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Agenda
Afdelingsvergadering Schermvliegen
najaar 2015

Vrijdag 13 november 2015
Aanvang 19.30 uur
Locatie: Amrath Hotel Maarsbergen
Woudenbergseweg 44, Maarsbergen

Verzonden 26 oktober 2015

De vergadering is toegankelijk voor alle leden van de afdeling schermvliegen; aan
beraadslagingen en stemmingen kunnen alleen afgevaardigden deelnemen.
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1. Opening en vaststellen agenda vergadering
Agenda
1. Opening en vaststellen agenda vergadering
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Benoeming bestuursleden
-

voorzitter: John Joosten

-

penningmeester & wedstrijden: Marga van Woensel

-

veiligheidscommissie: Jeroen Buis

4. Vaststellen verslag afdelingsvergadering 10 april 2015
5. Vaststellen jaarplan 2016
Onderwerpen o.a.:
-

Samenwerking met Delta

-

Schoolhouders- en verenigingsbijeenkomst

-

Opzet theorie-examens

-

Riser & Deltamagazine laten fuseren

-

Wedstrijden

6. Vaststellen begroting 2016
-

Aanpassing contributie met 1% wegens inflatie

7. Voorstel kleine aanpassingen Reglement Schermvliegen
-

Tekstuele verbeteringen en verduidelijkingen in het reglement

8. Discussiepunt: gevolgen verkrijgen tweede aantekening
Moet een piloot die Brevet-3 Lierstart heeft en zijn aantekening Bergstart haalt, die
aantekening op niveau 2 (huidige situatie) of op niveau 3 krijgen en omgekeerd?
9. Overige voorstellen en vragen van afgevaardigden
10. Sluiting van de afdelingsvergadering
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2. Mededelingen en ingekomen stukken
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3. Benoeming bestuursleden
a) Voorzitter
Na het vertrek van voorzitter Contijn van Marle en vice-voorzitter Maurice Janssen
in het voorjaar, vervult bestuurslid John Joosten het voorzitterschap op interimbasis.
Voor de vulling van deze en andere vacatures in het bestuur zijn profielen opgesteld
en is in de nieuwsbrief en de Riser een oproep geplaatst voor kandidaten om zich
aan te melden. Voor het voorzitterschap heeft zich geen kandidaat gemeld. John is
het voorzitterschap a.i. echter beter bevallen dan hij verwacht had, reden voor hem
om zich kandidaat te stellen. Het bestuur stelt de afdelingsvergadering daarom voor
om John Joosten te benoemen tot voorzitter voor en periode van 4 jaar. Na deze
periode is hij reglementair herkiesbaar voor een volgende periode.
Besluit: de afdelingsvergadering benoemt John Joosten tot voorzitter voor een
periode van 4 jaar.
b) Overige bestuursleden
Binnen het bestuur zijn er vacatures voor de portefeuille penningmeester,
wedstrijden en kwaliteitsmanagement. Er heeft zich één kandidaat gemeld: Marga
van Woensel. Zij wil de portefeuilles van penningmeester en wedstrijden gaan
vervullen (Maurice Janssen combineerde deze portefeuilles ook). Marga is
ongeveer 20 jaar actief als piloot en doet sinds kort ook mee aan wedstrijden. De
afgelopen maanden heeft Marga zich al ingewerkt in de portefeuilles o.a. door het
opstellen van de begroting voor 2016 en het deelnemen aan het NK Precisie.
Henry Lemmen wil om persoonlijke redenen zijn bestuurslidmaatschap beëindigen,
maar wel lid blijven van de veiligheidscommissie. Jeroen Buis, nu lid van de
veiligheidscommissie, is bereid om de bestuursfunctie en daarmee ook het
voorzitterschap van de veiligheidscommissie van Henry over te nemen. Het bestuur
heeft alle begrip voor Henry’s afwegingen en is blij dat Jeroen de portefeuille wil
overnemen. Jeroen is al heel lang actief als piloot en instructeur en is in het
verleden ook afgevaardigde geweest namens de individuele leden.
Volgens het reglement van de afdeling wordt alleen de voorzitter van het bestuur in
functie benoemd; de overige bestuursleden kunnen na hun benoeming in onderling
overleg de portefeuilles verdelen. Daarom stelt het bestuur voor om Marga van
Woensel en Jeroen Buis te benoemen tot lid van het bestuur voor een periode van 4
jaar, waarna zij reglementair herkiesbaar zijn voor een volgende periode.
Besluit: de afdelingsvergadering benoemt Marga van Woensel en Jeroen Buis tot
bestuurslid voor een periode van 4 jaar.
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4. Vaststellen verslag afdelingsvergadering 10 april 2015
Nr

Onderwerp

Verslag afdelingsvergadering 10 april 2015

1a

Opening

John Joosten opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Wegens het tussentijdsvertrek van voorzitter en
vicevoorzitter zal hij vanavond de vergadering leiden. John voegt
daar aan toe dat dit niet betekent dat hij zich kandidaat stelt als
voorzitter.

1b

Vaststellen agenda
vergadering

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Het streven is
om rond 22.00 uur de vergadering te kunnen afsluiten.

2a

Mededelingen

Aanwezig zijn de volgende bestuursleden, afgevaardigden en belangstellenden:
Bestuursleden
John Joosten
Wouter Stigter

Portefeuille
Wnd. voorzitter vergadering
Secretaris

Henry Lemmen
Sanne Both
Bas van Duijn
Afgevaardigden

Veiligheid en Techniek
Opleidingen
Examens
Vereniging

Gerard Visser (plv)
Ad van den Akker
Lino de Wit

7201 Achterhoekse Vliegers XCC
7289 Para Sailing Team Nistelrode
7289 Para Sailing Team Nistelrode

Rob Verheij
Vincent Verbon
Rob Uiterlinden (plv)
S. Wierenga

7297 Skyclub Holland
7301 AA Paragliding Holland
7655 Eerste Ned. Parapente Vereniging
7655 Eerste Ned. Parapente Vereniging

Max Wout
Yiri IJsselsteijn
Arjan Pool

7655 Eerste Ned. Parapente Vereniging
7655 Eerste Ned. Parapente Vereniging
8502 Pro Air Paragliding

Andre Bizot
Huub Coumans
Bas Wassenaar
Leontien Kragten

8502 Pro Air Paragliding
8503 Falcon Air
Ind.leden
Ind.leden

Paul Blok
Jan Sikking
Belangstellenden

Ind.leden
Ind.leden

Robert Beukers
Guido Louman
Henk van Schaik
Martijn Geurts
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Menno Verbaas

2b

Ingekomen stukken

Robert Beukers heeft een notitie geschreven met zijn commentaar
op diverse agendapunten. De notitie is voorafgaand aan de vergadering aan alle afgevaardigden toegezonden. Op voorstel van het
bestuur zal het commentaar worden betrokken bij de afzonderlijke
onderwerpen.

3

Uitslag verkiezingen
afgevaardigden namens individuele leden

Elk oneven kalenderjaar worden er verkiezingen gehouden voor de
vertegenwoordiging van de leden van de afdeling die zich niet laten vertegenwoordigen door een van de afdelingen. In 2015 hebben zich vier leden kandidaat gesteld. Om verkozen te worden
heeft elke kandidaat tenminste 10 stemmen nodig. Het aantal
stemrechten dat zij verwerven neemt toe met aantal stemmen dat
zij hebben gekregen (10=1 stemrecht, 20 = 2, 40 =4 etc). De uitslag van de verkiezingen 2015 is als volgt:
aantal

aantal

stemmen

stemrechten

Jan Sikking

64

3

Leontien Kragten

67

3

Bas Wassenaar

16

1

Paul Blok

16

1

Totaal

163

8

Uitslag 2015

De verenigingen mogen zelf bepalen op welke wijze zij hun afgevaardigden benoemen; dat hoeft niet via een verkiezing te gaan.
Jan Sikking vraagt of een BV ook een vereniging kan zijn. Wouter
Stigter antwoordt dat dit niet het geval is, maar dat sommige verenigingen dezelfde naam hebben als een vliegschool. In de administratie zal de aanduiding BV bij die vereniging(en) worden geschrapt.
4

