Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart | Afdeling Schermvliegen

Agenda
Afdelingsvergadering Schermvliegen
voorjaar 2015

Vrijdag 10 april 2015
Aanvang 19.30 uur
Locatie: Amrath Hotel Maarsbergen
Woudenbergseweg 44, Maarsbergen

Verzonden 27 maart 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. Uitslag verkiezing afgevaardigden namens individuele leden
4. Wisselingen in het bestuur
5. Voorstel aanpassen Reglement Schermvliegen voor duinsoaren
6. Voorstel aanpassen Reglement Schermvliegen voor materiaaleisen
7. Vaststellen verslag afdelingsvergadering 21 november 2014
8. Vaststellen verslag 2014 van het bestuur
9. Vaststellen financieel verslag 2014
10. Voorstel aanpassen Reglement Schermvliegen voor opleidingsbevoegde lierman
11. Voorstel aanpassen Reglement Schermvliegen voor eisen brevet-2
12. Voorstel herstellen weggevallen bepalingen Reglement Schermvliegen
13. Overige voorstellen en vragen van afgevaardigden
14. Sluiting van de afdelingsvergadering
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2. Mededelingen en ingekomen stukken
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3. Uitslag verkiezing afgevaardigden namens individuele leden
Volgens de statuten van de KNVvL en het Afdelingsreglement Schermvliegen worden er
elk oneven kalenderjaar verkiezingen gehouden voor de afgevaardigden voor de
afdelingsvergadering. Er zijn twee soorten afgevaardigden, namelijk afgevaardigden die
door de verenigingen binnen de afdeling worden benoemd en afgevaardigden namens de
individuele / ongebonden leden. Elk lid van de afdeling kan zelf bepalen hoe hij zich wil
laten vertegenwoordigen: door een vereniging waar hij bij is aangesloten of door de
afgevaardigden namens de individuele leden. Dat laatste is ook mogelijk als een lid is
aangesloten bij een vereniging.
Via de wekelijkse nieuwsbrief zijn leden opgeroepen zich kandidaat te stellen en is
vervolgens bekend gemaakt wanneer en hoe leden hun stem konden uitbrengen. De
verkiezingsperiode was van 1 tot en met 20 maart. Er hebben zich vier leden kandidaat
gesteld en alle vier zijn daadwerkelijk verkozen tot afgevaardigde door het behalen van
meer dan 10 stemmen elk.
Uitslag 2015

aantal stemmen

aantal stemrechten

Sikking J.G.M. (Jan)

64

3

Kragten L. (Leontien)

67

3

Wassenaar B.W.A. (Bas)

16

1

Blok P.M. (Paul)

16

1

Totaal

163

8
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Afgevaardigden namens de verenigingen

