 

5. Voor de levensduur van een reddingscherm wordt de termijn gehanteerd zoals gesteld 
door de fabrikant. Indien de fabrikant geen levensduur aangeeft, is de maximale 
levensduur van een reddingsscherm tien jaar 

Voorstel PTN: 
Artikel 11. Onderhoud en keuring van de schermvlieguitrusting  
1. Onderhoud en veiligheidskeuringen van de schermvlieguitrusting geschieden volgens de 

aanwijzingen van de fabrikant.  
Keuringstermijnen:  

a. Solo-schermvliegtoestellen: eens in de twee jaar of indien eerder, na 200 
gebruiksuren.  

b. Tandemschermvliegtoestellen: eens per jaar of indien eerder, na 200 
gebruiksuren. 

c. Schermvliegtoestellen ten behoeve van opleiding: eens per jaar of indien eerder, 
na 200 gebruiksuren.  

d. Reddingsscherm: keuring volgens de voorwaarden van de fabrikant.  
Indien de fabrikant in het handboek van het betreffende schermvliegtoestel een kortere 
termijn voorschrijft dan bovenstaand is aangegeven, is de termijn van de fabrikant 
leidend.  

2. Keuringen worden uitgevoerd door een erkende instantie.  
Erkende instanties zijn:  

a. De fabrikant van het betreffende scherm.  
b. Een door de betreffende fabrikant gemachtigde keuringsinstantie.  

Van elke keuring van een schermvliegtoestel wordt een keuringsrapport opgemaakt 
volgens de richtlijnen van de fabrikant.  

3. Voor alle vlieguitrustingen (schermvliegtoestel, harnas, reddingscherm, helm) geldt dat 
de keurings- en onderhoudsvoorschriften van de fabrikant leidend zijn. 
Reddingsschermen worden tijdens gebruik maximaal een half jaar voorafgaand aan het 
Schermvliegen uitgepakt, gelucht en opnieuw gevouwen. De eigenaar van de 
vlieguitrusting ziet er op toe dat het reddingsscherm is gevouwen en in het harnas 
gemonteerd door een persoon die daartoe ter zake kundig is. 	  

4. Voor de levensduur van een reddingscherm wordt de termijn gehanteerd zoals gesteld 
door de fabrikant. Indien de fabrikant geen levensduur aangeeft, is de maximale 
levensduur van een reddingsscherm tien jaar.	  

Voorstel Bestuur: 
Tekst van PTN overnemen; het betreft alleen redactionele aanpassingen.	  
	  
	  
Artikel 61 
	  
Huidige Reglement: 
Artikel 61. Materiaaleisen bij praktijkonderricht 
1. De Opleidingsinstantie dient ervoor zorg te dragen dat de volledige schermvlieguitrusting 

welke de cursist ter beschikking krijgt, correct van maatvoering is, het harnas voldoende 
protectie biedt en het schermvliegtuig een gewichtsklasse heeft die overeenkomt met het 
gewicht van de cursist inclusief uitrusting. De volledige uitrusting voldoet aan de eisen 
zoals gesteld in artikel 10 en 11. 
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2. Tijdens de vluchten van cursisten die niet beschikken over tenminste Schermvliegbewijs-
2, dient er met behulp van radioapparatuur of geluidsversterking voortdurend contact 
mogelijk te zijn van de (Hulp)Instructeur met de Schermvlieger. 

3. Ter plaatse dient aanwezig te zijn:  
a.  Windzak. 
b.  Communicatiemiddel.  
c.  EHBO-trommel. 

4. Bij Hoogtevluchten tijdens een opleiding in het Bergvliegen, moet zowel op de start- als 
op de landingsplaats een EHBO-trommel aanwezig zijn. 

5. Het bestuur kan regels stellen ten aanzien van de inhoud en de samenstelling van de 
EHBO-trommel. 

6. Ten minste één van de (Hulp)Instructeurs dient telefoonnummers van de dichtstbijzijnde 
bereikbare posten van arts, ziekenhuis en politie binnen handbereik te hebben. 

Voorstel PTN: 
Artikel 61. Materiaaleisen bij praktijkonderricht 
1. De Opleidingsinstantie dient ervoor zorg te dragen dat de volledige 

schermvlieguitrusting welke de cursist ter beschikking krijgt, correct van maatvoering is, 
het harnas voldoende protectie biedt en het schermvliegtuig een gewichtsklasse heeft 
die overeenkomt met het gewicht van de cursist inclusief uitrusting. De volledige 
vlieguitrusting dient te voldoen aan de richtlijnen en eisen zoals gesteld in Artikel 10 en 
11. 

2. Schermvliegtoestellen die gebruikt worden voor opleiding tot en met Schermvliegbewijs-
2 en aantekening Tandemvliegen dienen te zijn typegoedkeurd conform EN A of EN B 
(EN962-2).  

3. Tijdens de vluchten van cursisten die niet beschikken over tenminste 
Schermvliegbewijs-2, dient er met behulp van radioapparatuur of geluidsversterking 
voortdurend contact mogelijk te zijn van de (Hulp)Instructeur met de Schermvlieger.  

4. Ter plaatse dient aanwezig te zijn:  
a. Windzak.  
b. Communicatiemiddel.  
c. EHBO-trommel.  

5. Bij Hoogtevluchten tijdens een opleiding in het Bergvliegen, moet zowel op de start- als 
op de landingsplaats een EHBO-trommel aanwezig zijn. 	  

6. Ten minste één van de (Hulp)Instructeurs dient telefoonnummers van de dichtstbijzijnde 
bereikbare posten van arts, ziekenhuis en politie binnen handbereik te hebben.	  

Voorstel Bestuur: 
Artikel 61. Materiaaleisen bij praktijkonderricht 
1. De Opleidingsinstantie dient ervoor zorg te dragen dat de volledige 

schermvlieguitrusting welke de cursist ter beschikking krijgt, correct van maatvoering is, 
het harnas voldoende protectie biedt en het schermvliegtoestel een gewichtsklasse 
heeft die overeenkomt met het gewicht van de cursist inclusief uitrusting.  

2. Voor materiaal en uitrusting gelden alle bepalingen van artikel 10 en artikel 11 als 
verplichting. Een Instructeur kan aanvullende eisen stellen aan materiaal of uitrusting 
indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk is voor een veilige vlucht. 

3. Schermvliegtoestellen die gebruikt worden voor opleiding tot en met Schermvliegbewijs-
2 en aantekening Tandemvliegen dienen te zijn gecertificeerd conform EN 926-2, 
onderdeel EN A of EN B.  
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4. Tijdens de vluchten van cursisten die niet beschikken over tenminste 
Schermvliegbewijs-2, dient er met behulp van radioapparatuur of geluidsversterking 
voortdurend contact mogelijk te zijn van de (Hulp)Instructeur met de Schermvlieger.  

5. Ter plaatse dient aanwezig te zijn:  
a. Windzak.  
b. Communicatiemiddel.  
c. EHBO-trommel.  

6. Bij Hoogtevluchten tijdens een opleiding in het Bergvliegen, moet zowel op de start- als 
op de landingsplaats een EHBO-trommel aanwezig zijn. 	  

7. Ten minste één van de (Hulp)Instructeurs dient telefoonnummers van de dichtstbijzijnde 
bereikbare posten van arts, ziekenhuis en politie binnen handbereik te hebben.	  

Motivatie Bestuur:  
De verschillen met het voorstel van PTN zijn deels redactioneel: lid 2 van het voorstel van 
het bestuur is bij PTN onderdeel van lid 1; het is wat duidelijker om dat als afzonderlijk lid te 
benoemen. Daarnaast stelt het bestuur voor om lid 2 uit te breiden met de bepaling dat “Een 
Instructeur kan aanvullende eisen stellen aan materiaal of uitrusting indien dit naar zijn 
oordeel noodzakelijk is voor een veilige vlucht.” 
 
 
Motivatie PTN voor aanpassingen in reglement  
 
Al enige jaren is er de eis in het reglement schermvliegen dat schermzweeftoestellen dienen 
te voldoen aan de EN of LTF certificering. Zie artikel 10:  
 
Artikel 10. Materiaaleisen vlieguitrusting  

1. Schermvliegtoestellen (solo en tandem), reddingschermen en harnassen dienen 
type-goedgekeurd te zijn volgens een EN of LTF-norm.  

2. Op de vlieguitrusting dient een kenmerk van één van de bovengenoemde instanties 
te zijn aangebracht.  

 
Er zijn al geruime tijd schermzweeftoestellen op de markt die niet voldoen aan de EN 926-2 
certificering (performance), vallen dus buiten de gedefinieerde klassen. De schermen 
voldoen veelal wel aan de EN 926-1 normering (safety). De markt van deze schermen neemt 
gestaag toe. Denk daarbij aan freestylers, (squares), acroschermen, speedflyers, 
soarschermen en competitieschermen. De meeste van deze schermen worden graag 
gebruikt door ervaren piloten die daarmee kunnen vliegen bij hardere wind, als anderen door 
de windomstandigheden aan de grond moeten blijven. Daarnaast zijn er piloten die graag 
willen acrovliegen (in de zweefvliegwereld heet dit trouwens kunstvliegen), XC vliegen of 
speedflyen.  
 
Piloten die met deze schermen vliegen voldoen formeel niet aan de reglementen van de 
KNVvL afdeling schermvliegen. Die piloten zijn dus "in overtreding". Wat de consequenties 
hiervan zijn is vooralsnog onduidelijk. Wat is hierover het standpunt van het afdelingsbestuur 
in het algemeen en in geval van calamiteiten en voorvallen in het bijzonder? Een mogelijk 
gevolg is dat de aansprakelijkheidsverzekering die de KNVvL aanbiedt voor haar piloten niet 
geldt indien met dergelijke schermen wordt gevlogen. De verzekering stelt immers dat deze 
alleen geldt indien volgens de KNVvL regels wordt gevlogen.  
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Met de invoering van het VMS is er binnen mijn vereniging (PTN) de discussie ontstaan wat 
de aansprakelijkheidsrisico's zijn als leden met dergelijke schermen vliegen. De vereniging 
faciliteert dan immers "illegaal" gedrag. Strikt genomen is de vereniging cq 
verenigingsbestuur verantwoordelijk indien dit toch wordt toegelaten. Om in de toekomst 
problemen te voorkomen heeft het verenigingsbestuur besloten vooralsnog alleen piloten 
met gecertificeerde schermen op te lieren en te laten vliegen. Maar om de leden van dienst 
te kunnen blijven, overweegt een andere verenigingsdoelstelling te kiezen of wellicht de 
KNVvL te verlaten.  
 
Maar de piloten die niet meer in verenigingsverband kunnen vliegen met hun materiaal, 
zoeken hun heil in niet aangemelde clubjes, onttrokken aan het oog van de KNVvL, met alle 
gevaren van dien (lierkeuringen, luchtruimvervuiling/schending, e.d.) In de regio Brabant zijn 
er zo al een paar clubjes ontstaan. In het oosten van het land zijn er ook van dit soort 
clubjes. Mogelijk ook in andere regio's. Deze clubs zien uiteindelijk de toegevoegde waarde 
van de KNVvL niet meer en dreigen de KNVvL te verlaten om onder de beperkingen uit te 
komen. De KNVvL aansprakelijkheidsverzekering heeft ook geen toegevoegde waarde voor 
deze piloten.  
 
Analoog hieraan kun je hetzelfde voorspellen bij de soarders. Wij (KNVvL) willen een 
soarbrevet gaan invoeren om o.a. controle te krijgen over deze groep, maar een groot aantal 
soarders heeft geen gecertificeerd scherm en wil ook niet met een gecertificeerd scherm 
soaren. Een soarbrevet wordt voor hen een sterk beperkende factor. Dat staat het succes 
van een soarbrevet ernstig in de weg.  
 
Dat de certificeringseis geldt voor schermen die tijdens de opleiding worden gebruikt is 
volkomen logisch en terecht. Maar is het gerechtvaardigd om dit voor alle piloten te laten 
gelden? Voor 90% van de piloten is een gecertificeerd scherm de beste keuze, en zelfs dan 
zie ik een groot aantal piloten niet graag vliegen aan een hoge EN B, EN C of D, terwijl dat 
wel binnen de regels kan. Overigens staat de EN A/B certificeringseis voor schermen bij 
opleiding niet meer in het reglement.  
 
Die piloten die meer kunnen en willen, lopen het gevaar te worden uitgesloten bij 
verenigingen en individueel worden ze geconfronteerd met verzekeringsuitsluiting. 
Daarnaast lopen ze het gevaar juridisch te worden aangesproken op hun gedrag bij 
voorvallen als wordt verwezen naar het reglement.  
 
De kern van de vraag is of bovengenoemde certificeringseis bewust dan wel onbewust zo in 
het reglement schermvliegen staat. Als het er bewust is ingezet, dan is het zaak om alle 
leden op de hoogte te stellen van de mogelijke consequenties.  
 
Overigens geldt hetzelfde betoog voor de noodschermen en harnassen, maar is het aanbod 
van ongecertificeerde producten relatief groter.  
 
Eenzelfde discussie over reglementen heeft plaatsgevonden in de Nederlandse duikersbond. 
Deze bond heeft, na rijp beraad, besloten een aantal regels te wijzigen in richtlijnen. 
Daarmee wordt voorkomen dat de bond of aangesloten verenigingen en organisaties -in 
geval van voorvallen- juridisch worden aangesproken over de strikte reglementen 
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Advies Soarcommissie 
 
Inleiding 
 
Tijdens de najaarsvergadering van 2012 is er een notitie over duinsoaren behandeld. Een paar 
citaten uit deze notitie: 
 
“Conclusie.	  Het	  Afdelingsbestuur	  vindt	  legalisering	  van	  soaren	  langs	  de	  Nederlandse	  duinen	  
aanleiding	  om	  te	  kijken	  naar	  zowel	  de	  opleidingen	  als	  de	  aantekeningen-‐structuur	  binnen	  de	  
Afdeling	  Schermvliegen.	  “ 
 
“Het	  Afdelingsbestuur	  stelt	  voor	  om	  een	  Commissie	  Onderzoek	  Soaraantekening	  in	  te	  stellen.	  
Deze	  commissie	  adviseert	  het	  Afdelingsbestuur.	  De	  opdracht	  luidt	  als	  volgt:	  adviseer	  het	  
Afdelingsbestuur	  Schermvliegen	  van	  de	  KNVvL	  hoe	  het	  meest	  optimaal	  om	  te	  gaan	  met	  de	  
legalisering	  van	  duinsoaren	  in	  Nederland	  met	  een	  tweeledige	  doelstelling:	  1.	  verhogen	  van	  het	  
niveau	  en	  de	  veiligheid	  van	  duinsoaren	  in	  Nederland	  en	  2.	  Beperken	  van	  het	  risico	  dat	  een	  
duinsoarverbod	  ook	  schermvliegers	  van	  de	  KNVvL	  treft.” 
 
“In	  het	  advies	  dienen	  in	  ieder	  geval	  de	  volgende	  vragen	  aan	  de	  orde	  te	  komen: 
1. Wat	  is	  de	  beste	  methode	  om	  toekomstige	  problemen	  met	  duinsoaren	  in	  Nederland	  te	  

voorkomen,	  ook	  als	  er	  geen	  sprake	  is	  van	  een	  rijksbrevettering? 
2. Hoe	  kunnen	  anderen	  dan	  KNVvL-‐leden	  worden	  bereikt	  om	  problemen	  met	  duinsoaren	  in	  

Nederland	  te	  beperken? 
3. Op	  welke	  manier	  kan	  eventuele	  regulering	  zoals	  een	  Soaraantekening	  het	  meest	  optimaal	  

aansluiten	  bij	  de	  internationale	  regelgeving	  en	  brevettenstructuur,	  zoals	  de	  IPPI-‐structuur? 
4. Welke	  overeenkomsten	  en	  verschillen	  zijn	  er	  ten	  aanzien	  van	  de	  start-‐,	  vlieg-‐	  en	  

landingssituatie	  van	  duinsoaren	  ten	  opzichte	  van	  bergvliegen	  respectievelijk	  lieren	  ofwel	  
ten	  opzichte	  van	  de	  gewenste	  eisen	  voor	  duinsoaren	  en	  de	  huidige	  eisen	  voor	  de	  
Aantekening	  Bergstart	  respectievelijk	  Lierstart? 

5. Welke	  overeenkomsten	  en	  verschillen	  zijn	  er	  tussen	  de	  opleidingsbehoeften	  voor	  
duinsoaren	  ten	  opzichte	  van	  die	  voor	  de	  Aantakening	  Bergstart	  en	  Lierstart?	  In	  vervolg	  
daarop:	  welke	  verbeteringen	  voor	  de	  opleidingen	  bergvliegen	  en	  lieren	  zijn	  gewenst	  op	  
basis	  van	  de	  opleidingswensen	  voor	  duinsoaren? 

6. Welke	  behoefte	  ontstaat	  ten	  aanzien	  van	  theorieverbetering	  van	  de	  schermvliegopleiding	  
naar	  aanleiding	  van	  het	  legaliseren	  van	  duinsoaren	  in	  Nederland? 

7. Hoe	  kunnen	  de	  Afdeling	  Schermvliegen	  en	  de	  KNVvL	  bevorderen	  dat	  niet	  bij	  de	  KNVvL	  
aangesloten	  duinsoarders	  worden	  bereikt	  zodoende	  hen	  en	  hun	  gedrag	  positief	  te	  kunnen	  
beïnvloeden? 

8. Op	  welke	  wijze	  is	  er	  behoefte	  aan	  horizontale	  instroom	  en	  op	  welke	  wijze	  zou	  die	  het	  beste	  
kunnen	  worden	  georganiseerd? 
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9. Welke	  consequenties	  heeft	  het	  advies	  van	  de	  commissie	  voor	  onder	  tenminste	  het	  
Afdelingsreglement,	  het	  Reglement	  Schermvliegen	  en	  het	  Afgiftereglement? 

	  
De	  Commissie	  Onderzoek	  Soaraantekening	  zal	  ook	  vraagstukken	  behandelen	  die	  betrekking	  
hebben	  op	  bijvoorbeeld	  reglementen,	  opleidingen,	  theorie-‐examens,	  instructeursopleiding	  en	  
lesplannen.	  De	  Commissie	  Onderzoek	  Soaraantekening	  zal	  in	  die	  gevallen	  in	  samenwerking	  met	  
een	  andere	  commissie	  tot	  een	  antwoord	  komen	  of	  dat	  een	  vertegenwoordiger	  van	  een	  andere	  
commissie	  binnen	  de	  eigen	  commissie	  is	  benoemd.	   
Het	  Afdelingsbestuur	  zal	  een	  aantal	  leden	  vanuit	  hun	  deskundigheid	  en	  betrokkenheid	  
benaderen	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  Commissie	  Onderzoek	  Soaraantekening.	  Daarnaast	  
worden	  leden	  uitgenodigd	  om	  zich	  aan	  te	  melden	  voor	  de	  commissie.” 
 
Samenstelling	  van	  de	  commissie 

Oorspronkelijk	  bestond	  de	  commissie	  uit	  Max	  Morrien,	  Robert	  Beukers,	  Maaike	  Zijderveld,	  
Jeroen	  Buis	  en	  Jan	  Klaver.	  Deze	  notitie	  is	  uiteindelijk	  geschreven	  door	  Max	  Morrien,	  Jitte	  
Jorritsma	  en	  Jeroen	  Buis,	  ondersteund	  door	  Ralph	  Karstens.	  Er	  is	  ook	  gebruik	  gemaakt	  van	  een	  
notitie	  van	  Robert	  Beukers. 
 
Overwegingen	  van	  de	  commissie 
 

1. Een	  aantal	  KNVvL	  leden	  is	  van	  mening	  dat	  duinsoarders	  zonder	  brevet	  (de	  “kiters”)	  de	  
veroorzakers	  zijn	  van	  de	  huidige	  problematiek	  en	  dat	  deze	  groep	  onverantwoordelijk	  
vliegt.	  De	  commissie	  is	  het	  hier	  niet	  mee	  eens;	  er	  is	  inderdaad	  1	  persoon	  die	  voor	  veel	  
overlast	  zorgt	  maar	  verder	  is	  deze	  groep	  verantwoordelijk	  bezig	  en	  is	  er	  ook	  geen	  
aanwijzing	  dat	  deze	  groep	  meer	  overlast	  of	  ongelukken	  veroorzaakt.	  

2. De	  commissie	  is	  van	  mening	  dat	  een	  opleidingstraject	  kan	  starten	  aan	  het	  duin	  en	  dat	  de	  
opleiding	  kan	  worden	  vervolgd	  in	  de	  bergen,	  op	  een	  vergelijkbare	  manier	  als	  bij	  een	  
lieropleiding.	  	  