Wisselingen in het
bestuur

Contijn van Marle en Maurice Janssen hebben in maart 2015 tussentijds hun bestuurslidmaatschap neergelegd. Hierdoor zijn er nu
de volgende portefeuilles vacant: voorzitter, wedstrijden, penningmeester, communicatie en belangenbehartiging. John Joosten licht
toe dat het bestuur een profiel voor kandidaten opstelt, evenals
een taakomschrijving voor de portefeuilles. Op basis daarvan worden in de nieuwsbrief en op de website kandidaten opgeroepen
zich te melden. Het bestuur zal met kandidaten gesprekken voeren
en tijdens de najaarsvergadering 2015 kandidaten voordragen voor
benoeming.
De bestuurstermijn van John Joosten en Wouter Stigter eindigt met
deze voorjaarsvergadering. Beiden stellen zich herkiesbaar voor
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een termijn van vier jaar.
Besluit: de afdelingsvergadering herbenoemt met algemene
stemmen John Joosten en Wouter Stigter tot bestuurslid voor een
periode van 4 jaar.
De afdeling Schermvliegen heeft op basis van het ledenaantal
recht op vier afgevaardigden voor de Ledenraadvergadering van
de KNVvL. Om praktische redenen heeft de afdeling er tot nu toe
voor gekozen om bestuursleden als afgevaardigden te benoemen.
Besluit: de afdelingsvergadering benoemt met algemene stemmen John Joosten, Wouter Stigter, Sanne Both en Henry Lemmen
tot afgevaardigden en Andre Bizot en Erik Louwes als plaatsvervangend afgevaardigden voor de Ledenraadvergadering van de
KNVvL.
Toezegging: naar aanleiding van een voorstel van Jan Sikking
zegt het bestuur toe dat het voor de volgende benoeming van afgevaardigden een voorstel zal doen voor een procedure voor de
kandidaatstelling. Doel daarvan is dat de mogelijkheid ontstaat dat
ook niet-bestuursleden kunnen worden benoemd tot afgevaardigde
voor de ledenraadvergadering van de KNVvL.

5

Voorstel aanpassen
reglement schermvliegen voor
duinsoaren

In de najaarsvergadering 2014 is besloten tot het invoeren van de
hoofdaantekening Soarstart, naast de hoofdaantekeningen
Lierstart en Bergstart, door middel van het aanvullen van het
Reglement Schermvliegen. Dat heeft vervolgens tot onrust onder
een deel van de leden geleid. Daarop heeft het bestuur een
bijeenkomst georganiseerd op 29 januari 2015. Het bestuur heeft
daar uitleg gegeven over de het waarom en de betekenis van de
wijzigingen. De leden hebben hun meningen en ideeën gewisseld,
zowel onderling als met het bestuur. Vervolgens heeft het bestuur
met een groep instructeurs het onderwerp besproken. Doel
daarvan was nagaan of met de wijzigingen het doel wordt bereikt
en nagaan of de wijzigingen uitvoerbaar zijn. Beide bijeenkomsten
hebben tot de conclusie geleid dat het invoeren van de
aantekening Soarstart in een behoefte voorziet, maar wel meer
uitleg en enkele aanpassingen vereist. Daarbij gaat het om vier
onderwerpen.
1) Proficiency check
Dit is een methode om in het bezit te komen van brevet-2 met
hoofdaantekening Soaren, zonder een volledige opleiding te
hoeven volgen. Dit is bedoeld voor zogenoemde zij-instromers:
mensen die zich zelf het duinsoaren hebben eigen gemaakt en dat
willen formaliseren met een brevet van de KNVvL.
Omdat leden met een brevet met hoofdaantekening Lierstart
formeel niet bevoegd zijn om te duinsoaren (dat vereist de
hoofdaantekening Voetstart), is het ook voor hen mogelijk om via
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een proficiency check de hoofdaantekening Soarstart te verkrijgen.
- Dit blijkt discutabel: waarom moeten leden met een lierbrevet
die veel soarervaring hebben wel een proficiency check doen,
terwijl leden met een bergbrevet dat niet hoeven? Na
uitgebreide discussie wordt er gestemd over het voorstel om
alle huidige houders van een brevet-2 of -3 met
hoofdaantekening berg- of lierstart de mogelijkheid te bieden
de hoofdaantekening Soarstart op hun brevet te laten
bijschrijven. Deze mogelijkheid geldt alleen gedurende de
overgangsperiode tot en met 31 december 2016. Er zijn alleen
kosten aan verbonden als leden direct een nieuw brevet willen
ontvangen; willen zij dit niet, dan verschijnt de aantekening
Soarstart op hun brevet na de eerstvolgende verlening van dat
brevet (dus na maximaal 3 jaar). Na de overgangstermijn
kunnen houders van een brevet met hoofdaantekening Lierstart
alleen via een opleiding de hoofdaantekening Soarstart of
Bergstart verwerven om te mogen duinsoaren in Nederland.
Voor de houders van een brevet met hoofdaantekening
Bergstart blijft ook na de overgangstermijn gelden dat zij
daarmee de bevoegdheid hebben om te duinsoaren. Als zij dat
willen, kunnen zij een opleiding duinsoaren volgen om de
hoofdaantekening Soarstart verkrijgen.
De uitkomst van de stemming is dat er 17 stemrechten voor het
voorstel zijn uitgebracht en 7 tegen, waarmee het voorstel is
aangenomen. Het bestuur zal zorgen voor een juiste verwoording
in het Reglement Schermvliegen en bekendmaking onder de
leden.
2) Brevet-3 Soaren
Het bestuur stelt voor om de mogelijkheid tot het behalen van
aantekening instructeur of tandem op brevet-3 met alleen
aantekening soarstart te schrappen. Dit betekent concreet dat de
aantekening instructeur of aantekening tandem alleen behaald kan
worden door houders van een brevet met hoofdaantekening
lierstart of bergstart. Robert Beukers stelt voor om het hele brevet3 Soarstart te schrappen, want zonder het kunnen behalen van
aantekeningen heeft het geen meerwaarde. De aantekening
hulpinstructeur kan al worden verkregen op brevet-2 (bij alle
startmethoden). Hier wordt tegen ingebracht dat daarmee wordt
afgeweken van het uitgangspunt dat de aantekening Soarstart
gelijkwaardig moet zijn aan de andere hoofdaantekeningen. Dit
wordt onderkend, maar is het gevolg van de inhoudelijke
argumentatie dat niet alle ervaring veilig aan het duin kan worden
opgedaan.
Het bestuur brengt het meest vergaande voorstel als eerste in
stemming, namelijk het geheel schrappen van brevet-3 Soaren. Dit
voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
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3) Reductieregeling
Het bestuur stelt voor dat de reductieregeling universeel blijft
gelden: wie een brevet X heeft kan brevet Y halen met de helft van
het vereiste aantal vluchten. Motivatie is dat het aan de instructeur
is om te beoordelen of een piloot luchtwaardig is, waarbij het
aantal vluchten slechts een minimum aantal betreft en geen enkel
recht geeft op het verkrijgen van een luchtwaardigheidsverklaring.
Het is vervolgens de opleidingsinstantie die de
luchtwaardigheidsverklaring uitreikt.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
4) Verlengingseis
Het bestuur stelt voor dat de verlengingseis universeel blijft gelden:
het aantal vluchten of de gevlogen tijd mag voor verlenging van
een brevet zijn opgebouwd uit een combinatie van soar-, lier- en
bergvluchten. Daarbij blijft de plicht gelden dat een piloot dit moet
kunnen aantonen als daar om wordt gevraagd. Dit betekent dat
ook van soaren een piloot op een af andere wijze zijn vluchten of
uren moet bijhouden.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Besluit: de afdelingsvergadering besluit met algemene stemmen
de betreffende artikelen van het Reglement Schermvliegen aan te
passen, conform de vier deelbesluiten over dit onderwerp. Het
bestuur zorgt voor aanpassing en publicatie van het reglement en
voor bekendmaking onder de leden.