3. De	  commissie	  is	  van	  mening	  dat	  de	  huidige	  eisen	  voor	  het	  bergbrevet	  onvoldoende	  zijn	  
om	  veilig	  te	  kunnen	  duinsoaren.	  

4. Naar	  aanleiding	  van	  een	  gesprek	  met	  Ralph	  Karstens	  (KLM	  piloot,	  kiteschoolhouder)	  is	  
de	  commissie	  van	  mening	  dat	  kitesurfers	  veel	  belangstelling	  hebben	  voor	  het	  behalen	  
van	  een	  brevet,	  voor	  veilig	  vliegen	  en	  voor	  verdere	  opleidingen	  in	  de	  bergen.	  

5. Er	  is	  een	  grote	  groep	  die	  vooral	  interesse	  hebben	  in	  duinsoaren.	  Deze	  mensen	  stromen	  
wellicht	  door	  naar	  bergcursussen	  maar	  daar	  ligt	  niet	  hun	  eerste	  interesse.	  

6. De	  enige	  manier	  waarop	  we	  een	  (soar)brevet	  legaal	  kunnen	  afdwingen	  is	  via	  een	  APV.	  
Dat	  is	  nog	  nergens	  het	  geval	  maar	  de	  KNVvL	  probeert	  deze	  optie	  wel	  voor	  te	  stellen	  in	  
Veere,	  Noordwijk	  en	  Heemskerk.	  
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Beslissingen	  door	  de	  ledenvergadering 
 
De	  commissie	  stelt	  voor	  dat	  de	  vergadering	  een	  principebesluit	  neemt	  over	  de	  
soaraantekening/	  het	  soarbrevet.	  Bij	  een	  positief	  besluit	  kunnen	  dat	  de	  details	  worden	  
uitgewerkt	  ten	  aanzien	  van	  de	  diverse	  reglementen,	  die	  vervolgens	  weer	  aan	  de	  vergadering	  
worden	  voorgelegd. 
 
De	  vragen	  die	  de	  commissie	  wil	  voorleggen	  aan	  de	  vergadering	  zijn: 

1. Bent	  u	  het	  ermee	  eens	  om	  het	  huidige	  stelsel	  van	  Aantekeningen	  Bergstart	  en	  Lierstart	  
uit	  te	  breiden	  met	  een	  Aantekening	  	  Duinsoaren.	  	  

2. Bent	  u	  het	  ermee	  eens	  om	  het	  huidige	  stelsel	  van	  Aantekeningen	  van	  een	  instructeur	  
Berg	  en	  een	  Instructeur	  Lier	  uit	  te	  breiden	  met	  een	  Aantekening	  	  instructeur	  Duinsoaren.	  	  

3. Bent	  u	  het	  ermee	  eens	  om	  de	  huidige	  praktijkeisen	  ten	  aanzien	  van	  Bergbrevet	  2	  uit	  te	  
breiden	  met	  eisen	  die	  nodig	  zijn	  voor	  veilig	  duinsoaren	  

4. Bent	  u	  het	  ermee	  eens	  om	  de	  huidige	  theorie-‐eisen	  ten	  aanzien	  van	  Bergbrevet	  2	  uit	  te	  
breiden	  met	  eisen	  die	  nodig	  zijn	  om	  de	  kennis	  over	  duinsoaren	  te	  vergroten	  

 

De	  voorzitter	  heeft	  naar	  aanleiding	  van	  deze	  notitie	  een	  aantal	  vragen	  geformuleerd	  die	  
hieronder	  worden	  beantwoord. 
 
 
Vraag 1. Advies over de wijze waarop het bestuur praktisch vorm moet geven aan een 
toekomstgericht soarbeleid voor de leden van de afdeling schermvliegen van de KNVvL. 
 
De huidige leden van de afdeling zullen over het algemeen een berg brevet hebben. Deze 
brevethouders zullen wellicht ook gaan duinsoaren in Nederland. Daarvoor zijn zij op dit 
moment niet voldoende uitgerust; de huidige opleidingseisen voor het bergbrevet behandelen 
duinsoaren te weinig.   
 
De theorie moet worden uitgebreid met specifieke duinsoar aspecten. De praktijk voor B2 moet 
worden uitgebreid met meer achterwaarts starten en meer schermcontrole, ook bij significante 
wind. Dit zijn slechts voorbeelden maar het gaat erom dat piloten specifieke soar aspecten en 
goede schermcontrole kunnen laten zien. Zo is het bijvoorbeeld in de bergen voor piloten 
normaal om aangeremd te vliegen terwijl het aan de de duin juist belangrijk is om het scherm te 
laten vliegen. 
 
Bestaande brevet houders moeten pro-actief worden geïnformeerd worden over deze soar 
aspecten en de mogelijkheden voor bijscholing. 
 
De duinsoar folder dient te worden uitgebreid met de specifieke eisen en mogelijkheden, 
mensen met B2 moeten er op gewezen worden dat aan soaren andere eisen worden gesteld en 
dat het verstandig is om jezelf bij te scholen. Met als doel dat mensen zelf kunnen bepalen of ze 
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aan duinsoaren toe zijn of toch nog specifieke instructie nodig hebben. 
 
Buitenlanders kunnen/mogen met hun bergbrevet ook gewoon soaren in NL. Het is verstandig 
om via de DHV Duitse soarders ook voor te lichten. Idem voor de Belgen. 
 
 
 
Vraag 2.       Advies over de eventuele invoering van een aantekening/ brevet soaren. 
 
Voor houders van een bergbrevet is een apart  soarbrevet of -aantekening niet nodig, mits 
advies 1 wordt overgenomen. Maar gezien onze ervaringen met bergvliegers die komen soaren 
wordt dit wel aanbevolen. 
 
Voor zij-instromers is een apart brevet wel zinvol. Dit zijn mensen die in eerste instantie alleen 
soaren. Een soarbrevet is alleen geldig in Nederland, met een maximum hoogteverschil van 
100 meter. 
 
Voor houders van een lier- en bergbrevet is een soarbrevet ook een goede aanvulling.  
 
Een soarbrevet biedt een lagere drempel tot berg- en lieropleidingen. Daarnaast is het een 
voordeel dat mensen met alleen een soarbrevet ook WA verzekerd zijn via de KNVvL. 
 
Meer mensen met een (soar)brevet geeft ook een betere positie bij onderhandelingen met de 
overheid. Er zullen in de toekomst zeker discussies met lokale overheden komen (Zoutelande, 
Heemskerk, Noordwijk zijn al actueel). In deze discussies kan met een soarbrevet en 
verbeterde opleidingen een betere positie worden ingenomen. 
 
Eventuele juridische problemen worden ook beter afgedekt door de invoering van een 
soarbrevet en de nadrukkelijke aandacht voor duinsoaren in de reguliere opleidingen. 
 
Vraag 3.       Advies over de gestelde eisen/ vaardigheden voor een dergelijk 
brevet/aantekening soaren. 
 
Indien mensen leren vliegen aan het duin en het soarbrevet willen halen dan gelden de 
volgende beperkingen: 

● Maximale start hoogte 100 meter 
● Alleen geldig in Nederland 
● Geen link met IPPI 

 
De houder van een soarbrevet heeft recht op een kortingsregeling voor berg- of lierbrevet. 
 
De volgende praktijkeisen kunnen aan een soarbrevet worden gesteld ( maar dit moet later 
worden vastgesteld als het principebesluit positief is): 
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● Met crosswind gecontroleerd starten en voor onbepaalde tijd in de lucht kunnen blijven 
● Met deze cross wind goede bochten laten zien 
● Op het strand oren trekken en inklappers herstellen 
● Stallpunt begrijpen 
● Inschatten van geschiktheid startplek en het duin, huisjes, prikkeldraad, en de relatie tot 

windrichting. 
● Kennis en gebruik speedsysteem vs trimmers  
● Kennis over bochten in wingovers  
● Kennis over harde/turbulente wind 
● Diverse veiligheidsaspecten zoals starten voor het duin, inschatten van de wind, 

afbreken van het opzetten, gecontroleerd neerlaten van het scherm, kracht uit het 
scherm halen in een noodsituatie, scherm keuze,  

● Niet over het duin cq berg waaien en weten wat te doen 
● Noodstop 
● Lopen met het scherm in verschillende richtingen 
● Scherm op een punt zetten 

 
Voor het bergbrevet dienen de eisen te worden aangescherpt. Hierbij valt te denken aan: 

● Meer aandacht voor achterwaarts opzetten zoals : 
○ achterwaarts met weinig wind 
○ achterwaarts met veel wind 
○ achterwaarts met lange controle fase 
○ achterwaars met cross wind 
○ minstens 5-10 starts achterwaarts maken 
○ verschillende achterwaartse opzettechnieken beheersen 
○ etc.  

 
Dit zijn slechts voorbeelden maar het gaat erom dat piloten specifieke soar aspecten en goede 
schermcontrole kunnen laten zien. Zo is het bv in de bergen voor cursisten normaal om 
aangeremd te vliegen terwijl het aan de de duin juist belangrijk is om het scherm te laten vliegen. 
 
Theorie 

● Het effect weten van oren trekken op de snelheid (aan het duin dus niet doen…) 
● Weten hoe over het duin waaien moet worden voorkomen, van tevoren inschatten en 

gevolgen beperken. 
● Minimale vlieghoogte boven strandtenten weten , escape houden. 
● Start strategie bij crosswind en obstakels op het strand 
● Weten wanneer je kan soaren en met welke schermen 
● Kenmerken weten van de diverse schermen 
● Negatief gaan voorkomen 
● Verschillende vliegsnelheden en prestaties van verschillende schermen icm 

voorrangsregels en uitwijkmogelijkheden 
● Communiceren met andere piloten en weten hoe de beperkte soarband "eerlijk te 

verdelen" 
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Vraag 4.       Advies over de wijze waarop we in samenwerking met andere 
belanghebbende partijen de toekomst van het soaren in Nederland kunnen borgen. 
 
Kitesurfscholen en instellingen zoals Total Control de mogelijkheid bieden om soar opleidingen 
te geven en het soar brevet uit te geven. Deze scholen moeten dan wel KNVvL instructeurs in 
dienst hebben en te voldoen aan de eisen die aan scholen worden gesteld dan wel gelieerd zijn 
aan een bestaande school. Hiermee wordt ook het probleem van de aansprakelijkheid/ 
verzekering opgelost voor deze scholen. Dit heeft waarschijnlijk ook tot gevolg dat stagedagen 
en verlengingsdagen voor de I-soaren aantekening ook op het strand behaald moeten kunnen 
worden. Instructeurs voor duinsoaren zijn niet gerechtigd om aan de lier of in de bergen les te 
geven. 
 
Tijdig overleg met de bekende kitescholen en Total Control (beide al betrokken bij de opstelling 
van deze tekst) is belangrijk. Samenwerking met bestaande scholen moet gestimuleerd worden. 
Hoe eerder dit gerealiseerd kan worden, hoe eerder de kwaliteit van de soarders verhoogd kan 
worden. Hierbij is goed overleg en flexibiliteit vanuit de verschillende partijen nodig. 
 
 
Vraag 5.       Wat verder van belang kan zijn ivm de soarmogelijkheden in Nederland ! 
 
Als we de kitesurfers er niet bij betrekken gaan ze hun eigen opleidingen opzetten en eigen 
brevetten uitgeven. Het eerste gebeurt al en het tweede was erg succesvol bij kitesurfen. 
Daarnaast is er een KNVvL belang; de afdeling krijgt er meer leden bij. Bovendien is de 
verwachting dat mensen die al met de KNVvL in aanraking zijn gekomen door het soarbrevet 
makkelijker een cursus in de bergen zullen gaan volgen. 
 
Verder is het zo dat er veel mensen zijn die alleen willen soaren, het zou vreemd zijn om te 
verwachten dat ze eerst een week of twee een cursus in de bergen doen om vervolgens aan 
het duin te "mogen" vliegen. 
 
In praktijk blijkt dat de kiters niet meer ongelukken veroorzaken dan bergvliegers aan het duin 
(en wellicht minder). Net als in de bergen zijn er altijd mensen die de grenzen opzoeken, maar 
die mogen niet verward worden met de kiters. Omdat gemeenten APV’s kunnen gaan gebruiken 
(Noordwijk heeft dit al) om soaren te verbieden is er wel een noodzaak tot samenwerken. Een 
controle vanuit een APV op een KNVvL brevet is zeker een mogelijkheid. 
 
Navraag leert ons dat er veel belangstelling bestaat voor een soarbrevet, ook door mensen die 
al geruime tijd aan de kust vliegen. De mensen zonder brevet zijn zeker gemotiveerd om te 
leren en om veilig in de bergen te kunnen gaan vliegen. 
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Inleiding Reglement Schermvliegen 
 
De Afdeling Schermvliegen van de KNVvL heeft als een van de hoofddoelstellingen het bevor- 
deren van het beoefenen door zo veel mogelijk mensen van de luchtsport schermvliegen in het 
algemeen en wel op een zo veilig mogelijke wijze in het bijzonder. 
Om de veiligheid en kwaliteit van het beoefenen van het schermvliegen te bevorderen, zijn regels 
opgesteld waaraan schermvliegers, schermvliegopleidinginstanties, schermvliegverenigingen en 
andere betrokkenen zich dienen te houden. 
De regels zijn vastgelegd in het Reglement Schermvliegen van de Afdeling Schermvliegen. Dit 
reglement heeft tot doel het ondersteunen van de veiligheid en kwaliteit van de schermvliegsport 
in Nederland en daarbuiten. Op basis van deze uitgangspunten worden Nederlanders actief ge- 
stimuleerd om zelfstandig piloot te worden, te zijn en te blijven. Het reglement heeft als uitgangs- 
punt dat schermvliegers primair zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor het veilig en kwalitatief 
hoogwaardig beoefenen van de vliegsport. 

 

De schermvliegbewijzen en aantekeningen worden uitgereikt door het KNVvL Examinering Insti- 
tuut KEI. Onder verantwoordelijkheid van het KEI wordt het schermvliegbewijs benoemd als Pa- 
ragliding Pilot Licence PgPl, ter bevordering van de internationale herkenning. Voor de leesbaar- 
heid en omdat het om een Nederlands reglement gaat, wordt in het Reglement Schermvliegen 
het begrip Schermvliegbrevet gehanteerd waar Paragliding Pilot Licence aan de orde is. 
Het sanctiebeleid van de Afdeling Schermvliegen is door het afdelingsbestuur uitbesteed aan het 
Instituut voor Sportrechtspraak. 

 

Het Reglement Schermvliegen bestaat uit vijf hoofdbestanddelen en negen hoofdstukken: 

Inleiding Reglement Schermvliegen 

Inhoudsopgave 

I. Algemeen 
Hoofdstuk 1 – Definities en afkortingen 
Hoofdstuk 2 – Algemeen 
Hoofdstuk 3 – Terreinen en materialen 
Hoofdstuk 4 – Veiligheid 

II. Schermvliegbewijs en Aantekeningen 
Hoofdstuk 5 – Schermvliegbewijs & Aantekeningen Algemeen 

III. Theorie- en praktijkeisen 
Hoofdstuk 6 – Theorie- en Praktijkeisen Schermvliegbewijs 
Hoofdstuk 7 – Theorie- en Praktijkeisen Aantekeningen 

IV. Opleidingsinstanties 
Hoofdstuk 8 – Opleidingsinstanties 
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I. Algemeen 
Het eerste deel Algemeen van het Reglement Schermvliegen bestaat uit vier hoofdstukken: 
1. Definities en afkortingen 
2. Algemeen 
3. Terreinen en materialen 
4. Veiligheid 

 
 
Hoofdstuk 1 – Definities en afkortingen 
Het hoofdstuk Definities en Afkortingen is bedoeld om alle definities en afkortingen die in dit reglement 
worden gebruikt, te verhelderen, zodat het reglement zowel begrijpbaar als leesbaar is. Deze begrip- 
pen worden in de tekst met een Beginhoofdletter aangegeven. 

 
Artikel 01. Begripsbepalingen 
Aanvrager Lid van de KNVvL Afdeling Schermvliegen dat een aanvraag doet voor 

de eerste afgifte, een uitbreiding of verlenging van een Schermvliegbe- 
wijs, of een aanvraag doet ter verkrijging van de erkenning ’KNVvL er- 
kende  opleidingsinstantie’. 

Aantekening Aanvulling op het Schermvliegbewijs dat extra bevoegdheden geeft. 
Afdeling Afdeling Schermvliegen aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse 

Vereniging voor Luchtvaart. 
Afgifte Uitreiken van Schermvliegbewijs en Aantekeningen door het KNVvL 

Examen Instituut. 
Afgiftereglement Reglement Afgifte Schermvliegbewijs Paragliding Pilot Licence 

(Schermvliegbewijs) van het KNVvL Examen Instituut KEI. 
Aftekenen (door Instructeur van vluchten in een logboek) Het plaatsen van een 

stempel met de Instructeurstempel met paraaf of eventueel een hand- 
tekening plus KNVvL-nummer, ter verklaring dat de vlucht conform de 
vermelding in het Logboek is uitgevoerd. 

Bergstart De start van een schermvliegvlucht zonder mechanische hulpmiddelen, 
gebruik makend van de hoogteverschillen van een berglandschap. 

Bergvliegen Schermvliegen met gebruikmaking van de startmethode Bergstart. 
Bestuur Het bestuur van de Afdeling Schermvliegen van de Koninklijke Neder- 

landse Vereniging voor Luchtvaart. 
BHV Certificaat dat wordt verkregen bij het voldoen aan de opleidingseisen 

BedrijfsHulp Verlening. 
Brevet Brevet is vervangen door Schermvliegbewijs. 
Schermvliegbewijshouder Piloten die in het bezit zijn van een Schermvliegbewijs dat is uitgegeven 

door of namens de Afdeling Schermvliegen van de KNVvL. 
Diploma Eerste Hulp Een door het Oranje Kruis uitgegeven diploma Eerste Hulp. 
Cursusstaf Commissie die de opleidingen voor instructeurs verzorgt onder verant- 

woordelijkheid van de portefeuillehouder Opleidingen van de Afdeling 
Schermvliegen van de KNVvL. 

Drugs Alle middelen zoals vermeld in Lijst I en Lijst II behorende bij de Opi- 
umwetbesluit van 2002. 

Duurvlucht Vlucht waarbij tussen start en landing minimaal 45 minuten zijn verlo- 
pen. 

Eerste aanvraag Het voor de eerste maal aanvragen van een Schermvliegbewijs. 
FAI Federation Aeronautique International. 
FSMI Federatie Sport Medische Instellingen. 
Hoofdbestuur Hoofdbestuur van de KNVvL. 
Hoogteverschil Verticaal verschil tussen het hoogste en het laagste punt van een 

vlucht. 
Hoogtevlucht Lierstart Een vlucht met een hoogteverschil groter dan 200 meter. 
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Hoogtevlucht  Bergstart Een vlucht met een hoogteverschil groter dan 500 meter. 
Hoogtevlucht Soarstart Een vlucht met een hoogteverschil groter dan 20 meter en een horizontale 

afstand van minimaal 1 km. 
HulpInstructeur Persoon bevoegd tot het geven van onderricht in schermvliegen onder 

de verantwoordelijkheid van een Instructeur. 
Instituut Sport Rechtspraak Het Instituut Sport Rechtspraak dat namens het bestuur van de Afdeling 

Schermvliegen het sanctiebeleid uitvoert. 
Instructeur Persoon bevoegd tot het geven van onderricht in schermvliegen onder 

de verantwoordelijkheid van een Opleidingsinstantie. 
Instructeur Tandemvliegen    Instructeur bevoegd tot geven van onderricht in tandemvliegen onder 

de verantwoordelijkheid van een Opleidingsinstantie. 
Instructeurstempel Stempel die wordt uitgegeven door Afdeling Schermvliegen aan een In- 

structeur voor het Aftekenen van vluchten en taken in het Logboek. 
IPPI International Pilot Proficiency Identification. 
KEI KNVvL Examinering Instituut. 
KNVvL Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtsport. 
Ledenvereniging Rechtspersoon die als zodanig door de KNVvL conform de criteria als 

beschreven in het huishoudelijk reglement van de KNVvL is erkend. 
Lokale Examinator Schermvliegen: Examinator Schermvliegen die ter plaatse aanwezig is. 
Lierinstallatie Installatie voor het starten van Schermvliegtoestellen door middel van 

een lierkabel verbonden aan een stationaire of zichzelf voortbewegende 
machine die de trekkracht levert om een Schermvlieger te doen opstij- 
gen. 

Lierkabel Kabel verbonden aan een stationaire of zichzelf voortbewegende ma- 
chine die de trekkracht levert om een Schermvlieger te doen opstijgen. 

Lierman Persoon met de Schermvliegbewijs-aantekening Lierman. 
Lierstart Start van een schermvliegvlucht met behulp van een Lierinstallatie. 
Liervliegen Schermvliegen met gebruikmaking van de startmethode Lierstart. 
Logboek Document bestemd voor het noteren van vluchten en vluchtgegevens, 

waarin ten minste de gegevens zijn opgenomen die voorkomen in het 
door de Afdeling Schermvliegen KNVvL uitgegeven model logboek. 

Luchtwaardigheidsverklaring Verklaring van een Opleidingsinstantie dat betreffende Schermvlieger 
de vaardigheden bezit om zelfstandig te kunnen schermvliegen. 

Luchtwaardigheidsverklaring Tandemvliegen: Verklaring van een Opleidingsinstantie dat betreffende 
Schermvlieger de vaardigheden bezit om zelfstandig te kunnen 
tandemvliegen met Schermvliegbewijshouders als passagier. 

Opleidingsinstantie Een door de Afdeling Schermvliegen van de KNVvL erkende oplei- 
dingsinstantie. 

Opleidingsbevoegde Lierman Lierman bevoegd tot het geven van onderricht aan een Lierman in op- 
leiding. 

Overlandvlucht Een Hoogtevlucht waarbij de gevlogen afstand groter is dan de afstand 
die alleen op grond van de glijhoek van het Schermvliegtoestel kan 
worden verwacht. 

Overlandvlucht Soaren Een Hoogtevlucht Soaren waarbij de gevlogen afstand over de grond 
tussen start en landing minimaal 5 km is. 

Paragliding Pilot Licence Schermvliegbewijs van de Afdeling Schermvliegen van de KNVvL. Het 
Schermvliegbewijs wordt uitgegeven door of namens de Afdeling 
Schermvliegen. De afgifte van Schermvliegbewijs 1, 2 en 3 wordt ver- 
zorgd door het KNVvL Examinering Instituut. 

Proficiencycheck Checkvlucht ten overstaan van een Instructeur met de vereiste Aante- 
kening bij een Opleidingsinstantie of ten overstaan van een PvB-beoor- 
delaar. 

PVB Proeve van Bekwaamheid zoals beschreven in het Basis Opleidings- 
Plan van de Afdeling Schermvliegen van de KNVvL. 

PvB-beoordelaar Persoon met de bevoegdheid om namens de KNVvL een Proeve van 
Bekwaamheid af te nemen. 

Reddingscherm Scherm bedoeld om in noodsituaties tijdens een Vlucht te gebruiken 
voor een zo veilig mogelijke landing. 

Reglement Reglement Schermvliegen van de Afdeling Schermvliegen van de 
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KNVvL. 
Schermvlieger De bestuurder van een Schermvliegtoestel. 

 
 

Schermvliegbewijs Benaming van Paragliding Pilot Licence zoals dat onder verantwoorde- 
lijkheid van het KNVvL Examinering Instituut wordt gehanteerd. 

Schermvliegen Zweven door de lucht onder een schermvliegtoestel na te zijn gestart 
vanaf een helling in het landschap of opgetrokken te zijn met een Lier. 

Schermvlieginstructies Onderricht door een Instructeur in Schermvliegen. 
Schermvliegtoestel Ongemotoriseerd zweeftoestel zonder starre hoofdstructuur dat kan 

worden gedragen en waarmee slechts gestart en geland kan worden 
door gebruik te maken van de benen van de bestuurder. In de Neder- 
landse wetgeving wordt gesproken over schermzweeftoestel. 

Schermvliegvereniging Ledenvereniging van en voor schermvliegers die is erkend door de 
KNVvL. 

  (duin)Soaren Het schermvliegen met gebruikmaking van de startmethode Soarstart.  
Soarstart De start van een schermvliegvlucht zonder mechanische hulpmiddelen, 

gebruik makend van de hellingstijgwind aan de loefzijde van daarvoor 
geschikte kustverdedigingswerken, met een maximale hoogte van 100 
meter, alleen geldig in Nederland. 

Startleider Persoon die de leiding heeft bij de start bij het Liervliegen. 
Tandemscherm Schermvliegtoestel voor een piloot met een passagier. 
Tandemvliegen Schermvliegen met gebruikmaking van een Tandemscherm om te 

schermvliegen door een piloot met een passagier. 
Technische  Commissie Technische Commissie van de Afdeling Schermvliegen van de KNVvL. 
Theorie-examen Het door of namens het Bestuur van de Afdeling Schermvliegen van de 

KNVvL gehouden theorie-examen Schermvliegen. 
Theorie Exameneisen Schermvliegen 2010: Het Theorie Exameneisen Schermvliegen van het KNVvL 

Examinering Instituut waarin de eisen voor het theorie-examen 
Schermvliegen staan beschreven. 

Uitbreiding Het tussentijds vervangen van een geldig schermvliegbewijs onder toe- 
voeging van een extra bevoegdverklaring ofwel Aantekening. 

Vaardigheidsboekje HulpInstructeur: Opleidingsboekje waarin staat beschreven de te behandelen stof 
en uit te voeren praktijkoefeningen voor de opleiding van HulpInstruc- 
teur, zoals gepubliceerd in de downloadsectie van de Afdeling Scherm- 
vliegen van de KNVvL. 

Verklaring Eerste Hulp: Verklaring van deelname aan een door het Bestuur van de Afdeling 
Schermvliegen van de KNVvL erkende ehbo-bijeenkomst, een ehbo- 
diploma of BHV-certificaat. 

Veiligheidsmanagementsysteem: Veiligheidsmanagementsysteem van de Afdeling Schermvliegen van 
de KNVvL. 

Verlenging: Verlenging van de geldigheidsduur van een Schermvliegbewijs of Aan- 
tekening door of namens het Bestuur van de Afdeling Schermvliegen 
van de KNVvL. 

Vlucht: De combinatie van start, vliegen en landing met behulp van een 
Schermvliegtoestel. 

Voorval Onder voorval bij het schermvliegen wordt elk voorval verstaan waarbij 
een schermvlieguitrusting in gebruik was. 
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Hoofdstuk 2 – Algemeen 
De algemene artikelen leggen de basis voor het veilig en verantwoord beoefenen van de schermvlieg- 
sport. 

 
Artikel 02. Werkingssfeer Reglement 
1. Dit Reglement is van toepassing op: 

a. Alle schermvliegpiloten die (aspirant-)lid zijn van de Afdeling. 
b. Alle Opleidingsinstanties met een Erkenning van de Afdeling als Opleidingsinstantie. 
c. Alle Schermvliegverenigingen met een Erkenning van de KNVvL. 

2. Alle leden en aangesloten organisaties dienen zich te houden aan de reglementen van de Afdeling 
en aan de luchtvaartwetgeving. In het buitenland is de wet- en regelgeving ter plaatse van toepas- 
sing. 

 
Artikel 03. Algemene verplichtingen 
1. Iedereen die van de in dit Reglement beschreven bevoegdheden gebruik maakt, dient 

a. in het bezit te zijn van het vereiste Schermvliegbewijs en betreffende Aantekening. 
b. zich aan de bepalingen in dit Reglement te houden. 

2. Voor het verkrijgen van een schermvliegbewijs en aantekeningen dienen aanvragers lid te zijn van 
de KNVvL Afdeling Schermvliegen. 

 
Artikel 04. Opleiding voor schermvliegen 
1. De opleiding voor het schermvliegen geschiedt uitsluitend bij een Opleidingsinstantie door een In- 

structeur met de vereiste Aantekening van de Afdeling. De Instructeur is belast met het toezicht op 
de naleving van de bepalingen van dit reglement door de cursisten die onder zijn verantwoordelijk- 
heid vallen. 

2. De Opleiding tot Lierman kan ook geschieden door een Opleidingsbevoegde Lierman met de ver- 
eiste Aantekening van de Afdeling. 

 
Artikel 05. Minimum leeftijd 
1. De minimum leeftijd voor het beoefenen van de schermvliegsport is 14 jaar. 
2. De minimum leeftijd voor het verkrijgen van een Schermvliegbewijs-2 is 16 jaar. 

 
Artikel 06. Aansprakelijkheid 
1. De Afdeling sluit voor haar leden een WA-verzekering ter dekking van schade aan spullen van an- 

deren of letselschade aan iemand anders, ontstaan tijdens het schermvliegen, waarbij het maxi- 
maal uit te keren bedrag minimaal 1,5 miljoen euro is. 

2. De Opleidingsinstantie is aansprakelijk voor de gedragingen van Instructeurs, Liermannen en an- 
dere personen die werken onder verantwoordelijkheid van de Opleidingsinstantie. 

3. De Schermvliegvereniging is aansprakelijk voor de gedragingen van Liermannen, Opleidingsbe- 
voegde Liermannen en andere personen die werken onder verantwoordelijkheid van de Scherm- 
vliegvereniging. 

 
Artikel 07. Verplichte documenten 
Tijdens of zo snel mogelijk na het beoefenen van het schermvliegen dient men te kunnen overleggen: 
1. Eigen medische verklaring dan wel een geneeskundige verklaring, zoals beschreven in het Afgifte- 

reglement. 
2. Schermvliegbewijs, behoudens ingeval van opleiding tot Schermvliegbewijs-1. 
3. Logboek. 
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Hoofdstuk 3 – Terreinen en materialen 
De overheid heeft eisen opgesteld voor landingsterreinen in Nederland. Schermvliegers dienen zich 
aan de regels voor landingsterreinen voor schermvliegen te houden voor een zo veilig mogelijke beoe- 
fening van het Schermvliegen. 
Piloten dienen gebruik te maken van materiaal dat voor hen bedoeld en passend is. Dat betekent bij- 
voorbeeld de juiste maatvoeringen voor schermvliegtoestellen (zoals gewichtsklasse), harnassen (zo- 
als grootte en afstelling), reddingscherm (zoals gewichtsklasse) en helmen (zoals grootte). 
Voor diverse materialen zijn keuringen verplicht, zoals bij schermvliegtoestellen. De piloot dient zich 
bewust te zijn dat een keuring niet garandeert dat de uitrusting daarna gegarandeerd veilig is. Ge- 
bruik, extreme omstandigheden en gebeurtenissen beïnvloeden de veiligheid van de schermvlieguit- 
rustingsonderdelen. Tijdens het vliegen en door gebruik kan slijtage of schade ontstaan dat materiaal 
onveilig en onbruikbaar maakt. Het is belangrijk om het materiaal altijd goed te onderhouden en te 
controleren en zeker na voorvallen nog eens extra te controleren. 
Iedereen blijft tenslotte verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal en veiligheid. 

 
Artikel 08. Start- en landingsterrein 
Voor het start- en landingsterrein heeft de overheid regels vastgesteld in de ´Regeling Veilig Gebruik 
Luchthavens en andere Terreinen´ (RVGLT). 

 
Artikel 09. Materiaaleisen tijdens Liervluchten 
1. Ter plaatse dient aanwezig te zijn: 

a. Windzak. 
b. Communicatiemiddel. 
c. EHBO-trommel. 

2. Het Bestuur kan regels stellen ten aanzien van de inhoud en de samenstelling van de EHBO- 
trommel. 

3. Lierman en/of Startleider dienen telefoonnummers van de dichtstbijzijnde bereikbare posten van 
arts, ziekenhuis en politie binnen handbereik te hebben. 

4. Tenminste één persoon namens de Schermvliegvereniging ter plaatse dient te beschikken over 
een Verklaring Eerste Hulp. 

Ten aanzien van materiaaleisen tijdens praktijkonderricht worden aanvullende voorwaarden gesteld. 
Dit staan beschreven in Artikel 61. 

 
Artikel 10. Materiaaleisen vlieguitrusting 
1. Schermvliegtoestellen   (solo   en   tandem),   reddingsschermen   en   harnassen   dienen   type- 

goedgekeurd te zijn volgens een EN of LTF-norm. Voor Schermvliegtoestellen in de categorie 
´squares’ gelden de voorschriften van de fabrikant. 

2. Op de vlieguitrusting dient een kenmerk van één van de bovengenoemde instanties te zijn aange- 
bracht of een van de fabrikant. 

3. Het dragen van een helm die EN966 en/of gelijkwaardig goedgekeurd is, is tijdens het schermvlie- 
gen verplicht. Gelijkwaardigheid aan de EN966-norm dient door de piloot te zijn aangetoond. 

4. Het dragen van schoeisel met tenminste enkelbescherming en zoolprofiel is tijdens het schermvlie- 
gen verplicht. 

5. Bij vluchten waarbij de hoogte boven de grond, in verticale richting gemeten groter dan 100 meter 
kan worden, moet de Schermvlieger een reddingsvalscherm bij zich dragen. 

6. Bij elke Hoogtevlucht is de piloot verplicht om een goed werkende hoogtemeter te gebruiken. 
 
Artikel 11. Onderhoud en keuring van schermvlieguitrusting 
1. Onderhoud en veiligheidskeuringen van de schermvlieguitrusting dienen te geschieden volgens de 

aanwijzingen van de fabrikant. 
Keuringstermijnen: 
a. Solo-schermvliegtoestellen: eens in de twee jaar of indien eerder, na 200 gebruiksuren. 
b. Tandemschermvliegtoestellen: eens per jaar of indien eerder, na 200 gebruiksuren. 
c. Schoolschermvliegtoestellen: eens per jaar of indien eerder, na 200 gebruiksuren. 
d. Reddingsscherm: keuring volgens de voorwaarden van de fabrikant. 
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e. Indien de fabrikant in het handboek van het betreffende schermvliegtoestel een kortere termijn 
voorschrijft dan bovenstaand is aangegeven, is de termijn van de fabrikant bindend. 

2. Keuringen dienen te worden uitgevoerd door een erkende instantie. 
Erkende instanties zijn: 
a. De fabrikant van het betreffende scherm. 
b. Een door de betreffende fabrikant gemachtigde keuringsinstantie. 

3. Van elke keuring van een schermvliegtoestel wordt een keuringsrapport opgemaakt volgens de 
richtlijnen van de fabrikant. 

4. Voor alle vlieguitrustingen (schermvliegtoestel, harnas, reddingscherm, helm) geldt dat de keu- 
rings- en onderhoudsvoorschriften van de fabrikant als minimum bindend zijn. Reddingsschermen 
dienen tijdens gebruik maximaal een half jaar voorafgaand aan het Schermvliegen te zijn uitgepakt, 
gelucht en opnieuw gevouwen. De eigenaar van de vlieguitrusting ziet er op toe dat het reddings- 
scherm is gevouwen en in het harnas gemonteerd door een persoon die daarvoor ter zake kundig 
is. 

5. Voor de levensduur van een reddingscherm wordt de termijn gehanteerd zoals gesteld door de fa- 
brikant. Indien de fabrikant geen levensduur aangeeft, is de maximale levensduur van een red- 
dingsscherm tien jaar 

 
 
Artikel 12. Lierinstallatie 
1. Een Lierinstallatie dient voor ingebruikname, en daarna iedere 2 jaar gekeurd te worden door de 

Technische Commissie, DHV of een andere door het bestuur aan te wijzen keuringsinstantie. 
2. Het bestuur stelt een reglement op ten aanzien van de keuring van een Lierinstallatie. 
3. Het Bestuur zal op basis van een positief advies van de Technische Commissie een toelatingsbe- 

wijs voor de betreffende Lierinstallatie afgeven. 
4. Het toelatingsbewijs heeft een geldigheidsduur van 24 maanden, indien de Lierinstallatie geen ver- 

anderingen heeft ondergaan. 
5. Na enige verandering aan de Lierinstallatie vervalt de toelating en moet de Lierinstallatie opnieuw 

worden gekeurd. Bij geringe veranderingen kan hiervoor ontheffing worden verleend, dit ter beoor- 
deling van de Technische Commissie en het Bestuur. Een dergelijke ontheffing dient schriftelijk te 
worden aangevraagd bij de voorzitter van de Technische Commissie en voorzien te zijn van gede- 
tailleerde uitleg over de veranderingen. 

6. Bij de betreffende Lierinstallatie dient altijd het bewijs van keuring, het Lierlogboek en de gebruiks- 
aanwijzing van de Lierinstallatie aanwezig te zijn. Het bestuur kan regels stellen ten aanzien van 
de inhoud van het Lierlogboek. 
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Hoofdstuk 4 – Veiligheid 
Veiligheid is een belangrijk onderdeel van dit Reglement. Het Reglement draagt door het stellen van 
minimale eisen bij aan het veiliger maken van de schermvliegsport en daarmee aan het bevorderen 
van de toegankelijkheid en aantrekkingskracht van de sport. 
De Afdeling kent een Veiligheidscommissie die tot doel heeft de veiligheid van de schermvliegsport te 
bevorderen. De Veiligheidscommissie heeft tot taak het verrichten van onderzoek naar de oorzaak of 
oorzaken van voorvallen, gericht op het verbeteren van de veiligheid van het schermvliegen. De Vei- 
ligheidscommissie heeft niet tot taak het zoeken naar schuldigen. 

 
Artikel 13. Melding voorvallen 
1. Elk voorval bij het schermvliegen, ten gevolge waarvan letsel van enig belang aan een persoon of 

schade aan enig goed is toegebracht, alsmede elk voorval dat afwijkt van de normale gang van za- 
ken moet binnen 7 maal 24 uur door of namens de betrokkenen ter kennis van de Veiligheidscom- 
missie worden gebracht. 

2. Betrokkenen die verplicht zijn om ieder voorval binnen 7 maal 24 uur te melden, zijn: 
a. De piloot in bezit van schermvliegbewijs 2 of hoger. 
b. De Instructeur. 
c. De Lierman (indien sprake is van Lierbedrijf). 
d. De organisatie van een bij de KNVvL aangemelde wedstrijd. 
e. Elke organisatie die is aangesloten bij de Afdeling indien het een door haar georganiseerde reis 

of evenement betreft. 
3. De melder dient het meldingsprotocol van de Veiligheidscommissie aan te houden. 
4. Betrokkenen die mogen melden, betreft iedereen die een voorval heeft waargenomen, of die iets 

weet van een voorval. 
 
Artikel 14. Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) 
1. De Afdeling en elke Opleidingsinstantie en Schermvliegvereniging voeren een Veiligheidsmana- 

gementsysteem en hebben een Veiligheidsmanager. De Veiligheidsmanager is verantwoordelijk 
voor het Veiligheidsmanagementsysteem van de Afdeling, Opleidingsinstantie resp. Schermvlieg- 
vereniging. 

2. Het VMS omvat: 
a. Veiligheidsbeleidsverklaring conform het model van de KNVvL. 
b. Veiligheidsmanagementhandboek conform het model van de KNVvL. 
c. Registratie en analyse van voorvallen als bedoeld in Artikel 13. 

3. De analyse van voorvallen bevat de overwegingen om al dan niet aanvullende maatregelen te tref- 
fen om dergelijke voorvallen te voorkomen, dan wel de gevolgen daarvan te beperken. 

4. Opleidingsinstanties en Schermvliegverenigingen geven de Veiligheidscommissie op aanvraag in- 
zage in de registratie en analyse van voorvallen. 

 
Artikel 15. Meldingsplicht Opleidingsinstantie en Schermvliegvereniging 
1. Indien een Opleidingsinstantie of Schermvliegvereniging de samenwerking met een Schermvlieg- 

bewijshouder, HulpInstructeur, Instructeur, Opleidingsbevoegde Lierman of Lierman verbreekt 
omdat deze niet voldoet aan de kwaliteitseisen behorende bij het Schermvliegbewijs of Aanteke- 
ning, informeert de Opleidingsinstantie of Schermvliegvereniging het Bestuur hierover schriftelijk 
en gemotiveerd. 