6

Voorstel aanpassen
Tijdens de najaarsvergadering 2014 is aan de hand van een voorReglement Schermstel van Parasailing Team Nistelrode gesproken over de vraag of
vliegen voor materiaal we eisen willen blijven stellen aan het materiaal waarmee wordt
eisen
gevlogen of dat we volstaan met aanbevelingen. De uitkomst van
de discussie was toen dat het voorstel wordt aangehouden tot de
voorjaarsvergadering 2015. In de tussentijd heeft het bestuur de
volgende drie vragen beantwoord:
1. Hoe is het bij andere afdelingen en in andere landen geregeld?
Inclusief de aanvulling die Ayke Jager meldt over Oostenrijk en
België en Andre Bizot over Italië, ontstaat het onderstaande beeld.
Dat geeft aan dat er door de landen verschillend met eisen wordt
omgegaan.
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Land
Frankrijk
Duitsland

Eisen?
Geen eisen
LTF verplicht

Engeland
Oostenrijk

Geen eisen
Certificering
verplicht
Geen eisen

Zwitserland

Italië

Verzekering stelt
eisen

België
Denemarken
Nederland

EN-verplicht
Geen eisen
EN-verplicht

Opmerking
Wel eisen bij wedstrijden
Piloten met ongekeurde
schermen moeten elk
jaar een verklaring
tekenen

Wel advies om met
gecertificeerde materiaal
te vliegen

2. Hoe is de positie ten opzichte van erkenning brevet in andere landen?
Er is geen relatie gevonden tussen de het wel of niet erkend zijn
van een brevet door de overheid van een land of het niveau van
een brevet (1, 2, 3) en het materiaal waarmee gevlogen mag worden. Met andere woorden er zijn geen materiaaleisen in de landen
gevonden die afhankelijk zijn van het niveau van een piloot. Dat
geldt overigens wel voor opleidingssituaties, dan mag doorgaans
alleen met laag geclassificeerde schermen worden gevlogen.
3. Wat is er mogelijk met een disclaimer
Indien een piloot vooraf schriftelijk heeft verklaard bekend te zijn
met de omstandigheden (inclusief bijvoorbeeld zijn materiaal, de
lier, het veld etc) en de risico’s daarvan kent en aanvaardt en
andere betrokkenen vrijwaart, dan zou een disclaimer effect
kunnen hebben. Aansprakelijkheidsrecht is echter zeer afhankelijk
van de specifieke omstandigheden van een geval. Het bestuur
heeft daarover (nog) geen algemeen uitsluitsel kunnen krijgen.
Op basis van bovenstaande punten heeft het bestuur drie opties
opgesteld: 1) geen eisen stellen (behalve voor scholing en
tandem), 2) beperkte eisen stellen (tot en met brevet 2 wel eisen,
vanaf brevet 3 alleen nog lasttest als eis (EN926-1)) en 3) huidige
situatie handhaven.
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Na uitgebreide discussie worden enkele aanpassingen
aangebracht in optie 1):
- Bij de verplichtingen voor de vlieguitrusting voor opleiding
wordt voor duinsoaren een bepaling opgenomen die inhoudt
dat de opleidingsinstantie bevoegd is te bepalen met welk
materiaal die opleiding veilig kan worden uitgevoerd. De
opleidingsinstantie legt dit vast in haar opleidingsplan.
- Bij de verplichtingen voor de vlieguitrusting voor opleiding geldt
voor de opleiding tot brevet-2 dat alleen met schermen met
classificatie EN926-2 A of B mag worden gevlogen
- Bij de verplichtingen voor de vlieguitrusting voor opleiding geldt
voor de opleiding tot brevet-3 dat alleen met schermen met
classificatie EN926-2 A, B of C mag worden gevlogen
- Bij de eisen voor opleidingen en tandem wordt de eis over
schoeisel veranderd in een aanbeveling. Niet voor iedereen is
dit namelijk het meest verantwoorde schoeisel.
- Bij de keuringseisen voor materiaal worden de eisen zo
geformuleerd dat de keuring van een (reddings)scherm op
moment van vliegen niet langer dan een bepaalde termijn mag
zijn verlopen. De eisen gelden alleen als de fabrikant geen
eisen heeft aangegeven. Doel van deze formulering is te
voorkomen dat schermen gekeurd moeten worden terwijl ze
feitelijk niet worden gebruikt.
- In de artikelen wordt als aanduiding voor normen gebruik
gemaakt van “ENX-X of gelijkwaardig” om andere dan ENnormen te ondervangen, zoals de LTF-normering.
Besluit: de afdelingsvergadering besluit met algemene stemmen
tot optie 1) met in acht name van de in dit verslag opgenomen
aanpassingen daarop. Het bestuur zorgt voor aanpassing en
publicatie van het reglement en voor bekendmaking onder de
leden.

7

Vaststellen verslag
afdelingsvergadering
21 november 2014

Besluit: de afdelingsvergadering stelt met algemene stemmen het
verslag van afdelingsvergadering 21 november 2014 vast.

8

Vaststellen verslag
Het verslag is gebaseerd op het jaarplan 2014; alleen de
2014 van het bestuur onderwerpen die daar in waren opgenomen komen terug in het
verslag.
Besluit: de afdelingsvergadering stelt met algemene stemmen het
verslag van het bestuur over 2014 vast.
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9

Vaststellen financieel Formeel heeft de KNVvL slechts één financieel verslag, dat op
verslag 2014
bondsniveau wordt opgesteld. Het financieel verslag van de
afdeling is daar een herkenbaar onderdeel van. Het financieel
verslag van de KNVvL is niet tijdig gereed gekomen voor de
afdelingsvergadering, waardoor het afdelingsbestuur nog geen
verantwoording kan afleggen. Zodra het verslag er is, zal dit aan
de afgevaardigden worden toegezonden.

10

Voorstel aanpassen
eisen aantekening
opleidingsbevoegde
lierman

Tijdens de vorige leden vergadering werd duidelijk, dat niet
iedereen het eens is met de eisen voor de aantekening
opleidingsbevoegde lierman. Het verschil tussen de eisen voor een
aantekening opleidingsbevoegde lierman en de (lier!) eisen voor
een instructeur is erg groot. Dick ter Maat heeft een voorstel
gemaakt dat na bespreking met het bestuur heeft geleid tot dit
voorstel aan de afdelingsvergadering. De kern van de wijzigingen
is als volgt:
Onderwerp
Nu
Voorstel
Jaren ervaring als lierman
5 jaar
3 jaar
Aantal starts als opleidingsbevoegde
1.000 starts 500 starts
lierman-in-opleiding
Aantal dagen waarop onder toezicht
5 dagen
2 dagen
van een instructeur wordt opgeleid
Afleggen proeve van bekwaamheid
Ja
Nee
Leontien Kragten vindt het minimum aantal opleidingsdagen van
twee erg weinig in verhouding tot het minimum aantal dagen voor
een instructeur, terwijl het in beide gevallen om het leren geven
van een opleiding gaat. Jan Sikking is van mening dat de
onafhankelijke toets via een proeve van bekwaamheid moet blijven
bestaan. Na discussie overheerst de opvatting dat de proeve van
bekwaamheid het zwaarst weegt; dat vereist namelijk een
didactisch plan voor de opleiding. Het aantal opleidingsdagen
onder toezicht van een instructeur is daar een afgeleide van.
Besluit: de afdelingsvergadering besluit met algemene stemmen
de betreffende artikelen van het Reglement Schermvliegen over de
opleidingsbevoegde lierman aan te passen conform het voorstel
van het bestuur, waarbij het afleggen van een proeve van
bekwaamheid blijft gehandhaafd.

11

Voorstel aanpassen
Reglement
(Praktijkeisen)
Schermvliegen voor
eisen brevet-2

Op voorstel van de instructeurs stelt het bestuur voor om de eisen
voor brevet-2 met de volgende elementen aan te vullen. Hiermee
sluiten de eisen voor brevet-2 beter aan op de eisen voor brevet-3.
1. Vliegen met grote oren en 50% speed, waarbij minimaal 3 m/s
zink ontstaat.
2. Inklappers links en rechts 30%.
3. Rollen en knikken op rustige wijze en met correcte uitleiding.
4. Landen onder verschillende condities.