2. Het Bestuur is verplicht tot het instellen van een onderzoek en het nemen van een besluit terzake. 
 
 
Artikel 16. Gebruik Alcohol, Drugs en Medicijnen 
1. Alle betrokkenen onthouden zich tijdens het beoefenen van het schermvliegen van het gebruik 

van alcohol, Drugs en medicijnen. Dit betekent dat: 
a. Het gebruik van alcohol is niet toegestaan gedurende een tijdsbestek van 10 uren vóór een 

Vlucht tot aan de landing. 
b. Drugsgebruik is tijdens het beoefenen van schermvliegen in het geheel niet toegestaan. Het 

gaat daarbij om gebruik van softdrugs en harddrugs, zoals beschreven in bij definities. 
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c. Het gebruik van medicijnen met negatieve invloed op het beoefenen van schermvliegen, is 
niet toegestaan. Zo nodig dient door de piloot de voorschrijvende arts te worden geconsul- 
teerd over de invloed van het desbetreffende medicijn op het beoefenen van schermvliegen. 
Bij twijfel van deze arts dient contact opgenomen te worden met de Aeromedical Centres 
(AMC), Authorised Medical  Examiner  (AME) of  arts van de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT). 
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II. Schermvliegbewijs en Aantekeningen 
Het tweede deel Schermvliegbewijs en Aantekeningen van het Reglement Schermvliegen bestaat uit 
één hoofdstuk: 

5.  Schermvliegbewijs & Aantekeningen Algemeen 
 

Schermvliegbewijzen worden toegekend aan leden van de KNVvL Afdeling Schermvliegen als bewijs 
dat de Schermvlieger de daarvoor aangewezen opleiding met succes heeft afgerond. Het volgen van 
de opleiding stelt beoefenaars in staat om op tenminste een veilige wijze het schermvliegen als sport 
te beoefenen. Middels de verschillende Schermvliegbewijzen wordt, op basis van specifieke eisen, 
duidelijk over welke vaardigheden van Schermvliegen de beoefenaars beschikken. 
Aantekeningen worden toegekend aan leden van de KNVvL Afdeling Schermvliegen als bewijs dat de 
Schermvlieger ook in staat is tot specifieke verrichtingen als Lierman en tandempiloot of het geven 
van onderricht als HulpInstructeur of Instructeur. 
Het geheel van opleidingen, Schermvliegbewijs, aantekeningen en verlengingen zoals de KNVvL die 
hanteert, bevorderen de acceptatie van Schermvliegbewijzen en Aantekeningen in het buitenland. 

 
Hoofdstuk 5 – Schermvliegbewijs & Aantekeningen Algemeen 

Artikel 17. Toelichting Schermvliegbewijs 
1. De Afdeling geeft drie gradaties Schermvliegbewijs uit: 

a. Schermvliegbewijs-1 is  een bewijs dat de schermvlieger over enige basiskennis beschikt van 
de Schermvliegsport. 

b. Schermvliegbewijs-2 geeft de bevoegdheid om zelfstandig te vliegen en het volgen van de op- 
leiding voor Schermvliegbewijs-3. Schermvliegbewijs-2 biedt de mogelijkheid om de aanteke- 
ning HulpInstructeur en Lierman te verkrijgen. 

c. Schermvliegbewijs-3 geeft de bevoegdheid om zelfstandig te vliegen en het maken van Over- 
landvluchten. Bovendien is Schermvliegbewijs-3 vereist voor diverse Aantekeningen. 

2. Behoudens bij Schermvliegbewijs-1 wordt onderscheid gemaakt in: 
a. Hoofdaantekening startmethode Liervliegen, die bevoegdheid geeft ten aanzien van het Lier- 

vliegen; 
b. Hoofdaantekening startmethode Bergvliegen, die bevoegdheid geeft ten aanzien van het Berg- 

vliegen. 
c. Hoofdaantekening startmethode Soarstart, die bevoegdheid geeft ten aanzien van het Soaren. 

 
Artikel 18. Toelichting Aantekeningen 
1. De Afdeling geeft negen aantekeningen uit: 

a. De Aantekening Lierman geeft bevoegdheid tot het bedienen van een Lierinstallatie voor het 
beoefenen door derden van de Schermvliegsport. 

b. Aantekening Luchtwaardigheidsverklaring Tandemvliegen geeft bevoegdheid tot het scherm- 
vliegen met gebrevetteerde piloten aan een tandemscherm. 

c. Aantekening Tandemvliegen geeft bevoegdheid tot het schermvliegen met derden aan een tan- 
demscherm. 

d. Aantekening HulpInstructeur geeft bevoegdheid tot het geven van schermvlieginstructies onder 
verantwoordelijkheid van een Instructeur. 

e. Aantekening Instructeur geeft bevoegdheid tot het geven van schermvlieginstructies. 
f. Opleidingsbevoegde Lierman geeft bevoegdheid tot het geven van de opleiding tot Lierman. 

2. Op Schermvliegbewijs-2 met Hoofdaantekening startmethode Lier kunnen de volgende Aanteke- 
ningen worden bijgeschreven: 
a. HulpInstructeur  Liervliegen. 
b. Lierman. 

3. Op Schermvliegbewijs-2 met Hoofdaantekening startmethode Berg kunnen de volgende Aanteke- 
ningen worden bijgeschreven: 
a. HulpInstructeur  Bergvliegen. 

4. Op Schermvliegbewijs-2 met Hoofdaantekening startmethode Soaren kunnen de volgende 
Aantekeningen worden bijgeschreven: 
a. HulpInstructeur Soaren 
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5. Op Schermvliegbewijs-3 met Hoofdaantekening startmethode Lier kunnen de volgende Aanteke- 
ningen worden bijgeschreven: 
a. HulpInstructeur  Liervliegen. 
b. Lierman. 
c. Opleidingsbevoegde  Lierman. 
d. Tandemvliegen. 
e. Instructeur  Liervliegen. 
f. Instructeur  Tandemvliegen. 

6. Op Schermvliegbewijs-3 met Aantekening startmethode Berg kunnen de volgende Aantekeningen 
worden bijgeschreven: 
a. HulpInstructeur  Bergvliegen. 
b. Tandemvliegen. 
c. Instructeur  Bergvliegen. 
d. Instructeur  Tandemvliegen. 

7. Op Schermvliegbewijs-3 met Aantekening startmethode Soarstart kunnen de volgende 
Aantekeningen worden bijgeschreven: 
a. HulpInstructeur  Soaren. 
b. Tandemvliegen. 
c. Instructeur  Soaren. 
d. Instructeur  Tandemvliegen. 

 
 
Artikel 19. Algemene bepalingen 
1. Voor het verkrijgen, geldig houden en verlengen van Schermvliegbewijs-2 of 3 en Aantekeningen 

dient men lid te zijn van de Afdeling. 
2. Voor het verkrijgen van door het KEI uitgegeven Schermvliegbewijzen en Aantekeningen dient de 

Aanvrager te zijn opgeleid bij een Opleidingsinstantie danwel als het om de Aantekening Lierman 
gaat kan dat ook door een Opleidingsbevoegde Lierman. 

3. De eisen voor het verkrijgen, uitbreiden, verlengen en vernieuwen van een Schermvliegbewijs en 
Aantekening staan in Hoofdstuk 6 resp. 7 beschreven. 

4. De eisen voor het aanvragen en verlengen van een Schermvliegbewijs of Aantekening staan be- 
schreven in het Afgiftereglement van het KEI. Daarin staat ook de overgangssituatie die geldt voor 
het verlengen van Brevet 2 en 3 oude stijl; deze overgangssituatie geldt tot 1 maart 2013. 

 
Artikel 20. Geldigheid Theorie-examen, Schermvliegbewijs en Aantekeningen 
1. Het Schermvliegbewijs-1 is onbeperkt geldig. 
2. De Schermvliegbewijzen 2 en 3 zijn gedurende 36 maanden na Afgifte geldig. 
3. Aantekeningen zijn gedurende 36 maanden na Afgifte geldig. 
4. Een Schermvliegbewijs en/of aantekening is slechts geldig zolang de in artikel 7.1 genoemde ver- 

klaring geldig is. 
5. De Luchtwaardigheidsverklaring Tandemvliegen is gedurende 36 maanden na Afgifte geldig. 
6. Een met goed gevolg afgelegd Theorie-examen is 24 maanden geldig (voor het behalen van het 

overeenkomstige  Schermvliegbewijs). 
 
Artikel 21. Verlopen Schermvliegbewijs en Aantekeningen 
1. In alle gevallen is zelfstandig vliegen met een verlopen of ongeldig Schermvliegbewijs niet toege- 

staan; vluchten gemaakt zonder de voor dat Schermvliegbewijs toepasselijke bevoegdheden zijn 
niet geldig. 

2. Indien een Schermvliegbewijs niet langer dan 36 maanden is verlopen, kan dit alsnog worden ver- 
lengd, als door de piloot zijn bekwaamheid kan worden aangetoond aan een Instructeur door mid- 
del van een Proficiencycheck. Als de Proficiencycheck door de beoordelende Instructeur als vol- 
doende wordt beoordeeld, kan door de Opleidingsinstantie opnieuw een Luchtwaardigheidsverkla- 
ring worden afgegeven. 

3. Een Proficiencycheck wordt afgenomen binnen een Opleidingsinstantie door een Instructeur die 
bevoegd is om namens de Opleidingsinstantie een Luchtwaardigheidsverklaring af te geven. De 
Aanvrager toont tijdens de Proficiencycheck aan de betrokken Instructeur dat hij beschikt over de 
vaardigheden die vereist zijn aan het aan te vragen Schermvliegbewijs of uitbreiding, dit ter beoor- 
deling aan de betreffende Instructeur. Het aantal vluchten onder begeleiding van een instructeur 
om zijn bekwaamheid aan te tonen, dient tenminste gelijk te zijn aan het aantal jaren dat zijn 
Schermvliegbewijs is verlopen, met een minimum van 3. 
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4. Indien een Aantekening langer dan 3 maanden is verlopen, kan uitsluitend een nieuwe Aanteke- 
ning worden behaald door opnieuw aan alle daarvoor gestelde eisen te voldoen. Indien het zich bij 
de verlopen Aantekening handelt om de Aantekening Instructeur dienen de PVB’s 3.1, 3.4 en 3.5 
opnieuw met gunstig gevolg te worden afgelegd. 
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Artikel 22. Schorsing Schermvliegbewijs en Aantekeningen 
1. Het Sanctiebeleid van de Afdeling Schermvliegen heeft het Bestuur uitbesteed aan het Instituut 

Sport Rechtspraak. 
2. Het Bestuur is bevoegd om het Instituut voor Sportrechtspraak voorstellen te doen om een 

Schermvliegbewijs of Aantekening van een lid te schorsen of in te trekken indien: 
a. wordt getwijfeld aan de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid van de Schermvliegbewijs- 

houder. 
b. wordt getwijfeld aan de kennis en bedrevenheid van de Schermvliegbewijshouder. 
c. de Schermvliegbewijshouder zich niet houdt aan de regels van de Afdeling. 

3. Vanaf het moment dat het Bestuur een voorstel heeft gedaan aan het Instituut Sportrechtspraak, 
geldt het reglement van het Instituut Sportrechtspraak. 

 
Artikel 23. Gelijkstelling Schermvliegbewijs, vluchten en taken 
1. Een buitenlands Schermvliegbewijs of certificaat wordt door het Bestuur gelijkgesteld met een Ne- 

derlands Schermvliegbewijs dat overeenkomt met het IPPI-niveau van het buitenlandse Scherm- 
vliegbewijs of certificaat. Het buitenlandse Schermvliegbewijs moet daartoe uitgegeven zijn door 
een instantie die is aangesloten bij de FAI en die het IPPI-systeem van de FAI hanteert. 

2. Het Bestuur kan op aanvraag eenmalig een overeenkomstig Nederlands Schermvliegbewijs afge- 
ven aan de bezitter van het certificaat na betaling van de normaal voor een dergelijk Schermvlieg- 
bewijs verschuldigde kosten. 

 
Artikel 24. Reductieregelingen 
1. Voor eerste aanvraag en uitbreiding met Aantekeningen van Schermvliegbewijs-2 en Scherm- 

vliegbewijs-3 bestaan reductieregelingen. Deze Reductieregelingen zijn beschreven in het Afgifte- 
reglement van het KEI. 
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III. Theorie- en praktijkeisen 
Het derde deel Theorie- en Praktijkeisen van het Reglement Schermvliegen bestaat uit twee hoofd- 
stukken: 

6. Theorie- en Praktijkeisen Schermvliegbewijs 
7. Theorie- en Praktijkeisen Aantekeningen 

 
Om een Schermvliegbewijs of Aantekening te kunnen aanvragen, moeten de daarvoor bedoelde op- 
leidingen eerst met goed gevolg worden doorlopen. De opleiding voor Schermvliegbewijs bestaat uit 
een theorie- en een praktijkgericht deel. Voor Aantekeningen gaat het in de meeste gevallen om prak- 
tijkgerichte opleidingen, aangezien het benodigde theoretisch niveau reeds bij het behalen van het 
vereiste Schermvliegbewijs is aangetoond. De voorwaarden voor het praktijkgerichte deel van de op- 
leiding staan in dit reglement, de voorwaarden voor het theorie-examen staan beschreven in Theorie 
Exameneisen Schermvliegen 2010. 

 
Hoofdstuk 6 – Theorie- en Praktijkeisen Schermvliegbewijs 
Theorie- en praktijkeisen worden gesteld om Schermvliegers de benodigde kennis en ervaring op te 
laten doen om op een zo veilig mogelijke manier de schermvliegsport te beoefenen. Schermvliegbe- 
wijzen hebben een oplopende vaardigheidsgraad, hetgeen aangeeft dat Schermvliegers telkens zelf- 
standiger en moeilijker omstandigheden moeten kunnen beheersen. 

 
Schermvliegbewijs-1 

 
Artikel 25. Theorie-eisen Schermvliegbewijs-1 
1. De Aanvrager dient basiskennis te hebben van: 

a. Vliegtechniek. 
b. Aerodynamica. 
c. Meteorologie. 
d. Scherm en uitrusting. 
e. Reglementen en voorschriften. 

2. De Aanvrager dient het door de Opleidingsinstantie afgenomen Theorie-examen voor Scherm- 
vliegbewijs-1 met goed gevolg te hebben afgelegd. 

De Aanvrager dient tevens te voldoen aan alle eisen die voor Aanvraag van Schermvliegbewijs-1 zijn 
gesteld in het document Theorie Exameneisen Schermvliegen 2010. 

 
Artikel 26. Praktijkeisen Schermvliegbewijs-1 
De Aanvrager dient voldoende praktijkervaring te hebben, zijnde: 
1. Beheersing van de grondoefeningen: 

a. Vliegklaar maken en checken van de uitrusting, beheersen 5 punten check. 
b. Opzetten van het scherm en het starten. 
c. Drie fasen start: opzetten/checken/versnellen. 
d. Lopen, rechtuit en slalom, met het opgezette scherm. 
e. Afbreken van de start. 

2. Beheersing van vliegoefeningen: 
a. Langzaam en snel vliegen. 
b. Bochten van 90° en 180° links- en rechtsom. 

3. Beheersing van de landingsoefeningen 
a. Landingscircuit  vliegen. 
b. Goede landing maken. 
c. Vrijmaken van landingsterrein. 

4. Minimaal 15 vluchten waarvan tenminste 5 Hoogtevluchten. 
 

De beschrijving en definities van de taken zijn opgenomen in het Handboek Schermvliegen. 
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Schermvliegbewijs-2 
 
Artikel 27. Theorie-eisen Schermvliegbewijs-2 
1. De Aanvrager dient voldoende kennis te hebben van: 

a. Vliegtechniek. 
b. Aerodynamica. 
c. Meteorologie. 
d. Scherm en uitrusting. 
e. Reglementen en voorschriften. 
f. Luchtruimindeling en regelgeving. 
g. Luchtvaart fysiologie en psychologie. 

2. De Aanvrager dient het Theorie-examen voor Schermvliegbewijs-2 met goed gevolg te hebben af- 
gelegd. 

3. De Aanvrager dient tevens te voldoen aan alle eisen die voor Aanvraag van Schermvliegbewijs-2 
zijn gesteld in het document Theorie Exameneisen Schermvliegen 2010. 

 
Artikel 28. Praktijkeisen Eerste Aanvraag Schermvliegbewijs-2 
De aanvrager dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde: 
1. Gevorderde beheersing van grondoefeningen en start: 

a. Juist inschatten van de vliegomstandigheden (zoals weer en terrein). 
b. Zelfstandige vlucht vanaf vliegklaar maken tot en met goede landing en vrijmaken landings- 

terrein. 
c. Correcte start met crosswind met een invalshoek van tenminste 45°. 
d. Achterwaartse start. 

2. Gevorderde beheersing van vliegoefeningen: 
a. Correct gevlogen acht binnen 35 seconden. 
b. Twee correct gevlogen bochten van 360° binnen 35 seconden, zowel linksom als rechtsom. 
c. Uitvoeren van een vooraf opgesteld vluchtplan. 
d. Sturen zonder gebruik van de remlijnen. 
e. Vliegen met ‘oren’. 
f. Voor de Hoofdaantekening Soarstart vervalt de eis gesteld onder 2.b. 

3. Gevorderde beheersing van landingsoefeningen: 
a. Zelfstandig landingscircuit vliegen. 
b. Uit vier opeenvolgende landingen drie correcte doellandingen binnen een cirkel met een straal 

van 15 meter. 
4. Vliegen op twee verschillende start- en landingsplaatsen. 
5. Bezit van Luchtwaardigheidsverklaring. 
6. Minimaal 40 Hoogtevluchten. Voor Schermvliegbewijs-2 Hoofdaantekening Bergstart mogen 20 

vluchten daarvan een minimaal hoogteverschil van 300 meter hebben. 
De beschrijving en definities van de taken zijn opgenomen in het Handboek Schermvliegen. 

 
Artikel 29. Praktijkeisen Verlenging Schermvliegbewijs-2 
1. Degene die Verlenging aanvraagt, dient gedurende de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag, 

over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde: 
a. Minimaal 40 Hoogtevluchten, waarvan tenminste 5 Hoogtevluchten in de laatste 12 maanden 

voorafgaand aan zijn aanvraag, of 
b. Minimaal 15 schermvlieguren waarvan tenminste 2 uur voor in de laatste 12 maanden vooraf- 

gaand aan zijn aanvraag, of 
c. Met goed gevolg afgelegde Proficiencycheck. 

 
Schermvliegbewijs-3 

 
Artikel 30. Theorie-eisen Schermvliegbewijs-3 
1. De Aanvrager dient voldoende theoriekennis te hebben van: 

a. Vliegtechniek. 
b. Aerodynamica. 
c. Meteorologie.cherm en uitrusting. 
d. Reglementen en voorschriften. 
e. Luchtruimindeling en regelgeving. 
f. Navigatie t.b.v. Overlandvluchten. 
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g. Luchtvaart fysiologie en psychologie. 
2. De Aanvrager dient het Theorie-examen voor Schermvliegbewijs-3 met goed gevolg te hebben af- 

gelegd. 
3. De Aanvrager dient tevens te voldoen aan alle eisen die voor de Aanvraag van Schermvliegbewijs- 

3 zijn gesteld in het document Theorie Exameneisen Schermvliegen 2010. 
 
Artikel 31. Praktijkeisen Eerste Aanvraag Schermvliegbewijs-3 
1. De Aanvrager dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde: 

a. Minimaal 100 solo Hoogtevluchten: 
- waarvan tenminste 15 Duurvluchten. 5 van deze Duurvluchten dienen afgetekend te zijn 

door een Instructeur, 
- waarvan tenminste 5 Overlandvluchten, afgetekend door een Instructeur. 
- De afgetekende Overlandvluchten mogen dezelfde zijn als de afgetekende Duurvluchten. 
- Voor de Hoofdaantekening Soarstart wordt het begrip Overlandvlucht vervangen door 

Overlandvlucht Soaren. 
 
Artikel 32. Praktijkeisen Verlenging Schermvliegbewijs-3 
1. Degene die Verlenging aanvraagt, dient voorafgaand aan de aanvraag, over voldoende praktijker- 

varing te beschikken, zijnde: 
a. Minimaal 40 Hoogtevluchten gedurende de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag, waar- 

van tenminste 15 Hoogtevluchten, waarvan tenminste 5 Hoogtevluchten in de 12 maanden 
voorafgaand aan de Aanvraag, of 

b. Minimaal 15 schermvlieguren, waarvan tenminste 2 uur in de 12 maanden voorafgaand aan de 
aanvraag, of 

c. Met goed gevolg afgelegde Proficiencycheck (met Bergstart resp. Lierstart resp. Soarstart). 
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Hoofdstuk 7 – Theorie- en Praktijkeisen Aantekeningen 
Behalve schermvliegen in schoolverband of zelfstandig is het ook mogelijk om andere verantwoorde- 
lijkheden binnen de schermvliegsport te vervullen. Hiervoor zijn specifieke kennis en ervaring vereist. 
Om aan te geven dat schermvliegers hierover beschikken, zijn Aantekeningen als aanvulling op een 
Schermvliegbewijs  ingesteld. 

 
Aantekening (Opleidingsbevoegde) Lierman 

 
Artikel 33. Aantekening Lierman 
1. De Aantekening Lierman geeft houders van Schermvliegbewijs-2 of Schermvliegbewijs-3 de be- 

voegdheid tot het bedienen van een Lierinstallatie zoals omschreven in artikel 12. 
2. Bij uitzondering kunnen ook anderen dan houders van Schermvliegbewijs-2 of Schermvliegbewijs- 

3 de bevoegdheid verkrijgen of behouden. Het bestuur stelt vast in welke gevallen die bevoegdheid 
wordt verleend en verlengd. 