Afdelingsvergadering Schermvliegen Najaar 2015

Pagina 12 van 32

Koninklijke
Koninklijke Nederlandse
Nederlandse Vereniging
Vereniging voor
voor Luchtvaart
Luchtvaart || Afdeling
Afdeling Schermvliegen
Schermvliegen
Nr

Onderwerp

Verslag afdelingsvergadering 10 april 2015
5. In totaal 2 uur vliegen in thermische omstandigheden of 2 uur
soaring.
Over het vliegen in thermische omstandigheden bestaat
onduidelijkheid: waarom deze eis en hoe bepaal je of sprake is van
thermische omstandigheden.
De eis komt overeen met de eisen voor een IPPI-3 kaart en met
die eis sluiten we dus aan bij de internationale afspraken. Onder
thermische omstandigheden valt alles wat geen glijvlucht is. Het
kan dus ook gaan om turbulentie. Met deze uitleg kan iedereen uit
de voeten met de nieuwe eisen.
Besluit: de afdelingsvergadering besluit met algemene stemmen
de eisen voor brevet-2 conform het voorstel van het bestuur in het
Reglement (Praktijkeisen) Schermvliegen op te nemen. Het
bestuur zorgt voor aanpassing en publicatie van het reglement en
bekendmaking onder de leden.

12

Voorstel herstellen
weggevallen
bepalingen in
Reglement
Schermvliegen

Op enig moment zijn ten onrechte enkele bepalingen weggevallen
uit het Reglement Schermvliegen. Het bestuur stelt voor deze
bepalingen te herstellen. Het gaat om de volgende bepalingen:
Artikel 39. Praktijkeisen Verlenging Aantekening
(Opleidingsbevoegde) Lierman
2. De Aanvrager moet schriftelijk kunnen aantonen dat hij aan de
eisen heeft voldaan.
Artikel 51. Praktijkeisen Verlenging Aantekening
HulpInstructeur
2. Een verklaring van de Opleidingsinstantie waaruit blijkt dat de
Aanvrager aan de gestelde eisen voldoet.
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 de artikelen 10 en 11, met dien verstande dat
cursisten alleen mogen vliegen aan schermen met een EN A of
EN B certificering.
Besluit: de afdelingsvergadering besluit met algemene stemmen
de aanvullingen in de artikelen 39 en 51 op te nemen. Vanwege de
besluitvorming over en formulering van materiaaleisen bij
agendapunt 6 vervalt de noodzaak voor de aanpassing van artikel
61. Het bestuur zorgt voor aanpassing en publicatie van het
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Verslag afdelingsvergadering 10 april 2015
reglement en bekendmaking onder de leden.

13

Rondvraag

Vincent Verbon deelt mee dat de helicopteroefening middenNederland van 13-17 en 20-24 april is gecanceld. Daarmee is ook
de luchtruimbeperking van de baan.
Jan Sikking vraagt of het klopt dat alle leden van de
examencommissie afkomstig zijn van één opleidingsinstantie. Bas
van Duijn antwoordt dat de leden op persoonlijke titel in de
commissie zitten. Momenteel is het zo dat alle leden afkomstig zijn
van dezelfde school. Bas wil daar graag verbreding in hebben en
vraagt kandidaten zich te melden.
Jan Sikking vraagt hoe het geregeld is met benoeming tot PVBbeoordelaar. Hij heeft een afwijzing gekregen omdat hij niet de
nieuwe opleiding heeft gevolgd. Dit leidt volgens hem tot
ongelijkheid. Sanne Both en Leontien Kragten antwoorden dat alle
instructeurs gelijkwaardig zijn voor het geven van instructie. Voor
beoordelaars is de eis dat de opleiding nieuwe stijl moet zijn
gevolgd. Dit volgt uit erkenningseisen van onze opleiding door
NOC*NSF. Concreet kan Jan de nieuwe opleiding volgen om in
aanmerking te kunnen komen om PVB-beoordelaar te kunnen
worden. In overleg kan bekeken worden welke vrijstellingen hij kan
krijgen vanwege zijn kennis en ervaring.
Robert Beukers vraagt of er actie wordt ondernomen over de
onduidelijke weergave en uitleg van de regelgeving op de website
van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Wouter Stigter
antwoordt dat dit vanuit het bondsbureau wordt opgepakt.
Robert Beukers vraagt of er actie wordt ondernomen naar
aanleiding van de informatie op de website van de Inspectie
Leefomgeving en Transport dat commercieel gebruik van
schermzweeftoestellen verboden is. Dit betekent ook een verbod
op tandemvliegen. Het lijkt er op dat ILenT zaken over MLA’s e.d.
vermengt / verwart met schermzweeftoestellen. Ook dit wordt door
het bondsbureau opgepakt.
Guido Louman vraagt of er al nieuws is over de erkenning van
onze brevetten door Oostenrijk. Wouter Stigter antwoordt de
afdelingen Schermvliegen en Delta gezamenlijk hun
opleidingseisen e.d. hebben vertaald en opgestuurd naar
Oostenrijk (Aeroclub). Daar is nog geen reactie op gekomen. Deze
week doet hij navraag bij de Aeroclub.

14

Sluiting van de
afdelingsvergadering

John Joosten sluit de vergadering om 22.30 uur, bedankt de
aanwezigen en nodigt iedereen uit voor een drankje.

Besluit: de afdelingsvergadering stelt het verslag van de Voorjaarsvergadering van 10 april
2015 vast.
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5. Vaststellen jaarplan 2016
Jaarplan 2016 afdeling Schermvliegen KNVvL
Het bestuur heeft net als afgelopen jaren een Jaarplan opgesteld. Daarin zijn per onderwerp / portefeuille resultaten geformuleerd die het bestuur in 2016 wil bereiken.
1. SITUATIESCHETS AFDELING
a. Leden afdeling per 1 oktober 2015
De afdeling Schermvliegen heeft per 1 oktober 2015 in totaal 1575 leden, zes minder dan per 1 oktober 2014. 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 gemiddeld aantal leden
per jaar met 111 toegenomen, een stijging van gemiddeld 1,5% per jaar. Niet meer dan 10% van de
leden is vrouw.
Jaar

1 januari

1 oktober

31 december

gemiddeld

2015

1460

1575

2014

1496

1581

1635

1565

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
In 2015 hebben zowel de voorzitter als de penningmeester (tevens portefeuillehouder wedstrijden)
hun bestuurslidmaatschap beëindigd. John Joosten heeft zich daarop binnen het bestuur beschikbaar gesteld als interim voorzitter en tevens kandidaat-voorzitter. Marga van Woensel heeft zich
gemeld als kandidaat-bestuurslid voor de portefeuilles van penningmeester en wedstrijden. Henry
Lemmen legt om persoonlijke redenen zijn bestuurslidmaatschap naar, maar blijft wel lid van de
veilidigheidscommissie. Jeroen Buis is bereidt om het voorzitterschap van de veiligheidscommissie
over te nemen en bestuurslid te worden. Tijdens de najaarsvergadering 2015 beslist de afdelingsvergadering over hun benoemingen. Deze veranderingen betekenen dat er momenteel nog één vacature is, namelijk voor de portefeuille kwaliteitsmanagement. Het bestuur blijft zoeken naar een
kandidaat die deze portefeuille wil gaan vervullen. Bestuursleden worden gekozen voor een termijn
van vier jaar en zijn tweemaal herkiesbaar. De secretaris heeft aangegeven zich in 2019 niet meer
herkiesbaar te stellen. Dat zou voldoende tijd moeten geven om een opvolg(st)er te vinden.
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De samenstelling van het bestuur is in 2016 als volgt, indien de afdelingsvergadering overgaat tot
de voorgestelde benoemingen van John Joosten, Marga van Woensel en Jeroen Buis:
Portefeuille

Naam

Einde termijn

Opmerking

Voorzitter, belangenbehartiging

John Joosten

Voorjaar 2019

Herkiesbaar in 2019

Secretaris, communicatie

Wouter Stigter

Voorjaar 2019

Herkiesbaar in 2019 (maar
niet beschikbaar)