 
Artikel 34. Theoriekennis Aantekening Lierman 
1. De Aanvrager dient voldoende kennis te hebben van: 

a. Lierinstallatie en materialen. 
b. Gebruiksregels waaronder specifieke startcommando’s voor Liervliegen. 
c. Aerodynamica bij Liervliegen. 
d. Specifieke gevaren bij lieren. 

 
Artikel 35. Praktijkeisen Aantekening Lierman 
1. De Aanvrager dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde: 

a. Minimaal 100 Hoogtevluchten met Lierstart. 
b. Minimaal 100 starts aan de Lier gedurende de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag, on- 

der verantwoordelijkheid, begeleiding en in aanwezigheid van een Instructeur met Aantekening 
Lierman of een Opleidingsbevoegde Lierman. De 100 starts dienen verdeeld te zijn over mini- 
maal 5 dagen. 

c. Geschiktheidverklaring Lierman ondertekend door een Instructeur met Aantekening Lierman of 
een Opleidingsbevoegde Lierman. 

2. Tijdens de opleiding tot Lierman dienen minimaal de volgende taken aan de orde te komen en na 
goed gevolg afgetekend te worden door een Instructeur met de Aantekening Lierman of een Oplei- 
dingsbevoegde  Lierman: 
a. Technische basiskennis van de lierinstallatie en lierkabel. 

a) Controle van de brandstofhoeveelheid, olie en waterpeil. 
b) Bediening van de lierinstallatie. 
c) Het op bedrijfstemperatuur brengen van de lierinstallatie. 
d) Positionering van de lier (wind/lieren/binnenhalen). 
e) Controle van de lierkabel op slijtage en kabelreparaties. 
f) Lierkabel kappen, wanneer en waarom en hoe kapinstallatie weer te spannen. 
g) Bijhouden van het lier onderhoudslogboek. 
h) Gedegen lassen van de lierkabel. 

b. Instructie en praktijk voor het lierbedrijf van solo- en tandemvluchten en traplieren 
a) Binnenhalen van de lierkabel (gas, gas los, in z’n vrij, remmen). 
b) Bij grotere hoogtes (>250meter): het mede continu controleren van het luchtruim op nade- 

rend verkeer. 
c) Oplieren van piloten met verschillend ervaringsniveau, type schermzweeftoestellen om- 

standigheden. 
d) Oplieren van tandempiloten met verschillende gasten en onder verschillende omstandig- 

heden. 
e) Via radiocommunicatie begeleiden van piloten tijdens het oplieren. 

c. Instructie aangaande de invloed van een (variërende) trekkracht tijdens diverse vliegsituaties 
a) Solo/tandemstarts (timing en diverse trekkrachten). 
b) Voorwaartse start bij geen wind, cross wind en harde wind. 
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c) Achterwaartse start bij gemiddelde wind, cross wind en harde wind. 
d. Instructie inzake het herkennen van situaties waarbij ingrijpen noodzakelijk is 

a) Misstarts. 
b) Uitbreken van de piloot op lage en grote hoogte. 
c) Kabelbreuk op lage en grote hoogte. 
d) Zakvlucht in diverse stadia en omstandigheden en wanneer te verwachten. 
e) Invloed van meteorologische condities op lieromstandigheden (thermiek, vocht, mist, kou). 
f) Ontkoppelen met harde wind (uitgifte van lierkabel). 
g) Piloot krijgt de kabel niet los; wat te doen bij harde en zachte wind. 
h) Piloot ontkoppelt niet (of kabel is om de beenstrekker heen geslagen) en piloot draait om 

en vliegt van de lierinstallatie weg. 
e. Radiocommunicatie met de startleider en eventueel piloot 

a) Diverse start- en radiocommunicatieprocedures. 
b) Overname van de piloot van de instructeur of startleider. 
c) Teruggeven van de piloot aan de instructeur of startleider. 

De beschrijving en definities van de taken zijn opgenomen in het Handboek Schermvliegen. 
 
Artikel 36. Aantekening Opleidingsbevoegde Lierman 
De Aantekening Opleidingsbevoegde Lierman geeft houders van Schermvliegbewijs-2 of Scherm- 
vliegbewijs-3 de bevoegdheid om houders van minimaal Schermvliegbewijs-2 met Aantekening Lier- 
start op te leiden tot Lierman. 

 
Artikel 37. Praktijkeisen Aantekening Opleidingsbevoegde Lierman 
1. De Aanvrager dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde: 

a. Minimaal 5 jaar ervaring als Lierman. 
b. Minimaal 1000 starts aan de Lier gedurende de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag; 

waarvan minimaal 5 dagen onder verantwoordelijkheid, begeleiding en in aanwezigheid van 
een Instructeur met Aantekening Lierman. 

c. Goedkeuring van de Instructeur met Aantekening Lierman voor Aanvraag Aantekening Oplei- 
dingsbevoegde  Lierman. 

d. Deelnemen aan praktijkdag en met goed gevolg afleggen van examen, beoordeeld door PvB- 
beoordelaars. 

 
Artikel 38. Bedienen van een andere Lierinstallatie door (Opleidingsbevoegde) Lierman 
1. Indien een Lierman resp. Opleidingsbevoegde Lierman een Lierinstallatie bedient waarmee hij 

nog niet eerder ervaring heeft opgedaan, moet hij gedurende de eerste 10 starts begeleid worden 
door een Lierman die eerder tenminste 100 starts met de betreffende Lierinstallatie heeft uitge- 
voerd. 

2. Indien een dusdanig ervaren Lierman niet beschikbaar is (bijv. als een nieuwe Lierinstallatie in 
gebruik wordt genomen) moeten de eerste 10 starts worden uitgevoerd met houders van het 
Schermvliegbewijs-2 of 3 als piloot. 

 
Artikel 39. Praktijkeisen Verlenging Aantekening (Opleidingsbevoegde) Lierman 
1. De Aanvrager van Verlenging dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde: 

a. minimaal 75 starts aan de Lier gedurende de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag. 
Hiervan dient een verklaring van de opleidingsinstantie of vereniging meegestuurd te worden. 

 
Aantekening Luchtwaardigheidsverklaring Tandemvliegen 

 
Artikel 40. Luchtwaardigheidsverklaring Tandemvliegen 
1. De verklaring geeft houders van Schermvliegbewijs-2 of van Schermvliegbewijs-3 de bevoegdheid 

tot tandemvliegen met uitsluitend Schermvliegbewijshouders. 
2. De verklaring is slechts geldig bij Berg- dan wel Liervliegen danwel Soaren voor zover de houder 

eveneens beschikt over een Schermvliegbewijs-2 of van Schermvliegbewijs-3 met Aantekening 
Berg- respectievelijk Lierstart respectievelijk Soarstart. 
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Artikel 41. Theoriekennis Luchtwaardigheidsverklaring Tandemvliegen 
1. De Aanvrager dient kennis te hebben van: 

a. Materialen  tandemvliegen. 
b. Gebruiksregels  tandemvliegen. 
c. Specifieke gevaren bij het tandemvliegen. 

 
Artikel 42. Praktijkeisen Luchtwaardigheidsverklaring Tandemvliegen 
1. Om te beginnen met de tandemopleiding dient de piloot 

a. te beschikken over Schermvliegbewijs 2 of Schermvliegbewijs 3. 
b. tenminste 100 solo hoogtevluchten te hebben gemaakt. 

2. De Aanvrager dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde: 
a. Schermvliegbewijs-2 of Schermvliegbewijs-3 met minimaal 150 Hoogtevluchten. 
b. Minimaal 10 Hoogtevluchten als tandempiloot met Instructeur met Aantekening Tandemvliegen. 
c. Minimaal 30 Hoogtevluchten met gebrevetteerde Schermvliegers onder verantwoordelijkheid 

van een Instructeur met Aantekening Tandemvliegen. 
d. Met goed gevolg afgelegde Proficiencycheck Tandempiloot ten overstaan van een Instructeur 

met Aantekening Tandemvliegen. 
3. Tijdens de opleiding tot tandempiloot dienen minimaal de volgende taken aan de orde te komen en 

na goed gevolg afgetekend te worden door een Instructeur met Aantekening Tandemvliegen: 
a. Beheersing van de grondoefeningen: 

a) Controle op alle (extra) preflightchecks (all-up gewicht, noodchutebevestiging, trimmerstand, 
bevestiging passagier, bevestiging spreaders, etc.) 

b) Correcte briefing passagier . 
c) Uitleg hoe te handelen indien passagier (lucht)ziek raakt. 
d) Uitleg hoe te handelen indien een passagier in paniek raakt. 
e) Uitleg trimmergebruik bij verschillende vluchtcondities en omstandigheden. 
f) Voorwaartse start. 
g) Achterwaartse start. 
h) Crosswind start. 
i) Starten en landen naast passagier. 
j) Starten en landen met extreem zware en extreem lichte passagiers. 
k) Start waarbij passagier meteen gaat zitten. 
l) Bij liervliegen loskoppelen kabel door piloot. 
m) Bij liervliegen kabelbreuk simulatie. 
n) Bij voorkeur zowel lierstarts, bergstarts als soarstarts tijdens de opleiding. 

b. Beheersing van vliegoefeningen: 
a) Afdalingsoefening grote oren. 
b) Afdalingsoefening  steilspiraal bij berg- en lierstarts. 
c) Afdalingsoefening wingovers bij soarstarts. 

c. Gevorderde beheersing van landingsoefeningen: 
a) Nulwind landing. 
b) Landing met hardere wind met assistentie van grondpersoneel. 
c) Landing waarbij passagier blijft zitten. 

 
Artikel 43. Praktijkeisen Verlenging Luchtwaardigheidsverklaring Tandemvliegen 
1. De Aanvrager dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde: 

a. Minimaal 30 hoogtevluchten als tandempiloot met gebrevetteerde piloten in de afgelopen 36 
maanden, waarvan 5 hoogtevluchten in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag. 

b. Een met goed gevolg afgelegde Proficiencycheck ten overstaan van een Instructeur met Aante- 
kening Tandem. 

c.  
Aantekening Tandemvliegen 

 
Artikel 44. Aantekening Tandemvliegen 
1. De  Aantekening  Tandemvliegen  geeft  houders  van  Schermvliegbewijs-3  de  bevoegdheid  tot 

tandemvliegen met derden, ook zijnde niet-Schermvliegbewijshouders. 
2. De Aantekening Tandemvliegen is slechts geldig bij Berg- dan wel Liervliegen danwel Soaren voor 
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zover de hou- der eveneens beschikt over een Schermvliegbewijs-3 met Aantekening Berg- 
respectievelijk Lierstart respectievelijk Soarstart. 

 
Artikel 45. Theoriekennis Aantekening Tandemvliegen 
1. De Aanvrager dient kennis te hebben van: 

a. Materialen  tandemvliegen. 
b. Gebruiksregels  tandemvliegen. 
c. Specifieke gevaren bij het tandemvliegen. 

 
Artikel 46. Praktijkeisen Aantekening Tandemvliegen 
1. De Aanvrager dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde: 

a. Luchtwaardigheidsverklaring   Tandemvliegen. 
 
Artikel 47. Praktijkeisen Verlenging Aantekening Tandemvliegen 
1. De Aanvrager dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde: 

a. Minimaal 30 Hoogtevluchten als tandempiloot in de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag, 
waarvan tenminste 5 Hoogtevluchten gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de aan- 
vraag. 

b. Een met goed gevolg afgelegde Proficiencycheck ten overstaan van een Instructeur met Aante- 
kening  Tandemvliegen. 

 
Aantekening HulpInstructeur 

 
Artikel 48. Aantekening HulpInstructeur 
De Aantekening HulpInstructeur geeft aan houders van Schermvliegbewijs-2 bevoegdheid tot het ge- 
ven van schermvlieginstructies onder verantwoordelijkheid van een Instructeur. Aan de opleiding voor 
HulpInstructeur is de minimumleeftijd van 18 jaar verbonden. 

 
Artikel 49. Theoriekennis Aantekening HulpInstructeur 
1. De Aanvrager dient kennis te hebben van: 

a. Voorschriften, reglementen en procedures inzake schermvliegen. 
b. Materieel: de te gebruiken uitrusting en onderdelen daarvan. 
c. Schermvliegen in het algemeen. 

2. De Aanvrager van de Aantekening HulpInstructeur dient tevens voldoende te weten van de wijze 
waarop instructie in schermvliegen moet worden gegeven en over voldoende didactische vaardig- 
heden te beschikken, te beoordelen door de Instructeur. 

 
Artikel 50. Praktijkeisen Aantekening HulpInstructeur 
1. De Aanvrager dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde: 

a. Minimaal 100 Hoogtevluchten 
b. Geschiktheidverklaring  HulpInstructeur 

2. De Aanvrager dient van het Vaardigheidsboekje HulpInstructeur minimaal Hoofdstuk 1 Observeren 
te hebben afgerond. 
De opleiding tot hulpinstructeur houdt minimaal in: 
a. Kennis van het te volgen leerplan en leerdoelen 
b. Kennis betreffende de regels en achtergronden van het vliegbedrijf 
c. Het (onder supervisie) geven van praktijk- en theorie-instructies 
d. Radiocommunicatie 
e. Basiskennis didactiek 
f. Kennis van de eigen verantwoordelijkheid t.o.v. de cursist 
g. Noodprocedures 

 
Ten behoeve hiervan is het Vaardigheidsboekje Hulpinstructeur van de KNVvL-site te downloaden. 

 
 
Artikel 51. Praktijkeisen Verlenging Aantekening HulpInstructeur 
1. De Aanvrager dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde: in de 36 maanden voor- 

afgaand aan de aanvraag tenminste 15 praktijkopleidingdagen bij een Opleidingsinstantie, afgete- 
kend door een Instructeur. 
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Aantekening Instructeur 

 
Artikel 52. Aantekening Instructeur 
1. De aantekening Instructeur geeft houders van Schermvliegbewijs-3 bevoegdheid tot het: 

a. geven van schermvlieginstructies betreffende schermvliegen Schermvliegbewijs-1, -2 en -3 
b. geven van opleidingen voor Lierman, Tandemvliegen, HulpInstructeur, Instructeur 
c. het Aftekenen van onderdelen van de takenlijst voor het halen van een Schermvliegbewijs of 

van taken voor een aantekening en/of het afnemen van Proficiencychecks binnen een Oplei- 
dingsinstantie. 

2. Een Instructeur kan alleen opleiden voor Aantekeningen waarvoor hij zelf ook de betreffende Aan- 
tekening heeft. 

 
Artikel 53. Theoriekennis Instructeur 
1. De Aanvrager dient voldoende kennis te hebben van: 

a. Voorschriften, reglementen en procedures inzake schermvliegen. 
b. Materieel: de te gebruiken uitrusting en onderdelen daarvan. 
c. Schermvliegen in het algemeen. 
d. Meteorologie: de grondbeginselen ervan, alsmede de specifiek voor de veiligheid van de 

schermvlieger van belang zijnde meteorologische verschijnselen. 
e. Luchtruimindeling en regelgeving. 
f. Navigatie t.b.v. overlandvluchten. 
g. Luchtvaart fysiologie en psychologie. 

2. De Aanvrager van de Aantekening Instructeur dient tevens voldoende te weten van de wijze waar- 
op instructie in schermvliegen moet worden gegeven en te beschikken over voldoende didactische 
vaardigheden, zoals die zijn onderwezen en getoetst in het kader van de PVB en omschreven in 
het Opleidingsprogramma Schermvlieginstructeur 3 berg/lier/soaren. 

 
Artikel 54. Praktijkeisen Aantekening Instructeur 
1. De Aanvrager dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde: 

a. Minimaal 1 jaar ervaring als HulpInstructeur Bergstart resp. Lierstart, resp. Soarstart. 
b. Minimaal 200 Hoogtevluchten Bergstart resp. Lierstart, resp. Soarstart. 
c. Bezit Verklaring Eerste Hulp. 
d. Geven van 25 praktijk opleidingsdagen als HulpInstructeur, waarvan 20 stagedagen bij één Op- 

leidingsinstantie en 5 stagedagen bij een andere Opleidingsinstantie, dan wel bij erkende oplei- 
dingsinstanties in het buitenland wat betreft Bergstart resp. Lierstart, resp. Soarstart. 

2. De Aanvrager dient: 
a. voor de aantekening Instructeur Liervliegen tevens de aantekening Lierman te bezitten. 
b. voor de aantekening Instructeur Tandemvliegen tevens de aantekening Tandemvliegen te bezit- 

ten. 
3. De Aanvrager dient het examen voor Instructeur met goed gevolg te hebben afgelegd. 
4. De Instructeurs die geen opleiding hebben gevolgd in het kader van de Opleidingsstructuur voor 

Instructeurs, dienen voor het behalen van een nieuwe aantekening te voldoen aan de eisen voor 
het opnieuw geldig maken van een verlopen Aantekening. Dat betekent dat deze Instructeurs de 
PVB’s 3.1, 3.4 en 3.5 met goed gevolg dienen te hebben afgelegd. 

 
Artikel 55. Praktijkeisen Verlenging Aantekening Instructeur 
1. De Aanvrager dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde: 

a. Geven van minimaal 30 praktijk opleidingsdagen in de 36 maanden voorafgaand aan de aan- 
vraag bij een Opleidingsinstantie. 

b. Bijwonen van minimaal 1 van de te houden applicatiedagen of twee halve applicatiedagen per 
jaar. 

c. Geldig houden van Verklaring Eerste Hulp. 
 
 

IV. Opleidingsinstanties 
Het vierde deel Opleidingsinstanties van het Reglement Schermvliegen bestaat uit één hoofdstuk: 

8. Opleidingsinstanties 
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Schermvliegen kan worden geleerd bij daartoe erkende opleidingsinstituten. Het stelsel van regels in 
dit Reglement bevordert dat belangstellenden op een verantwoorde wijze zich bekwamen in het 
Schermvliegen. Een erkenning geeft aan dat de Opleidingsinstantie verklaart te voldoen aan de regels 
die voor een Erkenning zijn vastgelegd. Daarmee krijgen de Opleidingsinstanties een kwaliteitsstem- 
pel. 

 
Hoofdstuk 8 – Opleidingsinstanties 

Artikel 56. Erkenning Opleidingsinstantie 
1. Voor het verkrijgen van de titel "KNVvL-erkende opleidingsinstantie schermvliegen" dient de aan- 

vragende vereniging, stichting of individueel opererend Instructeur aangesloten te zijn bij de KNVvL 
Afdeling Schermvliegen. Voorts dient de aanvrager een opleiding te kunnen verzorgen conform het 
Basis Opleidingsplan van de Afdeling Schermvliegen en te voldoen aan de overige voorwaarden 
als gesteld in het Afdelingsreglement. 

2. De Opleidingsinstantie dient een W.A.-verzekering te hebben afgesloten ten behoeve van de op- 
leidingsinstantie en de leerlingen waarbij het maximaal uit te keren bedrag minimaal 1,5 miljoen 
Euro is. 

3. Het bestuur kan te allen tijde inzage verlangen in de door de Opleidingsinstantie opgestelde oplei- 
dingsverslagen, Lierverslagen en andere relevante stukken. Het bestuur zal steekproefsgewijs Op- 
leidingsinstanties toetsen. Deze beoordeling kan namens het Bestuur worden uitgevoerd door een 
Auditcommissie welk door het bestuur is aangesteld. 

 
Artikel 57. Geldigheidsduur Erkenning Opleidingsinstantie 
De Erkenning als Opleidingsinstantie wordt steeds afgegeven voor de duur van 24 maanden. 

 
Artikel 58. Verlenging Erkenning Opleidingsinstantie 
1. De Aanvrager dient te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in Artikel 56. 
2. Op aanvraag van de Opleidingsinstantie wordt de Erkenning verlengd, wanneer de Opleidingsin- 

stantie zich aan de gestelde regels heeft gehouden en er geen gerede twijfel bestaat dat het oplei- 
dingsniveau voldoende kan worden gewaarborgd. 

3. Het bestuur kan te allen tijde inzage verlangen in de door de Opleidingsinstantie opgestelde oplei- 
dingsverslagen, Lierverslagen en andere relevante stukken. Het bestuur zal steekproefsgewijs Op- 
leidingsinstanties toetsen. Deze beoordeling kan namens het Bestuur worden uitgevoerd door een 
Auditcommissie die door het Bestuur is aangesteld. 