Penningmeester, wedstrijden

Marga van Woensel

Najaar 2019

Herkiesbaar in 2019 (en in
2022)

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

Jeroen Buis

Najaar 2019

Herkiesbaar in 2019 (en in
2022)

Kwaliteitsmanagement,
scholen

vacature

2. DOELSTELLINGEN 2016 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 2016
VOORZITTER EN BELANGENBEHARTIGING
Soar-problematiek
In 2015 is de aantekening soaren daadwerkelijk ingevoerd. Het is nu zaak om daar meer bekendheid aan te geven, met name onder de mensen die uitsluitend willen soaren en daarom geen lierof bergopleiding willen volgen. Het is nu aan scholen om opleidingsprogramma’s te maken voor dit
brevet, als zij daar les in willen geven.
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We blijven als bestuur inzetten op het behouden van de huidige officiële soarstekken: Langevelderslag, Maasvlakte en Zoutelande. Daarnaast gaan we proberen om voor andere stekken een officiële
status te verkrijgen. Daartoe gaan we in gesprek met de beheerder(s) van de betreffende stranden
en duinen, om te beginnen in Wijk aan Zee.
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. Oostenrijk heeft
een inventarisatie gehouden onder EHPU landen waar het brevet niet door of namens de overheid
wordt uitgegeven, waaronder Nederland. Samen met de afdeling Delta hebben we hun vragenlijst
ingevuld omtrent de eisen aan en geldigheidsduur van onze brevetten. Op basis daarvan ligt er een
voorstel bij het Oostenrijkse parlement tot erkenning van (sommige?) van deze buitenlandse brevetten. Wij hebben informeel begrepen dat wordt voorgesteld om de Nederlandse brevetten te erkennen.
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 is het er niet van gekomen om dit nader te bespreken met het rijk en
tot een oplossing te komen. Dit punt blijft op de agenda staan voor 2016.
✓ Resultaat 2016: 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.
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In 2014 en 2015 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 2016 willen verder gaan met het intensiveren
van de samenwerking. De eerste stap daarin is het voorstel om beide afdelingsbladen samen te
voegen tot één nieuw blad voor beide afdelingen, zie bij Communicatie in dit jaarplan.
✓ Resultaat 2016: 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 2016, de lange termijn ambities en 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.
✓ Resultaat 2016: 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 2016 zijn voorlopig gepland op vrijdag 22 april en vrijdag 18 november in Amrath Hotel Maarsbergen.
✓ Resultaat 2016: 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 en verenigingsbijeenkomsten
Eén van de gezamenlijke belangen van scholen, verenigingen en de afdeling is het thema veilig (leren) vliegen. Daarom wil het bestuur in 2016 een gezamenlijke bijeenkomst organiseren van de veiligheidsmanagers van alle scholen en verenigingen en de veiligheidsmanager van de afdeling. Doel
is het gezamenlijk inhoud geven aan het thema veilig (leren) vliegen, bijvoorbeeld door het uitwisselen van ervaringen en het inbeeld brengen van de belangrijkste risicofactoren en hoe daar mee
om te gaan.

Afdelingsvergadering Schermvliegen Najaar 2015

Pagina 18 van 32

Koninklijke
Koninklijke Nederlandse
Nederlandse Vereniging
Vereniging voor
voor Luchtvaart
Luchtvaart || Afdeling
Afdeling Schermvliegen
Schermvliegen
✓ Resultaat 2016: een bijeenkomst van de veiligheidsmanagers van scholen, verenigingen en de
afdeling rondom het thema veilig (leren) vliegen.

PENNINGMEESTER
Verslaglegging 2015 en begroting 2017
De penningmeester doet tijdens het voorjaarsvergadering verslag van het financieel resultaat over
het jaar 2015. Gedurende het jaar draagt de penningmeester zorg voor het juist boeken van kosten
en baten. Tijdens de najaarsvergadering licht de penningmeester de begroting 2017 toe.
✓ Resultaat 2016: de afdeling heeft voor 2015 een correct financieel resultaat
✓ Resultaat 2016: de afdeling heeft voor 2017 een sluitende begroting.

EXAMENS
Theorie-examens
In 2015 is 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 zijn 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 is het tarief in 2015 aangepast.
De commissie is in 2015 begonnen met het actualiseren van de exameneisen en het voorbereiden
op aparte theorie examens voor berg, lier en soar. Dit zal in 2016 worden voortgezet, evenals het
verbeteren en uitbreiden van de database met examenvragen. De bedoeling is dat het examen gaat
bestaan 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.
✓ Resultaat 2016: de examencommissie evalueert de drie theorie-examens uit 2015 en beslist op
basis daarvan of er ook in 2016 drie examens worden georganiseerd.
✓ Resultaat 2016: actualiseren exameneisen met onderverdeling in generiek en per discipline
✓ Resultaat 2016: de database met vragen wordt verder verbeterd en uitgebreid.

SCHOLEN
Erkenningen scholen en verenigingen
De erkenningen van Scholen en verenigingen zijn op dit moment een bijna pro-forma aangelegenheid. Scholen en verenigingen moeten verklaren aan de voorwaarden te voldoen. We willen onder-
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zoeken of het voldoen aan de kwaliteitseisen en de veiligheidseisen duidelijk toetsbaar gemaakt
kan worden en een vorm van erkenning kiezen die past bij de “nieuwe norm”.
✓ Resultaat 2016: het aantal erkende scholen en verenigingen blijft in 2016 tenminste gelijk en er
is een duidelijke richting aangegeven of er op basis van nieuwe voorwaarden een duidelijke erkenning komt.
COMMUNICATIE
Communicatie
In 2015 is de vernieuwde website van de KNVvL van start gegaan, waar de website van de afdeling
integraal onderdeel van is. De website is een duidelijke verbetering ten opzichte van de vorige. Het
bestuur besteedt permanent aandacht aan het actueel houden van de informatie en streeft naar
het regelmatig plaatsen van nieuwsberichten. Vanaf het voorjaar wordt een digitale nieuwsbrief
aan de leden gestuurd, gebaseerd op de nieuwsberichten op de website. Dit gebeurt zoveel mogelijk wekelijks, maar is afhankelijk van het nieuwsaanbod.
Op koepelniveau wordt gewerkt aan het vernieuwen van de communicatie- en marketingstrategie.
Volgens het afdelingsbestuur is dit een goede zaak, waarbij in het oog moet worden gehouden dat
communicatie een middel is en geen doel. Helder moet dus in de eerste plaats zijn waarover de
KNVvL wil communiceren.
Riser
Het afdelingsblad Riser heeft een fraaie vormgeving en prima artikelen. Als afdeling kunnen we Riser vier keer per jaar laten verschijnen. De afdeling Delta heeft ook een magazine, maar kan dit
vanwege de kosten nog slechts één keer per jaar laten verschijnen. Daarom hebben beide afdelingen met elkaar gesproken over het samensmelten van beide bladen. De redacties van Deltamagazine en Riser staan hier zeer positief tegenover. Daarom stellen beide besturen aan hun ledenvergaderingen voor om vanaf het voorjaarsnummer 2016 samen één blad uit te geven, met een nieuwe titel. In principe worden de budgetten en redacties samengevoegd en er wordt gekeken (en gerekend) hoe daarmee 4 keer per jaar een goed blad kan worden uitgegeven. Het is dus niet een bezuinigingsmaatregel. We hopen wel dat de advertentieinkomsten hierdoor nog iets verder kunnen
stijgen en de netto kosten dalen.
✓ Resultaat 2016: de afdelingsbladen van Delta en Scherm smelten samen tot één nieuw magazine, dat vier keer per jaar verschijnt. Uiteraard onder de voorwaarde dat ook de afdeling Delta
hiertoe besluit.
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 belang-
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rijke mogelijkheid om bij te praten met afdelingsleden en belangstellenden voor het schermvliegen.
In 2016 wordt weer deelgenomen aan de beurs.
✓ Resultaat 2016: de afdeling is vertegenwoordigd tijdens de vliegsportbeurs.

BREVETTERINGEN EN OPLEIDINGEN
Opleiding en brevettering
In 2015 is weer een instructeursopleiding gestart met 14 kandidaten die in 2016 wordt afgerond.
Als er voldoende kandidaten zijn zal in 2016 opnieuw een opleiding starten. Tevens worden in 2016
weer twee instructeursbijeenkomsten gehouden. Het initiatief om instructeurs een deel van de bijeenkomst te laten verzorgen, wordt ook in 2016 voortgezet.
✓ Resultaat 2016: 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 2016 zullen zoals gebruikelijk twee periodieke lierkeuringen worden uitgevoerd.
In 2014 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 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.
Helaas blijkt dat het doen van meldingen via een mobiel apparaat niet goed werkt. De EHPUbeheerder van de website heeft aangegeven dat het geen prioriteit heeft om de website beter geschikt te maken voor mobiele apparaten.
✓ Resultaat 2016: de veiligheidscommissie doet verslag van de meldingen en de uitgevoerde onderzoeken.

KWALITEITSMANAGEMENT
Kwaliteitsmanagement
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. Een van de onderwerpen is de Eigen Medische Verklaring en de procedure indien een vraag met JA moet worden
beantwoord. Het blijkt dat het niet altijd eenvoudig is om een keuringsinstantie te vinden die op de
hoogte is van de keuringseisen. Het bestuur wil hierover in samenwerking met het bondsbureau,
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Delta en de medische commissie van de KNVvL nagaan hoe dit kan worden verbeterd. Zo nodig
wordt daarbij ook de inhoud van de Eigen Medische Verklaring bekeken.
✓ Resultaat 2016: het bestuur zorgt voor uitvoering van de aanpassingen en doet zo nodig voorstellen voor verbeteringen met als doelstelling de leesbaarheid te verbeteren en de structuur te
doorgronden. Een specifiek aandachtspunt is de Eigen Medische Verklaring.
Auditcommissie
De auditcommissie is in 2015 niet actief geweest wegens gebrek aan tijd en focus. Er is in dit jaar
echter een hoop veranderd in de regelgeving. In 2016 wil de audit commissie de bezoeken weer
oppakken en een audit doen op de scholen aan het werk.
✓ Resultaat 2016: De auditcommissie zet de bezoeken aan de scholen voort, zoveel als 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 2016 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.
✓ Resultaat 2016: de wedstrijdcommissie stelt een topsportbeleid en bijhorend plan op.
Wedstrijden
In 2015 werden drie officiële wedstrijden georganiseerd: Nederlands kampioenschap schermvliegen vlakland (NKSV), het Dutch Open (ism de Britten) en kampioenschap Precisie stand up. Daarnaast ondersteunde de afdeling het Nederlandse onderdeel van de wereldwijde Xcontest en vindt
het kampioenschap Precisie klassiek plaats.
De wedstrijdcommissie bepaalt welke wedstrijden worden gehouden en bepaalt voor deze wedstrijden de local rules. Dit gebeurt in de lijn van het op te stellen topsportbeleid. Totdat dit er is
wordt er gewerkt aan het volgende resultaat.
✓ Resultaat 2016: vier officiële wedstrijden (NKSV, Dutch Open, Precisie stand up en XContest)
worden georganiseerd, met per wedstrijd meer deelnemers dan in 2015.

Besluit: de afdelingsvergadering stelt het Jaarplan 2016 vast.
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6. Vaststellen begroting en contributie 2016
Overzicht
Begroting Schermvliegen, bedragen in euro’s
BATEN
1 CONTRIBUTIES
2 SUBSIDIES
3 BIJZONDERE BATEN EN LASTEN

Begroting
2016

Begroting
2015

Realisatie
2014

43.600
0
0
43.600

43.200
0
0
43.200

37.851
0
(452)
37.399

10.100
3.335
13.435

9.700
3.335
13.035

4.505
3.793
8.298

(10.000)

(10.000)

(10.384)

7 COMMUNICATIE & MARKETING

14.100

14.100

16.756

8 Bestuur, adviescommissies en overlegorganen
9 Operations
BELANGENBEHARTIGING & REPRESENTATIE

12.900
0
12.900

12.900
0
12.900

9.506
0
9.506

0
0
9.540
4.375
13.915

0
0
9.540
4.375
13.915

0
0
7.949
4.397
12.346

44.350
-750

43.950
-750

36.522
877

750

750

852

Totaal jaarresultaat (A - B + C )
Mutatie ALGEMENE RESERVE
(Resultaatbestemming)

0

0

1.729

0

0

-1.729

SALDO EXPLOITATIE

0

0

0

1.600
1.600
275
650
200
€ 27,25

1.600
1.600
275
650
200
€ 27,00

1.616
1.517
264
645
171
€ 23,70

Telling baten (A)
LASTEN
4 Sportaanbod/Sportondersteuning
5 Sportservice
SPORT
6 EXAMINERINGS INSTITUUT (KEI)

10
11
12
13

Personeel (bruto personeelslasten)
Huisvesting
Kantoor
Algemeen
ORGANISATIE
Telling lasten (B)
Exploitatieresultaat (A - B)

14 FINANCIEEL RESULTAAT ( C)

Aanvullende gegevens
Aantal leden Afdeling
Aantal leden KNVvL
Aantal sportlicenties
Aantal brevetten (GPL en IPPI)
Aantal examens
Contributie afdeling
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Toelichting
1. Contributies
De contributie-opbrengst is gebaseerd op een stabiel aantal leden van 1.600 voor 2016. De contributie is aangepast aan de inflatie van 1% waarmee de KNVvL rekening houdt en dat betekent een
verhoging met € 0,25 naar € 27,25.
2. Subsidies
De afdeling heeft in 2014 voor de laatste maal NOC*NSF subsidie voor topsportprogramma ontvangen. Vanaf 2015 ontvangt de afdeling geen subsidie meer.
3. Bijzondere baten
De afdeling verwacht in 2016 geen bijzondere baten of lasten.
4. Sportaanbod en sportondersteuning
Dit is het budget dat beschikbaar is voor (top)sport en wedstrijden. Ten laste van dit bedrag komen
de kosten van het organiseren van de wedstrijden en de bijdragen aan deelnemers voor topwedstrijden. De wedstrijdcommissie herijkt de besteding van het budget, met als doel het stimuleren
van de breedtesport door middel van de topsport als uithangbord.
5. Sportservice
Onder deze noemer vallen de kosten van de collectieve WA-verzekering en de opbrengsten van de
sportlicenties, de jaarlijkse schoolbijdragen en opbrengsten van lierkeuringen.
6. KEI
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
De kosten voor communicatie bestaan voor het grootste deel uit de uitgave van het ledenmagazine
Riser. Deze verschijnt vier keer per jaar. De kosten bedragen de samenstelling en verspreiding; de
inkomsten komen uit advertentieopbrengsten. De begrootte kosten voor verenigingsperiodieken is
gebaseerd op € 3.650 aan drukkosten en € 875 verzendkosten per editie voor de Riser. De advertentie-inkomsten zijn begroot op € 1.250 per editie. Andere kosten ten laste van dit budget zijn de
kosten voor promotie, zoals de Vliegsportbeurs, en (bijdragen aan) hosting van website veiligheidscommissie, waaronder de EHPU database.
8. 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 instructeursbijeenkomsten in het Amrâth
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Hotel in Maarsbergen. De Afdeling heeft kosten voor afdelingscommissies; die betreffen met name
reiskosten van commissieleden.
9. Operations: niet van toepassing
10. Personeel: niet van toepassing
11. Huisvesting: niet van toepassing
12. Kantoor
Onder de noemer Kantoorkosten vallen kosten van de dienstverlening van de KNVvL (‘Woerden’)
13. Algemeen, adviescommissies en overlegorganen
Onder Algemeen vallen de contributies van WOS/NOC/EAS/FAI.