 
Artikel 59. Intrekking Erkenning Opleidingsinstantie 
1. Indien een Opleidingsinstantie blijkt af te wijken van de regels uit dit reglement en/of het oplei- 

dingsniveau niet voldoende kan waarborgen, kan het Bestuur besluiten tot waarschuwing of een 
voordracht bij het Instituut voor Sportrechtspraak van de Opleidingsinstantie voor een tijdelijke of 
permanente intrekking van de Erkenning van de Opleidingsinstantie en/of schorsing of royement 
als lid van de Afdeling. 

2. Vanaf het moment dat het Bestuur een voorstel heeft gedaan aan het Instituut Sportrechtspraak, 
geldt het reglement van het Instituut Sportrechtspraak. 

 
 
Artikel 60. Verzorging van de opleiding 
Een opleiding mag alleen worden gegeven door Instructeurs en HulpInstructeurs onder verantwoorde- 
lijkheid van een Opleidingsinstantie. 

 
 
Artikel 61. Materiaaleisen bij praktijkonderricht 
1. De Opleidingsinstantie dient ervoor zorg te dragen dat de volledige schermvlieguitrusting welke de 

cursist ter beschikking krijgt, correct van maatvoering is, het harnas voldoende protectie biedt en 
het schermvliegtuig een gewichtsklasse heeft die overeenkomt met het gewicht van de cursist in- 
clusief uitrusting. De volledige uitrusting voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 10 en 11. 

2. Tijdens de vluchten van cursisten die niet beschikken over tenminste Schermvliegbewijs-2, dient er 
met behulp van radioapparatuur of geluidsversterking voortdurend contact mogelijk te zijn van de 
(Hulp)Instructeur met de Schermvlieger. 
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3. Ter plaatse dient aanwezig te zijn: 
a. Windzak. 
b. Communicatiemiddel. 
c. EHBO-trommel. 

4. Bij Hoogtevluchten tijdens een opleiding in het Bergvliegen, moet zowel op de start- als op de lan- 
dingsplaats een EHBO-trommel aanwezig zijn. 

5. Het bestuur kan regels stellen ten aanzien van de inhoud en de samenstelling van de EHBO- 
trommel. 

6. Ten minste één van de (Hulp)Instructeurs dient telefoonnummers van de dichtstbijzijnde bereikbare 
posten van arts, ziekenhuis en politie binnen handbereik te hebben. 

 
Artikel 62. Instructie-eisen Praktijkonderricht 
1. Bij het geven van praktijkonderricht schermvliegen, dient minimaal een Instructeur aanwezig te zijn. 

De Instructeur kan zich laten assisteren door een (Hulp)Instructeur. 
2. Zowel bij start als bij de landing dient minimaal één (Hulp)Instructeur aanwezig te zijn voor bege- 

leiding van de cursist(en). 
3. Een van de (Hulp)Instructeurs mag eveneens als Lierman fungeren indien hij/zij beschikt over een 

aantekening Lierman. 
 
Artikel 63. Informatieverschaffing Praktijkonderricht 
1. Over het geven van praktijkonderricht dient een opleidingsverslag per dag bijgehouden te worden, 

waarin ten minste worden vermeld: 
a. Datum en plaats van de oefening. 
b. Aantal leerlingen met naam. 
c. Gebruikte  schermvliegtoestel. 
d. Methode van starten. 
e. Aantal (Hulp)Instructeurs en Liermannen met naam. 
f. Windrichting en snelheid. 
g. Hoogteverschil tussen start en landingsterrein. 
h. Wie hoeveel vluchten heeft gemaakt. 
i. Eventualiteiten. 

2. Het Bestuur heeft de bevoegdheid om de Opleidingsverslagen op te vragen. 
3. Bij voorvallen dient te worden voldaan aan de eisen die gesteld worden in het hoofdstuk Veiligheid. 
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V. Slotbepalingen 
 
Hoofdstuk 9 – Slotbepalingen 
Dit reglement probeert zo veel mogelijk bij te dragen aan het bevorderen van de veiligheid en kwaliteit 
van het beoefenen van schermvliegen. Desondanks is het reglement niet compleet. Vandaar een aan- 
tal slotbepalingen, zoals de werkingsduur van het reglement. 

 
Artikel 64. Vaststelling en wijziging 
Voor vaststelling en wijziging van dit reglement is een absolute meerderheid van de afdelingsvergade- 
ring van de Afdeling Schermvliegen vereist. Voor het behandelen van voorstellen tot vaststelling en 
wijziging van dit Reglement zijn de artikelen 8 en 9 van het Afdelingsreglement Schermvliegen dan 
ook overeenkomstig van toepassing. 

 
Artikel 65. Omissies 
Bij gevallen niet omschreven in dit reglement of bij verschillende interpretatie van de tekst van dit Re- 
glement, is de beslissing van de Instructeur ter plaatse doorslaggevend. In voorkomende gevallen is 
daarna het eindoordeel van het Bestuur bindend. 

 
Artikel 66. Vervallen reglementen 
Bij de inwerkingtreding van dit Reglement vervallen alle eerder uitgegeven versies van het Reglement 
Schermvliegen. De overgangsregeling wat betreft geldigheid van Schermvliegbewijs en Aantekenin- 
gen staat beschreven in het Afgiftereglement. 

 
Artikel 67. Titel en goedkeuring 
Dit Reglement kan worden aangehaald onder de titel: ‘Reglement Schermvliegen’ en is goedgekeurd 
door de leden tijdens de Afdelingsvergadering op 11 april 2014. 
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Theorie exameneisen Schermvliegvliegbewijs 
 
 
Het theorie-examen voor het getuigschrift ter verkrijging van het schermvliegbewijs omvat de onderdelen 
zoals in deel A en B van dit document genoemd. Alle in de exameneisen en afbakening genoemde 
onderwerpen zijn onderverdeeld in domeinen en subdomeinen. 
 
Deel A bevat een verkorte weergave van de onderwerpen die tijdens het examen worden getoetst. Bij ieder 
onderwerp is de mate van vereiste kennis (taxonomie) voor de te stellen vragen als volgt aangegeven: 
 
A  kennis : het kunnen reproduceren van feitelijke kennis. 
B  inzicht : het kunnen uitleggen of verklaren van bepaalde delen van de leerstof.  
C  begrip : het kunnen combineren van feiten en het kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken.  
D  toepassing : de leerstof in een onbekende situatie kunnen gebruiken en praktische problemen kunnen 

oplossen.  
 
Deel B bevat een nadere uitwerking van de verschillende onderdelen. 
 
De Examencommissie verplicht zich bij de vraagstelling voor het theorie-examen schermvliegen te beperken 
tot de onderwerpen begrensd als hierna aangegeven. De afbakening kan als leidraad dienen voor de 
bestudering van de benodigde examenstof en als handleiding voor het samenstellen van cursusmateriaal.  
 
Het examen wordt uitsluitend in de Nederlandse taal afgenomen. 
 
Deze versie van de exameneisen is op xxxx goedgekeurd door het bestuur van de Afdeling Schermvliegen. 
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DEEL A 
 
1 Materiaalkennis  
 
Domein Sub dn Onderwerp Brevet 2 Brevet 3 
1.01 
Scherm 

    

 1.01.01 Begrippen ten aanzien van het doek B B 
 1.01.02 Begrippen ten aanzien van de lijnen B B 
 1.01.03 Kenmerken van een scherm B C 
 1.01.04 Afstellen en controle C C 
 1.01.05 Onderhoud van het scherm C C 
1.02 
Harnas 

    

 1.02.01 Onderdelen  van het harnas B B 
 1.02.02 Kenmerken van het harnas B B 
 1.02.03 Afstellen en controle C C 
 1.02.03 Onderhoud van het harnas C C 
1.03 
Noodsc
herm 

    

 1.03.01 Onderdelen van het noodscherm B B 
 1.03.02 Kenmerken van het noodscherm B B 
 1.03.03 Onderhoud van het noodscherm B B 
1.04 
Instrum
enten 

    

 1.04.01 Meest gebruikte instrumenten B C 
 1.04.02 Eigenschappen van instrumenten B B 
1.05 
Overig 

    

 1.05.01 Aanbevolen nood- en reddingsmiddelen B B 
 1.05.02 De meest gebruikte overige materialen: B B 
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2 Aerodynamica  
 
Domein Sub dn Onderwerp Brevet 2 Brevet 3 
2.01 
Luchtkr
achten 
en 
wetmati
gheden 

    

 2.01.01 Begrippen ten aanzien van luchtkrachten A B 
 2.01.02 Kwantitatieve verbanden t.a.v. luchtkrachten B B 
 2.01.03 Krachtenspel op scherm en piloot B B 
2.02 
Stromin
gsleer 
op een 
vleugel
profiel 

    

 2.02.01 Begrippen t.a.v. luchtstroming rond vleugelprofiel B B 
 2.02.02 Krachtenspel in stationaire vlucht B B 
2.03 
Aerody
namica 
bij het 
scherm
vliegen 

    

 2.03.01 Kenmerken van het rechtuit vliegen B D 
 2.03.02 Kenmerken van het bochten vliegen B D 
 2.03.03 Invloed meewind, tegenwind en zijwind B D 
 2.03.04 De polaire B D 
2.04 
Vliegfig
uren en 
vliegsit
uatie 

    

 2.04.01 Het vliegen van een bocht  B B 
 2.04.02 Het vliegen bij de landing  B B 
 2.04.03 Het vliegen met grote oren  B B 
 2.04.04 Het vliegen van een B-stall B B 
 2.04.05 Het vliegen van een steilspiraal B B 
 2.04.06 Full stall B B 
 2.04.07 Asymmetrische inklapper B B 
 2.04.08 Symmetrische inklapper B B 
 2.04.09 Zakvlucht en deepstall B B 
 2.04.10 Eenzijdig overtrekken / negatief gaan B B 
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3 Meteorologie  
 
Domein Sub dn Onderwerp Brevet 2 Brevet 3 
3.01 De 
atmosfe
er 

    

 3.01.01 Begrippen t.a.v. de indeling van de atmosfeer B B 
 3.01.02 Begrippen t.a.v. de eigenschappen van lucht B B 
 3.01.03 Begrippen t.a.v. de standaardatmosfeer B B 
3.02 
Temper
atuur 

    

 3.02.01 Opwarming van het oppervlak B D 
 3.02.02 Temperatuurmeting A B 
3.03 
Thermi
ek 

    

 3.03.01 De toestandskromme A C 
 3.03.02 Opwarming van de lucht B D 
 3.03.03 Wolkvorming B D 
 3.03.04 Thermiekbellen en -slurven B D 
3.04 
Drukver
schillen 
en wind 

    

 3.04.01 Luchtcirculatie op aarde A B 
 3.04.02 Luchtdruk B C 
 3.04.03 Wind B C 
 3.04.04 Luchtdruk en hoogte B B 
3.05 Rol 
van 
water 

    

 3.05.01 Eigenschappen van water A A 
 3.05.02 Luchtvochtigheid A C 
 3.05.03 Bewolking, algemeen A A 
 3.05.04 Bewolking, wolkensoorten A A 
 3.05.05 Bijzondere wolkensoorten voor schermvliegen C C 
 3.05.06 Neerslag B B 
3.06 
Weersy
stemen 

    

 3.06.01 Brongebieden A A 
 3.06.02 Relatieve luchtsoorten A A 
 3.06.03 Fronten B B 
3.07 
Lokale 
weersv
erschijn
selen 

    

 3.07.01 Weer in bergen C C 

Theorie exameneisen Schermvliegbewijs Goedgekeurd xxxxxx  Pagina 4 van 3  



 
 
 
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaaart  |  Afdeling Schermvliegen 

 3.07.02 Bergsoaren  C C 
 3.07.03 Duinsoaren, zeewind C C 
 3.07.04 Lokale en tijdelijke weerfenomenen B B 
3.08 
Meteo 
informa
tie 

    

 3.08.01 Weerbericht voor de kleine luchtvaart B D 
 3.08.02 Metar B D 
 3.08.03 Eenvoudige weerkaart B B 
 3.08.03 Complexe weerkaart B D 
 3.08.04 Overige bronnen A A 
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4 Voorschriften 
 
Domein Sub dn Onderwerp Brevet 2 Brevet 3 
4.01 
Algeme
en 

    

 4.01.01 De principes waarop voorschriften zijn gebaseerd B B 
 4.01.02 De ongeschreven regels en waar die gelden B B 
 4.01.03 Gezond verstand regels B B 
4.02 
Wet- en 
regelge
ving 
voor de 
Luchtva
art 

    

 4.02.01 Relevante wettelijke bepalingen B B 
4.03 
Regels 
voor 
het vrije 
luchtrui
m 

    

 4.03.01 De algemene regels voor het vrije luchtruim B B 
 4.03.02 Bijzondere regels voor bergvliegen langs helling B B 
 4.03.03 Bijzondere regels voor Soaren langs de duinen B B 
 4.03.03 De bijzondere regels voor thermiekvliegen B B 
 4.03.04 De overige bijzondere regels B B 
 4.03.05 Zichtregels in Nederland voor VFR vliegen B B 
4.04 Het 
Nederla
ndse 
luchtrui
m 
(Amster
dam 
FIR) 

    

 4.04.01 ICAO-ATS luchtruimclassificatie B B 
 4.04.02 Horiz. en vert. indeling van Amsterdam FIR A D 
 4.04.03 ICAO kaart van Nederland A D 
 4.04.04 Overige gegevens A B 
4.05 
Reglem
ent 
Scherm
vliegen 

    

 4.05.01 Definities en afkortingen A A 
 4.05.02 Algemeen A A 
 4.05.03 Brevetten A A 
 4.05.04 Theorie- en praktijkeisen A A 
 4.05.05 Aantekeningen A A 
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 4.05.06 Terrein- en materiaaleisen A A 
 4.05.07 Veiligheid A A 
 4.05.08 IPPI card A A 
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5 Vliegpraktijk 
 
Domein Sub dn Onderwerp Brevet 2 Brevet 3 
5.01 
Vluchtv
oorbere
iding 

    

 5.01.01 Vluchtplan B D 
 5.01.02 Inschatten weer en de invloed daarvan op 

vluchtplan en schermkeuze B D 
5.02 De 
start 
(lier- en 
bergsta
rt) 

    

 5.02.01 Startvoorbereiding B B 
 5.02.02 Verschillende starttechnieken B B 
 5.02.03 De fasen van de start B B 
 5.02.04 Bijzondere condities bij start/aanpassen techniek C C 
 5.02.05 Bijzondere verrichtingen bij de start C C 
 5.02.06 Vaak voorkomende fouten bij de start C C 
 5.02.07 Bijzonderheden bij de lierstart B B 
 5.02.08 Bijzonderheden bij de duinstart C C 
5.03 
Tijdens 
de 
vlucht 

    

 5.05.01 Begrippen B D 
 5.05.02 Schermbewegingen B B 
 5.05.03 Vliegsnelheid en stand van remmen B D 
 5.05.04 Bijzondere situaties tijdens de vlucht B C 
 5.03.05 Versnelde afdaaltechnieken en voor- en nadelen C C 
 5.03.06 Thermiekvliegen A D 
 5.03.07 Overlandvluchten A D 
 5.03.08 Extreme vliegsituaties, oorzaken en reactie piloot C C 
 5.03.09 Cross wind bij soaren C C 
 5.03.10 Stand van de trimmers en speed B C 
 5.03.11 Hoe te handelen bij (te) harde wind bij soaren C D 
 5.03.12 Het effect weten van verstorende objecten C D 
 5.03.13 Negatief gaan kunnen herkennen en voorkomen B D 
5.04 In 
de 
landing 

    

 5.05.01 Begrippen B B 
 5.05.02 Landingsrichting, windsnelheid en windrichting B D 
 5.05.03 Aanpassen van het circuit C C 
 5.05.04 Bijzondere situaties C D 
5.05 
Positie
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bepalin
g 
 5.05.01 De aarde A B 
 5.05.02 Coördinatenstelsel A C 
5.06 
Navigat
ie 

    

 5.06.01 Koers A C 
 5.06.02 Eenheden afstand, hoogte en snelheid A A 
 5.06.03 Hoogte A A 
 5.06.04 Tijd A A 
 5.06.05 Windinvloed B D 
5.07 
Kaartle
zen 

    

 5.07.01 Kaartprojecties A B 
 5.07.02 Praktijk B D 
5.08 
Fysiolo
gische 
aspecte
n van 
het 
vliegen 
en 
vliegme
ntaliteit 

    

 5.08.01 Fysieke eigenschappen C C 
 5.08.02 Vliegmentaliteit C C 
5.09 
Ongeva
llen 

    

 5.09.01 Handelen bij een ongeval C C 
 5.09.02 Acties ter afwikkeling van een ongeval C C 
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DEEL B 
 
 
1 Materiaalkennis 

 
1.01 Scherm 

1.01.01 Begrippen ten aanzien van het doek 
● Bovendoek en onderdoek, Ripstop nylon  
● Impregnatielaag of coating 
● Onderdoek, Leading edge of neus, 

Instroomopening 
● Stabilo of stabilisatiepaneel 
● Cellen, (dragende) celwand, V-Ribben of 

diagonaalribben en  
● Ontlastingsbanden, Interconnection holes of 

crossports 
1.01.02 Begrippen ten aanzien van de lijnen: 

● Flares of lijnbevestigingspunten 
● Kern, Mantel van de lijnen + materialen 

(Dyneema/Spectra (Polyethyleen, Kevlar 
(Aramide)) 

● Stam- of vanglijnen A, B, C (en D) en rem- of 
stuurlijn en stabilisatorlijn of stabilolijn 

● Stuurlussen of tokkels 
● Schroefsluiting / Maillions rapide, Risers 

A,B,C (en D), Speedsysteem, Trimmers 
1.01.03 Kenmerken van een scherm 

● Lijnenplan 
● Slankheid of aspect ratio 
● Aantal cellen  
● Geschiktheid type goedkeuring 

(DHV/LTF/AFNOR/EN) bij ervaring van de 
piloot 

● Gewichtsklasse en startgewicht 
● Snelheid, mini- en speedwings 
● Speedsysteem en trimmers 

1.01.04 Afstellen en controle 
● Porositeit 
● Keuringseisen en termijn 
● Afstellen speedsysteem 
● Controlepunten 
● Reparaties aan lijnen, doek en naden 

1.01.05 Onderhoud van het scherm 
● Vouwenmethodes van het scherm 
● Opslag 
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● Reiniging 
● Slijtagefactoren 
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1.02 Harnas 
1.02.01 Onderdelen  van het harnas 

● Mainwebbing, been en borstbanden, Safe-T-
bar 

● Rug- en zijprotector (airbag en foam) 
● Karabiner, SIL sluiting en schroefsluiting,  
● Zitplankje  
● Beenstrekker, Speedsysteem 
● Handgreep noodscherm, Bridle, 

(Buiten)container en frontcontainer 
1.02.02 Kenmerken van het harnas 

● Breeksterkte nylon banden 
● Absorptievermogen rugprotector 
● SWL karabiner 
● Maat 
● Type goedkeuring 
● Ophangpunt 
● Bijzondere kenmerken ligharnas/ 

coconharnas 
1.02.03 Afstellen en controle 

● Afstellen van het harnas  
● Gevolgen/ effecten van een verkeerde afstelling 
● Controlepunten 
● Reparaties aan banden, doek en naden 

1.02.04 Onderhoud van het harnas 
● Opslag 
●  Reiniging 
●  Slijtage factoren 
● Verkleving klitteband 

 
 

1.03 Noodscherm 
1.03.01 Onderdelen van het noodscherm: 

● Bridle 
● Vanglijnen, Middellijn 
● Doek 
● Binnencontainer  

1.03.02 Kenmerken van het noodscherm: 
● Type goedkeuring 
● Kan verschillende typen benoemen (Bol, Donut, Pavilion, Rogallo, 

7UP) 
● Kan de verschillende systemen benoemen (plaatsing) 
● Openingstijd 

1.03.03 Onderhoud van het noodscherm: 
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● Keuringseisen en termijn 
● Luchten en vouwen (frequentie, door wie, waarom) 
● Reparaties 
● Opslag 

 
 

1.04 Instrumenten 
1.04.01 Meest gebruikte instrumenten 

● Variometer, hoogtemeter, Snelheidsmeter 
● GPS,  
● Windmeter 
● Kompas 
● Radio, portofoon 
● Mobiele telefoon (noodsituaties, doorgeven locatie overland) 

1.04.02 Eigenschappen van de meest gebruikte instrumenten 
● Calibratie 
● Instellen 
● Onderhoud 
● Meetfouten 

 
 

1.05 Overig 
1.05.01 Aanbevolen nood- en reddingsmiddelen 

● Mes 
● Fluitje 
● Vliegerlijn (om reddingshaak op te trekken of zo) 
● Warmtedeken /SOS deken 
● Telefoon 
● Water 
● Noodvoorraad voeding 
● Takkenzaag (opvouwbaar) 
● Combinatietang,  zakmes/multitool, hookknife  

1.05.02 De meest gebruikte overige materialen: 
● Kleding en schoeisel 
● Helm 
● Cockpit 
● Lier release (verschillende soorten) 
● Lierhulp 
● Pakzak 
● Windzak 
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2 Aerodynamica 
 

1.06 Luchtkrachten en wetmatigheden 
1.06.01 Begrippen ten aanzien van luchtkrachten 

● Weerstand, schadelijke weerstand en 
geïnduceerde weerstand 

● Weerstandscoëfficiënt 
● Lift 
● Luchtdichtheid 
● Dynamische en statische druk 
● Stuw druk 
● Turbulentie (bijvoorbeeld rotor) 
● Venturi-effect 
● Middelpuntvliegende en 

middelpuntzoekende kracht 
1.06.02 Kwantitatieve verbanden t.a.v. luchtkrachten 

● De invloed van vorm op de luchtweerstand 
● De invloed van oppervlakte op de 

luchtweerstand 
● De invloed van luchtdichtheid op de 

luchtweerstand 
● De invloed van snelheid op de 

luchtweerstand 
● Geïnduceerde weerstand 
● Wet van Bernouilli: verdeling van druk over 

en onder de vleugel  
1.06.03  Krachtenspel op het scherm en de piloot. 