Besluit: de afdelingsvergadering stelt de Begroting 2016 en de afdelingscontributie vast.
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7. Voorstel aanpassen Reglement Schermvliegen
In het voorjaar van 2015 is het reglement op onderdelen aangepast en aangevuld. Naar
aanleiding daarvan heeft Rogier Wolff het hele reglement nog eens zorgvuldig
doorgelezen. Hij stelt een aantal verduidelijkingen en taalkundige verbeteringen voor. Het
bestuur is Rogier zeer erkentelijk voor zijn bijdrage en heeft alle wijzigingsvoorstellen
afgewogen. Het grootste deel heeft het bestuur overgenomen. Een aantal van de door
Rogier Wolff voorgestelde wijzigingen betrof inhoudelijke aanpassingen. Die heeft het
bestuur niet overgenomen, omdat er meer tijd nodig is om daar een zorgvuldige afweging
in te maken. Daarnaast zijn enkele tekstuele wijzigingsvoorstellen niet overgenomen,
omdat het bestuur van mening is dat op die onderdelen de huidige tekst voldoet.
De overgenomen wijzigingsvoorstellen staan in onderstaand overzicht, waarin telkens de
oude (‘Was’) en nieuwe tekst (‘Wordt’) naast elkaar zijn gezet. Voor de leesbaarheid is
telkens het volledige artikel opgenomen, met daarbij geel gearceerd de wijzigingen.
Doorgehaald zijn woorden die vervallen en onderstreept de toegevoegde woorden.
Wijzigingen die beperkt zijn tot hoofdletters, punten en komma’s zijn niet in het overzicht
opgenomen, maar wel overgenomen van Rogier. Na vaststellen van de wijzigingen
publiceert het bestuur het gewijzigde reglement op de website. In de Riser en de
nieuwsbrief zullen de leden op de wijzigingen worden geattendeerd.
Was

Wordt

Artikel 01. Begripsbepalingen
Theorie Exameneisen Schermvliegen 2010:
Het Theorie Exameneisen Schermvliegen van
het KNVvL Examinering Instituut waarin de eisen
voor het theorie-examen Schermvliegen staan
beschreven.

Artikel 01. Begripsbepalingen
Theorie Exameneisen Schermvliegen:
Het Theorie Exameneisen Schermvliegen van
het KNVvL Examinering Instituut waarin de eisen
voor het theorie-examen Schermvliegen staan
beschreven.

Deze wijziging geldt ook voor artikelen 24, 25
en 27
Artikel 01. Begripsbepalingen
Proficiencycheck
Checkvlucht ten overstaan van een Instructeur
met de vereiste Aantekening bij een Opleidingsinstantie of ten overstaan van een PvB-beoordelaar.
Artikel 11. Onderhoud en keuring van de
schermvlieguitrusting
1. De eigenaar van de schermvlieguitrusting is
verplicht er voor te zorgen dat het onderhoud
en de veiligheidskeuringen van alle onderdelen van de schermvlieguitrusting gebeurt
volgens de voorschriften en aanwijzingen
van de fabrikant(en).
2. Indien de fabrikant geen termijnen voor
onderhoud, keuringen of levensduur
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Artikel 01. Begripsbepalingen
Proficiencycheck
Een of meer vluchten ten overstaan van een Instructeur met de vereiste Aantekening bij een
Opleidingsinstantie of ten overstaan van een
PvB-beoordelaar om een bepaalde bekwaamheid aan te tonen.
Artikel 11. Onderhoud en keuring van de
schermvlieguitrusting
1. De eigenaar van de schermvlieguitrusting is
verplicht er voor te zorgen dat het onderhoud
en de veiligheidskeuringen van alle onderdelen van de schermvlieguitrusting gebeurt
volgens de voorschriften en aanwijzingen
van de fabrikant(en).
2. Indien de fabrikant geen termijnen voor
onderhoud, keuringen of levensduur
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Was

Wordt

voorschrijft, gelden de volgende termijnen op
het moment van gebruik:
a. De keuring van een schermzweeftoestel
dat tijdens opleidingen wordt gebruikt
mag niet langer dan 12 maanden of,
indien eerder, 200 gebruiksuren geleden
zijn uitgevoerd.
b. De keuring van een soloschermzweeftoestel mag niet langer dan
24 maanden of, indien eerder, 200
gebruiksuren geleden zijn uitgevoerd.
c. De keuring van een
tandemschermzweeftoestel mag niet
langer dan 12 maanden of, indien
eerder, 200 gebruiksuren geleden zijn
uitgevoerd.
d. Een reddingscherm mag niet langer dan
6 maanden geleden zijn uitgepakt,
gelucht en gevouwen, door een ter zake
kundige persoon.
e. De fabricagedatum van een
reddingscherm tijdens een vlucht mag
niet ouder dan 10 jaar zijn.
Artikel 21. Verlopen Schermvliegbewijs en
Aantekeningen
1. In alle gevallen is zelfstandig vliegen met
een verlopen of ongeldig Schermvliegbewijs
niet toegestaan; 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 verlengd, als door de piloot zijn bekwaamheid kan worden aangetoond aan een
Instructeur door middel van een Proficiencycheck. Als de Proficiencycheck door de beoordelende Instructeur als voldoende wordt
beoordeeld, kan door de Opleidingsinstantie
opnieuw een Luchtwaardigheidsverklaring
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 beoordeling 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.
4. Indien een Aantekening langer dan 3 maan-

voorschrijft, gelden de volgende termijnen op
het moment van gebruik:
a. De keuring van een schermzweeftoestel
dat tijdens opleidingen wordt gebruikt
mag niet langer dan 12 maanden of,
indien eerder, 200 gebruiksuren geleden
zijn uitgevoerd.
b. De keuring van een soloschermzweeftoestel mag niet langer dan
24 maanden of, indien eerder, 200
gebruiksuren geleden zijn uitgevoerd.
c. De keuring van een
tandemschermzweeftoestel mag niet
langer dan 12 maanden of, indien
eerder, 200 gebruiksuren geleden zijn
uitgevoerd.
d. Een reddingscherm mag niet langer dan
6 maanden geleden zijn uitgepakt,
gelucht en gevouwen, door een ter zake
kundige persoon.
e. De fabricagedatum van een
reddingscherm tijdens een vlucht mag
niet meer dan 10 jaar geleden zijn.
Artikel 21. Verlopen Schermvliegbewijs en
Aantekeningen
1. In alle gevallen is zelfstandig vliegen met
een verlopen of ongeldig Schermvliegbewijs
niet toegestaan, evenmin als het verrichten
van handelingen waarvoor de aantekening is
verlopen of ongeldig is. Vluchten gemaakt
zonder geldig Schermvliegbewijs of toepasselijke aantekening zijn niet geldig.
2. Indien een Schermvliegbewijs niet langer dan
36 maanden is verlopen, kan dit alsnog worden verlengd, als door de piloot zijn bekwaamheid kan worden aangetoond aan een
Instructeur door middel van een Proficiencycheck. Als de Proficiencycheck door de beoordelende Instructeur als voldoende wordt
beoordeeld, kan door de Opleidingsinstantie
opnieuw een Luchtwaardigheidsverklaring
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 beoordeling aan de betreffende Instructeur. Het
aantal vluchten onder begeleiding van een
instructeur om zijn bekwaamheid aan te tonen is tenminste 3.
4. Indien een Aantekening langer dan 3 maan-
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Wordt

den is verlopen, kan uitsluitend een nieuwe
Aantekening 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.
Artikel 31. Praktijkeisen Schermvliegbewijs-3
De Aanvrager dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde:
1. in het bezit van het schermvliegbewijs niveau
2;
2. Gevorderde beheersing van vliegoefeningen:
a. Oren Groot Afgestemd op aanbeveling
van de fabrikant;
b. Twee afdaaltechnieken waarvan één
afdaaltechniek minimaal 3 meter per seconde dalen en één afdaaltechniek minimaal 6 meter per seconde dalen met in
achtneming van de maximale daalsnelheid zoals de fabrikant van het scherm
dat heeft aangegeven.
c. Dolfijnen/rollen-knikken Actief vliegen
dmv stevig rollen-knikken, inclusief goed
uitleiden.
d. Inklapper: Zowel rechts 50% als links
50%; als dit bij het scherm en de piloot
past, ook met maximaal 50% speed ingetrapt.
e. Uitvoeren van front stall inclusief juiste
uitleiding.
3. Praktijkervaring:
a. Minimaal 50 vlieguren;
b. Minimaal 10 uur thermiekvliegen of een
combinatie van minimaal 5 uur thermiek
vliegen en minimaal 5 uur dynamisch
vliegen (soaren of ridgesoaring);
c. Minimaal 100 Hoogtevluchten waarvan:
minimaal 15 vluchten die elk minimaal
20% verder zijn dan de maximale glijhoek
van het scherm met een minimum van 10
kilometer afstand, inclusief stijging tijdens
de vlucht.
d. Bij uitbreiding van het Schermvliegbewijs
met een tweede of derde startmethode
geldt een reductie van 50% op het minimum aantal Hoogtevluchten.
e. Het totaal aantal vluchten is uitgevoerd 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 3BFT (minimaal 12 km/h).
Artikel 32. Praktijkeisen Verlenging Schermvliegbewijs-3