● Krachten op een vleugelprofiel door 
onderdruk 

● Krachten op een vleugelprofiel door 
bovendruk  

● De vormeigenschappen van een vleugel en 
hun naam 

● De factoren die van invloed zijn op de 
grootte van lift 

● De liftformule/ weerstandsformule 
● De totale luchtkracht 

 
 

1.07 Stromingsleer op een vleugelprofiel 
1.07.01 Begrippen ten aanzien van luchtstroming rond een vleugelprofiel 

● Drukverdeling op een vleugelprofiel 
● Stuwpunt 
● Koorde 
● Horizontaal 
● Instelhoek (i) 
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● Invalshoek (α) 
● Glijhoek (γ) 
● Vliegbaan 
● Glijgetal 
● Tipwervel of Vortex 
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1.07.02 Krachtenspel in stationaire vlucht 

● Totale luchtkracht (T) 
● Lift (L) 
● Weerstand (W) of (D) 
● Gewichtskracht (G) 
● L/W verhouding of L/D verhouding 
● Luchtstromingrichting 

 
 

1.08 Aerodynamica bij het schermvliegen 
1.08.01 Kenmerken van het rechtuit vliegen 

● Het veranderen van de invalshoek 
● Het veranderen van de instelhoek 
● Invloed van remmen op de glijhoek 
● De L/W verhouding bij verschillende 

stuurlijnstanden 
● Gebruik speedsysteem 
● Gebruik trimmers 

1.08.02 Kenmerken van het bochten vliegen 
● Stationaire bocht 
● Sturen met het gewicht 
● Centrifugaalkracht 
● G-Kracht 

1.08.03 De invloed van meewind, tegenwind of zijwind tijdens de vlucht 
● Invloed van wind op stationair vlucht 
● Invloed van wind op bochten 
● Invloed van remmen op de glijhoek met wind 
● Invloed van gebruik speedsysteem  
● Invloed van gebruik trimmers 

1.08.04 De polaire 
● De punten op de polaire met bijbehorende 

stuurlijnstanden 
● Het effect van de verschillende klasse 

schermvliegtoestellen 
● Het effect van het pilotengewicht in relatie 

tot het schermoppervlak 
● Het effect van slijtage van het materiaal op 

de vliegeigenschappen 
 

 
 

1.09 Vliegfiguren en vliegsituaties 
1.09.01 Het vliegen van een  bocht 

● Het effect van een bocht op de lift/ 
liftcoëfficiënt 
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● Het effect van een  bocht op de snelheid 
1.09.02 Het vliegen bij de landing 

● Het effect van het flaren op de lift/ 
liftcoëfficiënt 

● Het effect van het flaren op de snelheid 
● Het "grondeffect" bij de landing 

1.09.03 Het vliegen met grote oren 
● Het effect van grote oren op de vorm van 

het scherm 
● Het effect van grote oren op de lift/ 

liftcoëfficiënt 
● Het effect van grote oren op de glijhoek 
● Het effect van grote oren op de invalshoek 

1.09.04 Het vliegen van een B-stall 
● Het effect van een B-stall op de vorm van 

het scherm 
● Het effect van een B-stall op de lift/ 

liftcoëfficiënt 
● Het effect van een B-stall op de snelheid 
● Het effect van een B-stall op de glijhoek 

1.09.05 Het vliegen van een steilspiraal 
● Het effect van een steilspiraal op de lift/ 

liftcoëfficiënt 
● Het effect van een steilspiraal op de 

snelheid 
1.09.06 Full stall 

● De luchtstroming om een scherm 
voorafgaand aan een full stall  

● Het effect van een full stall op de lift/ 
liftcoëfficiënt 

● Het effect van een full stall op de snelheid 
1.09.07 Asymmetrische inklapper (eenzijdige inklapper) 

● Het effect van een eenzijdige inklapper op 
de vliegrichting 

● Het effect van een eenzijdige inklapper op 
de snelheid 

1.09.08 Symmetrische inklapper (frontstall) 
● Het effect van een frontstall op de vorm van 

het scherm 
● Het effect van een frontstall op de 

vliegrichting 
1.09.09 Zakvlucht en deepstall 

● Verschil tussen zakvlucht en deepstall 
● Het effect van een zakvlucht op de vorm van het scherm 
● Het effect van een zakvlucht op de vliegrichting 

1.09.10 Eenzijdig overtrekken (negatief gaan) 
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● Het effect van negatief gaan op de vorm van het scherm 
● Het effect van negatief gaan op de vliegrichting 
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3 Meteorologie 

 
1.10 De Atmosfeer 

1.10.01  Begrippen ten aanzien van de indeling van de atmosfeer 
● Troposfeer, Stratosfeer, Mesosfeer, 

Thermosfeer 
● Tropopauze, Stratopauze, Mesopauze 
● Het weer 

1.10.02 Begrippen ten aanzien van de eigenschappen van lucht 
●  Samenstelling 
● Temperatuur 
● Dichtheid 
● Luchtdruk 
● Samenhang temperatuur, volume en druk  
● Geleiding en menging van lucht 
● Vochtigheid 

1.10.03 Begrippen ten aanzien van de standaardatmosfeer 
● Temperatuur 
● Verticale temperatuurgradiënt 
● Luchtdruk 

  
 

1.11 Temperatuur 
1.11.01 Opwarming van het oppervlak 

● Hoek van instraling 
● Soortelijke warmte en vochtgehalte van het 

aardoppervlak 
● Kleur van het aardoppervlak 
● Hindernissen bij instraling (bijv. afscherming 

door wolken) 
1.11.02 Temperatuurmeting 

● Celsius 
● Dagelijkse gang van de temperatuur 
● Isothermen 

 
 

1.12 Thermiek 
1.12.01 De toestandskromme 

● Toestandskromme 
● Inversie 
● Isothermie 

1.12.02 Opwarming van de lucht 
● Adiabatisch proces 
● Superadiabatische laag  
● Stabiele en onstabiele atmosfeer 
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1.12.03 Wolkvorming 

● Dauwpunt 
● Droogadiabaat, droogadiabatische afkoeling 
● Natadiabaat, natadiabatische afkoeling 
● Blauwe thermiek 

1.12.04 Thermiekbellen en -slurven 
● Thermiekvorming 
● Landschapskenmerken voor thermiek 
● Vorm van de thermiekbel 
● Luchtbeweging in (of rond) de thermiekbel 
● Indicatoren van thermiek 
● Bepalende factoren voor thermiek 
● Grondinversie 
● Wind effect op thermiek 

 
 

1.13 Drukverschillen en wind 
1.13.01 Luchtcirculatie op aarde 

● Passaatwinden 
● Polaire frontzone 
● Straalstroom 
● Drukgebieden 

1.13.02 Luchtdruk 
● Hectopascal (hPa), millibar 
● Isobaren 
● Standaard luchtdruk 
● Drukgradiënt 
● Luchtdruk en wind 

1.13.03 Wind 
● Eenheden windsterkte en omrekenen: 

− meter per seconde (m/s) 
− kilometer per uur (km/h) 
− knopen 
− Beaufort 

● Windrichting 
● Corioliseffect/corioliskracht 
● Geotropische wind  
● Wet van Buys Ballot/draairichting 

drukgebieden 
● Wrijvingslaag, windgradiënt 
● Stromingspatroon in drukgebieden 
● Turbulentie (bijvoorbeeld rotor)   
● Windschering 
● valwind 

1.13.04 Luchtdruk en hoogte 
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● Afname luchtdruk bij toename hoogte 
Drukvlak  
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1.14 Rol van water 
1.14.01 Eigenschappen van water 

● Soortelijke warmte 
● Aggregatietoestanden 
● Endo- en exotherme processen 
● Smelten, verdampen, condenseren, 

bevriezen 
● Sublimatie en rijpen 

1.14.02 Luchtvochtigheid 
● Absolute vochtigheid, relatieve vochtigheid 
● Verzadigde en onverzadigde lucht 
● Condensatietemperatuur/Dauwpunt –  
● Condensatiekernen, vrieskernen, 

onderkoeld water 
1.14.03 Bewolking, algemeen 

● Bedekkinggraad 
● wolkenbasis 
● Nevel, mist, advectieve mist, stralingsmist, 

slootmist, regenmist 
● Heiigheid  

1.14.04 Bewolking, wolkensoorten 
● Hoge bewolking, Cirro 

a) Cirrus (CI) 
b) Cirrocumulus (CC) 
c) Cirrostratus (CS) 

● Middelbare bewolking, Alto 
a) Altocumulus (AC) 
b) Altostratus (AS) 

● Lage bewolking, Strato 
a) Stratocumulus (SC) 
b) Stratus (ST) 

● Bewolking die niet in te delen is naar hoogte 
a) Cumulus (CU) 
b) Cumulonimbus (CB) 
c) Nimbostratus (Ns) 

1.14.05 Bijzondere wolkensoorten voor het schermvliegen 
● Lenticulares (Len) 
● Cumulus Congestus (Cu Con) 
● Altocumulus castellanus (AC Cas) 
● Cumulonimbus (CB) 
● Overontwikkeling 
● Wolkenstraat 

1.14.06 Neerslag 
● Buien 
● Onweer, warmteonweer 
● Gevaren van buien 
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● Vormen van neerslag 
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1.15 Weersystemen 
1.15.01 Brongebieden 

● Definitie brongebied 
● Soorten brongebied (Oceaan, IJs, Toendra, 

Woestijn)  
● Eigenschappen brongebied 

1.15.02 Relevante Luchtsoorten  
● Maritiem Arctische lucht (mAL) 
● Continentaal Arctische lucht (cAL) 
● Continentaal Polaire Lucht(cPL) 
● Maritiem Polaire Lucht (mPL) 
● Maritiem Tropische Lucht (mTL) 
● Continentaal Tropische Lucht (cTL) 
● Eigenschappen van de luchtsoorten 
● Luchtmassa 

1.15.03 Fronten 
● Stationair front 
● Warmtefront 
● Koufront 
● Occlusiefront, warmtefrontocclusie, 

koufrontocclusie 
● Depressie/lagedrukgebied 
● Hogedrukgebied, rug van hoge druk en wig 

van hoge druk 
● Subsidentie en Subsidentieinversie 

 
 

1.16 Lokale weersverschijnselen 
1.16.01  Weer in bergen 

● Dal- en bergwind Valleiwind, venturi-effect 
in een dal 

● Loef- en lijzijde, meteowind 
1.16.02 Soaren 

● Dynamische hellingstijgwind 
● Loefturbulentie 
● Hellingsprofiel, hellingshoek, 

aanstroomrichting 
● Venturi-effect 

1.16.03 Lokale en tijdelijke weerfenomenen 
● Dagelijkse weercyclus 
● Jaarlijkse weercyclus 
● Föhn  
● Bise 
● Het centrale hoog 
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● Zeebries 
● Lokale europese windsystemen 
● Windgolf 
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1.17 Meteo-informatie 
1.17.01 Weerbericht voor de kleine luchtvaart 

● Geldigheidsduur, UTC / Zulu, verspreiding 
● Rubrieken (Geldig, Situatie, Significant weer, 

Wind, Zicht, Bewolking, Hoogtewind en 
temperatuur, Thermiek, Max. temperatuur, 
Nulgradenniveau, Vooruitzichten, 
Daglichtperiode) 

● Afkortingen (bedekkingsgraad, wolken)  
1.17.02 Metar 

● Rubrieken (Wind, Weer, 
Temperatuur/Dauwpunt, QNH, Zicht, 
Bewolking, 
Colourstate/landingsverwachting/trend) 

● Afkortingen (Weer, 
Colourstate/landingsverwachting/trend) 

1.17.03 Eenvoudige weerkaart 
● Symbolen ten aanzien van fronten 
● Symbolen ten aanzien van drukgebieden, 

isobaren 
● Symbolen ten aanzien van temperatuur 

1.17.04 Complexe weerkaart 
● Symbolen ten aanzien van windsnelheid 
● Symbolen ten aanzien van bewolking 
● Symbolen ten aanzien van 

luchtdrukontwikkeling 
● Symbolen ten aanzien van de 

weerstoestand 
1.17.05 Overige bronnen 

● Internet 
● Satellietfoto 
● Boeken 
● Themakaarten 
● Buienradar 
● Teletekst 
● GAFOR 
● TAF  
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4 Voorschriften 
 

1.18 Algemeen 
1.18.01 De principes waarop voorschriften zijn gebaseerd 

● Altijd botsingen vermijden 
● Luchtvaartuigen die beter kunnen 

manoeuvreren wijken voor luchtvaartuigen 
die minder kunnen manoeuvreren 

● Uitwijkregels 
●  Schermvliegers moeten wijken voor 

luchtschepen, luchtvaartuigen in nood en op 
reddingsmissie 

1.18.02 De ongeschreven regels en waar die gelden 
● Respect voor eigendommen van anderen 
● Respect voor de natuur 
● Vertegenwoordiger van de sport 

1.18.03 Gezond verstand regels 
● Opletten en anticiperen op je omgeving 
● Aan andere piloten laten zien wat je van 

plan bent 
● Voldoende afstand tot andere schermen en 

luchtvaartuigen 
 
 

1.19 Wet- en regelgeving voor de Luchtvaart 
1.19.01 Relevante wettelijke bepalingen 

● Wet Luchtvaart; artikel 1.1 eerste lid 
● Besluit Burgerluchthavens; Artikel 20, onder 

h.  
● Regeling veilig gebruik luchthavens en 

andere terreinen; paragraaf 8a 
● AIP Netherlands ENR 6-2 6 

 
 

1.20 Regels voor het vrije luchtruim 
1.20.01 De algemene regels voor het vrije luchtruim 

● Bij kruisende koersen  
● Bij het uitwijken  
● Bij het inhalen 
● Hoger en lager vliegend luchtvaartuig 

1.20.02 De bijzondere regels voor bergvliegen langs een helling 
● Bij het draaien. 
● Bij het uitwijken 
● Bij het inhalen 

1.20.03 De bijzondere regels voor thermiekvliegen 
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● Bij het uitwijken 
● Draairichting 

1.20.04 De overige bijzondere regels 
● Vliegen bij de landingsplaats en in circuit 
● Vereiste afstand t.a.v. wegen, spoorwegen, 

skipistes en -liften, 
kabelbanen e.d. 

1.20.05 Zichtregels in Nederland voor VFR vliegen 
● Horizontale en verticale afstand van wolken 
● Grondzicht 

 
 

1.21 Het Nederlandse luchtruim (Amsterdam FIR) 
1.21.01 ICAO-ATS luchtruim classificatie 

● Gecontroleerd luchtruim (A, B, C, D, E) 
● Ongecontroleerd luchtruim (F, G) 
● IFR, VFR 
● Separatie, Service 
● Zichtregels 
● Snelheidsbeperkingen  Radiocontact 
● ATC clearence 

1.21.02 Horizontale en verticale indeling van Amsterdam FIR 
● ATZ: Aerodome Traffic Zone 
● SRZ: Special Rules Zone 
● CTR: Control Zone 
● TMA: Terminal Control Area 
● TMZ: Transponder Mandatory Zone 
● CTA: Control Area 
● EHP: Prohibited 
● EHR: Restricted 
● EHD: Danger 

1.21.03 ICAO kaart van Nederland 
● Schaal 
● Kaartsymbolen 
● Hoogte grondoppervlakte 

1.21.04 Overige gegevens 
● AIP 
● NOTAM 

 
 

1.22 Reglement Schermvliegen 
1.22.01 Definities en afkortingen 

● Art .1, begripsbepalingen 
● Art. 2 , afkortingen 

1.22.02 Algemeen 
● Art. 3, schermvliegbrevet 
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● Art. 5, minimum leeftijd 
● Art. 6, wettelijke aansprakelijkheid 
● Art. 7, verplichte papieren 
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1.22.03 Brevetten 

● Art. 8, algemene bepalingen 
● Art. 9, bevoegdheid 
● Art. 10, algemene geldigheid van brevetten en aantekeningen 
● Art. 11, verlopen van de brevetten en aantekeningen 
● Art. 12, schorsing van brevetten of aantekeningen 

1.22.04 Theorie en praktijkeisen 
● Art. 20, verlenging Brevet 2 
● Art. 24, verlenging Brevet 3 

1.22.05 Aantekeningen 
● Art. 29, algemeen 
● Art. 30, geldigheid 
● Art. 31, aantekening lierman 
● Art. 37, aantekening tandemvliegen 
● Art. 41, eisen voor de aantekening hulpinstructeur 
● Art. 44, de instructeuraantekening  

1.22.06 Terrein- en materiaaleisen 
● Art. 52, het landingsterrein 
● Art. 53, algemene eisen voor startterreinen 

1.22.07 Veiligheid 
● Art. 55, materiaaleisen 
● Art. 56, vlieguitrusting 
● Art. 57, onderhoud en keuring van schermen 
● Art. 59, eigen medische en geneeskundige verklaring 
● Art. 60, melding voorvallen 

1.22.08 IPPI kaart 
● Stage 1, Ground Skimming 
● Stage 2, Altitude Gliding 
● Stage 3, Ridge Soaring 
● Stage 4, Thermal Gliding 
● Stage 5, Cross Country 
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5 Vliegpraktijk 

 
1.23 Vluchtvoorbereiding 

1.23.01 Vluchtplan op basis van de bijzonderheden van het vlieggebied 
● Luchtruimbeperking en voorschriften 
● Notam 
● Toestemming en gebruik start- en 

landingsplaats 
● Gevaren/ bijzonderheden binnen het 

vlieggebied 
(start, landing,  luchtruim en oriëntatiepunten) 

● Meteo 
 
 

1.24 De start (soar-, lier- en bergstart) 
1.24.01 Startvoorbereiding  

● Gereedmaken piloot (harnas, helm etc.) 
● Scherm uitleggen, lijnen sorteren en 

inhaken 
● Harnas, beenbanden en pincheck, 5 

puntencheck 
1.24.02 Verschillende starttechnieken 

● Voorwaartse start 
● Achterwaartse start (diverse methoden, 

Australisch, Cobra) 
1.24.03 De fasen van de start 

● Opzetfase 
● Controlefase Versnellingfase 

1.24.04 Bijzondere condities bij de start en aanpassen starttechniek  
● Harde wind 
● Vlakke helling en steile helling 
● Crosswind en rugwind 
● Start op grotere hoogte of koude lucht 
● Invloed van koude vochtige lucht op lierstart 

(risico zakvlucht)  
1.24.05 Bijzondere verrichtingen bij de start 

● Correcties uitvoeren 
● De start afbreken 
● Controles na de start 

1.24.06 Vaak voorkomende fouten bij de start 
● Oorzaken en gevolgen 
●  Juiste reactie van de piloot 
● Verkeerde reactie van de piloot 
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1.24.07 Bijzonderheden bij de lierstart 

● Aankoppelen release 
● Commando’s startleider (verschillende 

startmethoden) 
● Positie van de rem- of stuurlijnen tijdens de 

liertrek 
● Positie piloot ten opzichte van de lier (lieren 

met een zo recht mogelijke lierkabel) 
● Commando’s van de lierman 
● Signalen naar de lierman 
● Traplieren 
● Ontkoppelen 
● Reactie op kabelbreuk en lockout 

 
5. Bijzonderheden bij de soarstart 

● Positie klaarmaken en opzetten van het 
scherm 

● Verplaatsen van het schem in vliegpositie 
naar de soarstart 

● Wegvliegen bij soarstart bij diverse 
windrichtingen 

 
 

1.25 Tijdens de vlucht 
1.25.01 Begrippen 

● Achtergrondpeiling 
● Vlakke en steile bocht 
● Grondsnelheid 
● Luchtsnelheid 
● Daalsnelheid 
● Contactvliegen 
● Minimum zink 
● Stallpunt 
● Soaren  
● Krabbend vliegen 

1.25.02 Schermbewegingen 
● Knikken over de dwarsas 
● Rollen over de langas 
● Gieren over de topas 

1.25.03 Vliegsnelheid en stand van remmen 
● Minimum zink snelheid 
● Optimale glijhoek 
● Trimsnelheid 
● Fullspeed 
● Flaren 
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1.25.04 Bijzondere situaties tijdens de vlucht 
● In- of uitvliegen van een thermiekbel 
● Vliegen met zijwind, krabbend vliegen 
● Vliegen met tegenwind 
● Harde dalwind 
● Vliegen in regen 

1.25.05 Versnelde afdaaltechnieken en voor- en nadelen 
● Oren trekken, evt in combinatie met 

speedsysteem 
● B-Stall 
● Steilspiraal 
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1.25.06  Thermiekvliegen 

● Typen thermiek 
● Bronnen van thermiek 
● Triggerpoint 
● Signalen van thermiek 
● Centreertechniek 

1.25.07 Overland vluchten 
● Terreinherkenning 
● Koersvliegen 
● Veranderende meteo 
● Navigatie 
● Welke routes/ lijzijden 
● Kritieke hoogten 

1.25.08 Extreme vliegsituaties, oorzaken en juiste reactie piloot 
● Knoop in de lijnen 
● Gebroken vanglijn of remlijn 
● Eenzijdige inklapper 
● Frontstall 
● Zakvlucht en deepstall 
● Verhanger of cravatte 
● Negatief of spin 
● Fullstall 
● Twist 
● Ongewild stijgen 
● Botsing of aircollision 
● Gebruik van noodscherm 

 
 

1.26 In de landing 
1.26.01 Begrippen 

● Peilen 
● Landingscircuit 
● U-circuit, S-circuit en 8-circuit 
● Positie of afbouwruimte 
● Meewindbeen of downwindleg 
● Dwarswindbeen, base of crosswindleg 
● Eindwindbeen of final 
● Doellanding 
● Pararol 
● Fieldpack 

1.26.02 Landingsrichting, windsnelheid en windrichting op de landing 
● Windzak 
● Windmarkers, landings-T, signalen van 

andere piloten op de grond 
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● Ander indicatoren zoals beweging van rook, 
gewassen, water etc. 