den is verlopen, kan uitsluitend een nieuwe
Aantekening 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.
Artikel 31. Praktijkeisen Schermvliegbewijs-3
De Aanvrager dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde:
1. In het bezit van het schermvliegbewijs niveau 2;
2. Gevorderde beheersing van vliegoefeningen:
a. Oren Groot, afgestemd op aanbeveling
van de fabrikant;
b. Twee afdaaltechnieken waarvan één
afdaaltechniek minimaal 3 meter per seconde dalen en één afdaaltechniek minimaal 6 meter per seconde dalen met in
achtneming van de maximale daalsnelheid zoals de fabrikant van het scherm
dat heeft aangegeven.
c. Dolfijnen/rollen-knikken Actief vliegen
dmv stevig rollen-knikken, inclusief goed
uitleiden.
d. Inklapper: Zowel rechts 50% als links
50%; als dit bij het scherm en de piloot
past, ook met maximaal 50% speed ingetrapt.
e. Uitvoeren van front stall inclusief juiste
uitleiding.
3. Praktijkervaring:
a. Minimaal 50 vlieguren;
b. Minimaal 10 uur thermiekvliegen of een
combinatie van minimaal 5 uur thermiek
vliegen en minimaal 5 uur dynamisch
vliegen (soaren of ridgesoaring);
c. Minimaal 100 Hoogtevluchten waarvan:
minimaal 15 vluchten die elk minimaal
20% verder zijn dan de maximale glijhoek
van het scherm met een minimum van 10
kilometer afstand.
d. Bij uitbreiding van het Schermvliegbewijs
met een tweede of derde startmethode
geldt een reductie van 50% op het minimum aantal Hoogtevluchten.
e. Het totaal aantal vluchten is uitgevoerd 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 3BFT (minimaal 12 km/h).
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1. Degene die Verlenging aanvraagt, dient
voorafgaand aan de aanvraag, over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde:
a. Minimaal 40 Hoogtevluchten gedurende
de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag, waarvan 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.
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 uitgevoerd.
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 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 Aantekening Tandem.

1. Degene die Verlenging aanvraagt, dient
voorafgaand aan de aanvraag, over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde:
a. Minimaal 40 Hoogtevluchten gedurende
de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag, 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.
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 uitgevoerd.
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, die vooraf hierover worden geïnformeerd
Artikel 39. Praktijkeisen Verlenging Aantekening (Opleidingsbevoegde) Lierman
1. De Aanvrager van Verlenging dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde:
a. minimaal 75 starts als Lierman aan de
Lier gedurende de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag.
2. De Aanvrager moet schriftelijk kunnen aantonen dat hij aan de eisen heeft voldaan.
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 tenminste 5 hoogtevluchten in de 12 maanden
voorafgaand aan de aanvraag.
b. Een met goed gevolg afgelegde Proficiencycheck ten overstaan van een Instructeur
met Aantekening Tandem.

Artikel 61. Materiaaleisen bij praktijkonderricht

Artikel 61. Materiaaleisen bij praktijkonderricht

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.
2. De Aanvrager moet schriftelijk kunnen aantonen dat hij aan de eisen heeft voldaan.
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2. De Opleidingsinstantie dient ervoor zorg te
dragen dat de volledige schermvlieguitrusting
welke de cursist ter beschikking krijgt, voldoet
aan de eisen zoals gesteld in artikel 10a en
11.
3. Tijdens de vluchten van cursisten die niet beschikken over tenminste Schermvliegbewijs2, 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.

1. De Opleidingsinstantie dient ervoor zorg te
dragen dat de volledige schermvlieguitrusting welke de cursist gebruikt, voldoet aan de
eisen zoals gesteld in artikel 10a en 11.
2. Tijdens de vluchten van cursisten die niet beschikken over tenminste Schermvliegbewijs2, 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.

Besluit: de afdelingsvergadering stelt het gewijzigde Reglement Schermvliegen vast.
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8. Discussiepunt: gevolgen verkrijgen tweede aantekening
Moet een piloot die Brevet-3 (lier of berg) heeft en een tweede aantekening behaalt (berg of
lier) deze tweede aantekening op niveau 2 (huidige situatie) of op niveau 3 krijgen?
In het huidige reglement behaalt een piloot met brevet 3 zijn tweede aantekening op niveau
2. Dit betekent dat een piloot met Berg-3 die zijn Lieraantekening haalt de aantekening
Lier-2 krijgt en omgekeerd (dus Lier-3 verkrijgt Berg-2). De betreffende piloot moet om zijn
tweede aantekening op niveau 3 te verkrijgen voldoen aan de eisen uit artikel 31, waarbij
het met name om de praktijkervaring in lid 3 draait. De piloot heeft al aan deze eisen voldaan voor zijn eerste aantekening op niveau 3. Een piloot die twee aantekeningen heeft
kan reeds beide aantekeningen geldig houden met of alleen liervluchten of alleen bergvluchten (een combinatie mag natuurlijk ook).
Vragen:
a. Hoe nuttig en noodzakelijk is het dat een piloot ook voldoet aan de praktijkeisen voor
het verkrijgen van zijn tweede aantekening?
b. Wat is de situatie andere landen die werken volgens de IPPI-methodiek?
c. Als dat niet nuttig en noodzakelijk is, geldt dit dan voor zowel de situatie waarin de eerste aantekening Bergstart is als de situatie waarin de eerste aantekening Lierstart is?
d. En als het niet nuttig en noodzakelijk is, hoe gaan we dan om met huidige piloten met
een B3/B2 brevet?
Artikel 31. Praktijkeisen Schermvliegbewijs-3
De Aanvrager dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde:
1. In het bezit van het schermvliegbewijs niveau 2;
2. Gevorderde beheersing van vliegoefeningen:
a. Oren Groot, afgestemd op aanbeveling van de fabrikant;
b. Twee afdaaltechnieken waarvan één afdaaltechniek minimaal 3 meter per seconde dalen
en één afdaaltechniek minimaal 6 meter per seconde dalen met in achtneming van de
maximale daalsnelheid zoals de fabrikant van het scherm dat heeft aangegeven.
c. Dolfijnen/rollen-knikken Actief vliegen dmv stevig rollen-knikken, inclusief goed uitleiden.
d. Inklapper: Zowel rechts 50% als links 50%; als dit bij het scherm en de piloot past, ook met
maximaal 50% speed ingetrapt.
e. Uitvoeren van front stall inclusief juiste uitleiding.
3. Praktijkervaring:
a. Minimaal 50 vlieguren;
b. Minimaal 10 uur thermiekvliegen of een combinatie van minimaal 5 uur thermiek vliegen en
minimaal 5 uur dynamisch vliegen (soaren of ridgesoaring);
c. Minimaal 100 Hoogtevluchten waarvan: minimaal 15 vluchten die elk minimaal 20% verder
zijn dan de maximale glijhoek van het scherm met een minimum van 10 kilometer afstand.
d. Bij uitbreiding van het Schermvliegbewijs met een tweede of derde startmethode geldt een
reductie van 50% op het minimum aantal Hoogtevluchten.
e. Het totaal aantal vluchten is uitgevoerd 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 3BFT (minimaal 12 km/h).
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9. Overige voorstellen en vragen van afgevaardigden
Er zijn geen voorstellen ontvangen.

10. Sluiting van de afdelingsvergadering
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