● Grondsnelheid 
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1.26.03 Aanpassen van het circuit 
● Nulwind 
● Harde wind 
● Te laag of te hoog vliegen 
● Rekening houden met ander vliegverkeer 

1.26.04  Bijzondere situaties 
● Toplanding 
● Buitenlanding 
● Landen op een berghelling 
● Boomlanding 
● Waterlanding, stilstaand en stromend 
● Signalen landingsverbod (ivm incident) 
● Aangepast circuit bij landen Soaren 

 
 

1.27 Positiebepaling 
1.27.01 De aarde 

● Noordpool, Zuidpool 
● Omtrek 
● Aardas 
● Evenaar, Equator 
● Noordelijk halfrond, Zuidelijk halfrond, 

Westelijk halfrond, Oostelijk halfrond 
● Afplatting bij de polen 
● Draairichting, omwentelingsrichting 

1.27.02 Coördinatenstelsel 
● Grootcirkel, kleincirkel 
● Parallel 
● Meridiaan, Meridiaan vlak 
● Nulmeridiaan, Antimeridiaan, Datumgrens 
● Breedte, Noorderbreedte, Zuiderbreedte,  
● Lengte,  Oosterlengte, Westerlengte 
● Notatievorm: graden(°), minuten('), 

seconden(") 
● Positieaanduiding 
● Keerkringen: Kreeftskeerkring, 

Steenbokskeerkring, noordpoolcirkel, 
zuidpoolcirkel 
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1.28 Navigatie 

1.28.01 Koers 
● Ware koers, Magnetische koers, Kompas 

koers 
● Miswijzing 
● Positieve (oost) deviatie, Negatieve (west) 

deviatie 
● Positieve(oost) variatie, Negatieve (west) 

variatie 
1.28.02 Eenheden afstand, hoogte en snelheid 

● Meridiaanminuut, zeemijl, Nautical mile 
(Nm),  (kilo)meter, (K)m 

● Voet, Feet,  
● Knopen, Km/h, m/s 

1.28.03 Hoogte 
● AAL: Above Aerodome Level,  
● AMSL: Above Main Sea Level,  
● AGL: Above Ground Level,  
● FL: Flight Level,  
● GND: Ground level,  
● MSL: Main Seal Level,  
● QNH, QFE, QNE 
● Transition Altitude 

1.28.04 Tijd 
● UTC / Zulu 
● LMT 
● Zomertijd / Wintertijd 

1.28.05 Windinvloed 
● Vliegkoers 
● Windrichting, windsterkte 
● Opstuurhoek 
● Grondkoers 

 
 

1.29 Kaartlezen 
1.29.01 Kaartprojecties 

● Lambert conforme kegelprojectie 
● Hoekgetrouw, Conform 
● Afstandsgetrouw, Equidistant 
● Oppervlaktegetrouw, Equivalent 
● Schaal 
● Ware noorden, Magnetisch noorden, 

Kompas noorden 
1.29.02 Praktijk 

● Koers uitzetten 
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● Tijdberekening 
● Windinvloed 
● Herkenningspunten 
● Peiling 
● Vluchtplan 

 
 

1.30 Fysiologische aspecten van het vliegen en vliegmentaliteit 
1.30.01 Fysieke eigenschappen 

● Vermoeidheid / opgewektheid 
● G-kracht, G-LOC 
● Hypothermie (onderkoeling) 
● Hypoxie (zuurstofgebrek) 
● Hoogteziekte 
● Vochthuishouding 
● Stress 
● Oriëntatievermogen 
● Alcoholische dranken, cafeïne, roken, 

medicijnen, drugs 
1.30.02 Vliegmentaliteit 

● IAMSAFE 
● Gezond verstand regels 
● Gebruik startterrein (afspraken en 

etiquette) 
● Gedrag na buitenlanding 
● Drank /drugs en vliegen 

 
 

1.31 Voorvallen 
1.31.01 Handelen bij een ongeval 

● Benaderen van ongevallocatie 
● Doen van ongevalmelding aan hulpdiensten 
● Ondersteuning slachtoffer 
● Opwachten en begeleiden hulpdiensten 

1.31.02 Acties ter afwikkeling van een ongeval 
● Voorvallen melden aan KNVvL 
● Veilig stellen beeld- en filmmateriaal 
● Namen en adressen noteren van mogelijke getuigen 
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1 Inleiding 

 
1.1. Doelstelling Praktijkeisen Schermvliegen 
In praktijkeisen Schermvliegen van de KNVvL Afdeling Schermvliegen zijn de minimale eisen gefor- 
muleerd die als uitgangspunt dienen voor de praktijk opleiding van schermvliegers vanaf het eerste 
begin tot instructeur. 

 
1.2. De opbouw van de Praktijkeisen Schermvliegen 
Binnen de Afdeling Schermvliegen bestaat een opbouw van niveaus en uitbreidingen met daaraan 
gekoppelde praktijkeisen en examens. Dit document zet die praktijkeisen op een rijtje. 

 
1.3. Gerelateerde documenten 
Behalve de Praktijkeisen Schermvliegen draagt de KNVvL Afdeling Schermvliegen mede zorg voor 
het ontwikkelen en onderhouden van de volgende, aan het basisopleidingsplan gerelateerde, docu- 
menten: 

• Basis Opleidingsplan. 
• Handboek Schermvliegen: het leerboek met theorie voor het niveau brevet 1, 2 en 3. 
• Reglement Schermvliegen: vastlegging van de eisen voor de verschillende niveaus en aan- 

tekeningen. 
Het streven is te komen tot een uitgebreide beschrijving van alle oefeningen ( instructeurs vragen al- 
lemaal 1 oefening te beschrijven) 

 
 
2. Praktijkeisen voor het PgPL niveau 1 
De aanvrager van Brevet 1 dient voldoende praktijkervaring te hebben, zijnde: 

1. Beheersing van de grondoefeningen: 
a. Vliegklaar maken en checken van de uitrusting, beheersen 5 punten check 
b. Opzetten van het scherm en het starten 
c. Drie fasen start: opzetten/checken/versnellen 
d. Lopen, rechtuit en slalom, met het opgezette scherm 
e. Afbreken van de start 

2. Beheersing van vliegoefeningen: 
a. Langzaam en snel vliegen 
b. Bochten van 90° en 180° links- en rechtsom 

3. Beheersing van de landingsoefeningen 
a. Landingscircuit vliegen 
b. Goede landing maken 
c. Vrijmaken van landingsterrein 

4. Voor het Brevet 1 is verder vereist minimaal 15 vluchten waarvan tenminste 5 Hoogtevluch- 
ten. 

 
 
3. Praktijkeisen voor het PgPL niveau 2 
De aanvrager van Brevet 2 dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde: 

1. Gevorderde beheersing van grondoefeningen en start: 
a. Juist inschatten van de vliegomstandigheden (zoals weer en terrein) 
b. Zelfstandige vlucht vanaf vliegklaar maken tot en met goede landing en vrijmaken 

landingsterrein 
c. Correcte start met crosswind met een invalshoek van tenminste 45° 
d. Achterwaartse start 

2. Gevorderde beheersing van vliegoefeningen: 
a. Correct gevlogen acht binnen 35 seconden 

 



 

 
 
 

b. Twee correct gevlogen bochten van 360° binnen 35 seconden, zowel linksom als 
rechtsom 

c. Uitvoeren van een vooraf opgesteld vluchtplan 
d. Sturen zonder gebruik van de remlijnen 
e. Vliegen met “oren” 
f. Voor de Hoofdaantekening Soarstart vervalt de eis gesteld onder 2.b. 

3. Gevorderde beheersing van landingsoefeningen: 
a. Zelfstandig landingscircuit vliegen 
b. Uit vier opeenvolgende landingen drie correcte doellandingen binnen een cirkel met 

een straal van 15 meter 
4. Vliegen op twee verschillende start- en landingsplaatsen 
5. Bezit van Luchtwaardigheidsverklaring 
6. Voor Brevet 2 zijn verder vereist: minimaal 40 Hoogtevluchten. Voor Brevet 2 Aantekening 

Bergstart mogen 20 vluchten daarvan een minimaal hoogteverschil van 300 meter hebben. 
 
 
4. Praktijkeisen voor het PgPL niveau 3 
De aanvrager van Brevet 3 dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde: 

1. Minimaal 100 Hoogtevluchten 
a. waarvan tenminste 15 Duurvluchten zijn, waarvan tenminste 4 zijn afgetekend door 

een Instructeur. 
b. waarvan minimaal 5 Overlandvluchten afgetekend door een Instructeur. 
c. Voor de Hoofdaantekening Soarstart wordt het begrip Overlandvlucht 

vervangen door Overlandvlucht Soaren. 
 
 
5. Praktijkeisen voor de LWV Tandem 
De aanvrager van de Luchtwaardigheidsverklaring Tandemvliegen dient over voldoende praktijker- 
varing te beschikken, zijnde: 

1. PgPL 2 met minimaal 150 Hoogtevluchten. 
2. Minimaal 10 Hoogtevluchten als tandempiloot met Instructeur met Aantekening Tandemvlie- 

gen. 
3. Minimaal 30 Hoogtevluchten met gebrevetteerde Schermvliegers onder verantwoordelijkheid 

van een Instructeur met Aantekening Tandemvliegen. 
4. Met goed gevolg afgelegde Profcheck Tandempiloot ten overstaan van een Instructeur met 

Aantekening Tandemvliegen. 
Om te beginnen met de tandemopleiding dienen tenminste 100 solo hoogtevluchten te zijn gemaakt. 
De LWV Tandemvliegen mag door PgPL2 brevethouders uitsluitend worden gebruikt voor vluchten 
met brevethouders. 
Op een PgPL3 kan dan de uitbreiding Tandem worden aangevraagd hetgeen ook het vliegen met 
derden, zijnde niet brevethouders, toestaat. 

 
Tijdens de opleiding tot tandem piloot dienen minimaal de volgende taken aan de orde te komen en 
na goed gevolg afgetekend te worden door een instructeur tandemvliegen: 

1. Beheersing van de grondoefeningen: 
a. Controle op alle (extra) preflightchecks (all-up gewicht, noodchutebevestiging, trim- 

merstand, bevestiging passagier, bevestiging spreaders, etc.) 
b. Correcte briefing passagier . 
c. Uitleg hoe te handelen indien passagier (lucht)ziek raakt. 
d. Uitleg hoe te handelen indien een passagier in paniek raakt. 
e. Uitleg trimmergebruik bij verschillende vluchtcondities en omstandigheden. 
f. Voorwaartse start. 
g. Achterwaartse start. 
h. Crosswind start. 
i. Starten en landen naast passagier. 
j. Starten en landen met extreem zware en extreem lichte passagiers. 
k. Start waarbij passagier meteen gaat zitten. 

 



 

l. Bij liervliegen loskoppelen kabel door piloot. 
m. Bij liervliegen kabelbreuk simulatie. 
n. Bij voorkeur zowel lierstarts, bergstarts als soarstarts tijdens de opleiding. 

2. Beheersing van vliegoefeningen: 
a. Afdalingsoefening grote oren. 
b. Afdalingsoefening steilspiraal bij berg- en lierstarts. 
• Afdalingsoefening wingovers bij soarstarts. 

3. Gevorderde beheersing van landingsoefeningen: 
a. Nulwind landing. 
b. Landing met hardere wind met assistentie van grondpersoneel. 
c. Landing waarbij passagier blijft zitten. 

 
 
6. Praktijkeisen voor de uitbreiding Lierman 
De Aanvrager van de Aantekening Lierman dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, 
zijnde: 

1. Minimaal 100 Hoogtevluchten. 
2. Minimaal 100 starts gedurende de afgelopen 36 maanden, verdeeld over 5 dagen, onder 

verantwoordelijkheid, begeleiding en in aanwezigheid van een Instructeur Liervliegen met 
Aantekening Lierman of een Opleidingsbevoegde Lierman. 

3. Geschiktheidverklaring Lierman ondertekend door een Instructeur met Aantekening Lierman 
of een Opleidingsbevoegde Lierman. 

 
Tijdens de opleiding tot lierman dienen minimaal de volgende taken aan de orde te komen en na 
goed gevolg afgetekend te worden door een instructeur liervliegen of een opleidingsbevoegde lier- 
man: 

1. Technische basiskennis van de lierinstallatie en lierkabel 
a. Controle van de brandstofhoeveelheid, olie en waterpeil 
b. Bediening van de lierinstallatie 
c. Het op bedrijfstemperatuur brengen van de lierinstallatie 
d. Positionering van de lier (wind/lieren/binnenhalen) 
e. Controle van de lierkabel op slijtage en kabelreparaties 
f. Lierkabel kappen, wanneer en waarom en hoe kapinstallatie weer te spannen 
g. Bijhouden van het lier onderhoudslogboek 
h. Gedegen lassen van de lierkabel 

 
2. Instructie en praktijk voor het lierbedrijf van solo- en tandemvluchten en traplieren 

a. Binnenhalen van de lierkabel (gas, gas los, in z’n vrij, remmen) 
b. Bij grotere hoogtes (>250meter): het mede continu controleren van het luchtruim op 

naderend verkeer 
c. Oplieren van piloten met verschillend ervaringsniveau, type schermzweeftoestellen 

omstandigheden 
d. Oplieren van tandempiloten met verschillende gasten en onder verschillende om- 

standigheden 
e. Via radiocommunicatie begeleiden van piloten tijdens het oplieren 

 
3. Instructie aangaande de invloed van een (variërende) trekkracht tijdens diverse vliegsituaties 

a. Solo/tandemstarts (timing en diverse trekkrachten) 
b. Voorwaartse start bij geen wind, cross wind en harde wind. 
c. Achterwaartse start bij gemiddelde wind, cross wind en harde wind 

 
4. Instructie inzake het herkennen van situaties waarbij ingrijpen noodzakelijk is 

a. Misstarts 
b. Uitbreken van de piloot op lage en grote hoogte 
c. Kabelbreuk op lage en grote hoogte 
d. Zakvlucht in diverse stadia en omstandigheden en wanneer te verwachten 

 



 

 
 
 

e. Invloed van meteorologische condities op lieromstandigheden (thermiek, vocht, mist, 
kou -> zakvlucht) 

f. Ontkoppelen met harde wind (uitgifte van lierkabel) 
g. Piloot krijgt de kabel niet los; wat te doen bij harde en zachte wind 
h. Piloot ontkoppelt niet (of kabel is om de beenstrekker heen geslagen) en piloot draait 

om en vliegt van de lierinstallatie weg 
 

5. Radiocommunicatie met de startleider en eventueel piloot 
a. Diverse start- en radiocommunicatieprocedures 
b. Overname van de piloot van de instructeur of startleider 
c. Teruggeven van de piloot aan de instructeur of startleider 

 
 
7. Praktijkeisen voor de uitbreiding Opleidingsbevoegde Lierman 
De Aanvrager van de Aantekening Opleidingsbevoegde Lierman dient over voldoende praktijkerva- 
ring te beschikken, zijnde: 

1. Minimaal 5 jaar ervaring als Lierman. 
2. Minimaal 1000 starts gedurende de afgelopen 36 maanden, tijdens minimaal 5 dagen onder 

verantwoordelijkheid, begeleiding en in aanwezigheid van een Instructeur Liervliegen met 
Aantekening Lierman of een Opleidingsbevoegde Lierman. 

3. Goedkeuring van de Instructeur Liervliegen met Aantekening Lierman voor Aanvraag Aante- 
kening Opleidingsbevoegde Lierman. 

4. Deelnemen aan praktijkdag en met goed gevolg afleggen van examen, beoordeeld door 
PVB-beoordelaars. 

Tijdens de opleiding tot opleidingsbevoegd lierman dienen minimaal de volgende taken aan de orde 
te komen: nog nader invulling te geven 

 
 
8. Praktijkeisen voor de uitbreiding HulpInstructeur 

1. De Aanvrager van de Aantekening HulpInstructeur dient over voldoende praktijkervaring te 
beschikken, zijnde: 

a. Minimaal 100 Hoogtevluchten 
b. Geschiktheidverklaring HulpInstructeur 

 
 
Voor het aanvragen van de aantekening Hulpinstructeur moet minimaal van het VAARDIGHEIDS- 
BOEKJE HULPINSTRUCTEUR - 1 OBSERVEREN zijn afgerond. 

 
De opleiding tot hulpinstructeur houdt minimaal in: 

a. Kennis van het te volgen leerplan en leerdoelen 
b. Kennis betreffende de regels en achtergronden van het vliegbedrijf 
c. Het (onder supervisie) geven van praktijk- en theorie-instructies 
d. Radiocommunicatie 
e. Basiskennis didactiek 
f. Kennis van de eigen verantwoordelijkheid t.o.v. de cursist 
g. Noodprocedures 

Ten behoeve hiervan is het Vaardigheidsboekje Hulpinstructeur van de site te downloaden. 
 
 
9. Praktijkeisen voor de uitbreiding Instructeur 
De Aanvrager van de Aantekening Instructeur Bergstart resp. Lierstart dient over voldoende praktijk- 
ervaring te beschikken, zijnde: 

1. 1 jaar ervaring als HulpInstructeur Bergstart resp. Lierstart, resp Soarstart. 
2. Minimaal 200 Hoogtevluchten Bergstart resp. Lierstart, resp Soarstart. 

 



 

 
 
 

3. Bezit Verklaring Eerste Hulp. 
4. Geven van 25 praktijk opleidingsdagen als HulpInstructeur, waarvan 20 stagedagen bij één 

Opleidingsinstantie en 5 stagedagen bij een andere Opleidingsinstantie, dan wel bij erkende 
opleidingsinstanties in het buitenland wat betreft Bergstart resp. Lierstart, resp. Soartstart. 

De Aanvrager van de Aantekening Instructeur dient: 
5. Voor de aantekening Instructeur Liervliegen tevens de aantekening Lierman te bezitten. 
6. Voor de aantekening Instructeur Tandemvliegen tevens de aantekening Tandemvliegen te 

bezitten. 
7. De Aanvrager van de Aantekening Instructeur dient het examen met goed gevolg te hebben 

afgelegd. 
Voor meer informatie over de instructeursopleiding verwijzen wij naar het opleidingsprogramma van de 
instructeursopleiding. 
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