Vereniging

7198 Paraglidingclub Skyrebels

Aantal
senior
leden
8

Aantal Afgevaardigden
stem
rechten
0 Geen

7201 Achterhoekse Vliegers XCC

11

1 Jeroen van Steenderen

7289 Para Sailing Team Nistelrode

22

2 Ad van den Akker
Peter Wanten

7292 Stichting Eurofly Paragliding

39

2 Lucas ten Napel
Vacature

7297 Skyclub Holland

31

2 Alex Schreurs
Rob Verheij

7301 AA Paragliding Holland B.V.

80

4 Vincent Verbon
Henk Alberts
Vacature
Vacature

7303 Cloud to Cloud paragliding

11

1 Hans ter Maat

7655 Eerste Ned. Parapente
Vereniging

92

4 A.J. Wierenga
S. Wierenga
Max Wout
Yiri IJsselsteijn

7657 TPC Skyline

12

1 Maarten Swart

8502 Pro Air Paragliding

29

2 Arjan Pool
Andre Bizot

8503 Falcon Air

61

3 Huub Coumans
Rommert Dijk
Johan Duits

715232 Plus 4

35

2 Joost Visschedijk
Hans Dekker

Totaal
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4. Wisselingen in het bestuur
a) Contijn van Marle en Maurice Janssen hebben in maart hun bestuurslidmaatschap
neergelegd.
Het afgelopen jaar is veel gebeurd. Maarten van Eck moest vanwege zijn
gezondheid het voorzitterschap per direct neerleggen. Contijn van Marle is op
verzoek van het bestuur meteen ingesprongen. Daardoor ontbrak de tijd om in alle
rust een profiel op te stellen, te bezien welke rol de voorzitter zou moeten vervullen
en wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Dat wreekt zich thans. Contijn heeft
helder aangegeven dat eenheid, onderling vertrouwen en samenwerking voor hem
onvoorwaardelijke aspecten zijn om zijn rol goed te kunnen vervullen. De andere
bestuursleden hebben vastgesteld dat deze elementen onvoldoende aanwezig zijn.
Daarnaast heeft een verschil van inzicht over het te voeren beleid Maurice Janssen
doen besluiten om zijn activiteiten voor het bestuur te beëindigen. Dat heeft er toe
geleid dat de posities van voorzitter, penningmeester en portefeuillehouder
wedstrijden momenteel vacant zijn. Het bestuur beraadt zich op de ontstane situatie
en zal tijdens de ledenvergadering op 10 april met een procedure komen voor het
vervullen van de vacatures.
b) De bestuursperiode van John Joosten (kwaliteitsmanagement en scholen) en
Wouter Stigter (secretaris en communicatie) loopt af tijdens deze
voorjaarsvergadering. Beiden zijn statutair herkiesbaar en hebben medio 2014 al
aan de leden en de afgevaardigden te kennen gegeven hun bestuurslidmaatschap
te willen voortzetten.
c) Het bestuur constateert dat er binnen de afdeling veel ontwikkelingen zijn, die veel
tijd vragen van bestuursleden. Het combineren van portefeuilles blijkt in de praktijk
te leiden tot een grote werkdruk. Dit is voor het bestuur reden om het bestuur uit te
willen breiden met 1 of 2 leden en vervolgens de onderlinge portefeuilleverdeling
opnieuw te bezien.
Besluit: de afdelingsvergadering herbenoemt John Joosten en Wouter Stigter tot
bestuurslid voor een periode van 4 jaar.
d) De afdeling Schermvliegen heeft op basis van het ledenaantal recht op vier
afgevaardigden voor de Ledenraadvergadering van de KNVvL. Het bestuur stelt
voor om John Joosten, Wouter Stigter, Henry Lemmen en Sanne Both te benoemen
tot afgevaardigden en Erik Louwes en Andre Bizot tot plaatsvervangende
afgevaardigden.
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Besluit: de afdelingsvergadering benoemt 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.
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5. Voorstel aanpassing Reglement Schermvliegen voor
duinsoaren
In de najaarsvergadering is besloten tot het invoeren van de aantekening Soarstart, naast
de aantekeningen 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. 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 een enkele aanpassing vereist.
De discussies spitsten zich toe op 4 onderwerpen:
Proficiency-check
De proficiency-check is bedoeld voor mensen zonder ander brevet maar met ervaring, die
zonder cursus te doen een soarbrevet willen halen. Voor de proficiency-check geldt dat
deze pas kan worden afgelegd nadat een kandidaat zijn theorie voor brevet 2 heeft
gehaald. Hiermee zorgen we ervoor dat zich alleen serieuze kandidaten aanmelden.
Omdat de eerstvolgende praktische mogelijkheid voor afleggen theorie-examen in
november 2015 is, is er voldoende tijd voor de daartoe bevoegde instructeurs om de eisen
voor een proficiency check op te stellen. Instructeurs willen daar geen vast en gedetailleerd
stramien voorgeschreven krijgen. Het bestuur wil wel een algemeen stramien meegeven
aan de instructeurs voor hun beoordeling: laat goede groundhandling zien, laat goede
starttechniek(en) zien, laat goede vlucht(en) zien en laat goede landing(en) zien. De
vrijheid van de instructeurs zit hem in het beoordelen van wat zij als ‘goed’ beschouwen.
Brevet-3 soaren
Uit de discussies komt naar voren dat het niet wenselijk is dat op basis van alleen ervaring
met soaren iemand de instructeursopleiding kan volgen of een tandemaantekening kan
behalen. De redenering daarbij is dat voor een goed begrip van het vliegen in zijn
algemeenheid en het uitvoeren van sommige manoeuvres hoogtevluchten (aan de lier of in
de bergen) nodig zijn. Bovendien is het ongewenst dat een tandempiloot met alleen
soarervaring in de bergen kan gaan tandemvliegen; de huidige reglementen maken echter
geen onderscheid in type tandemaantekening. Daarom stelt het bestuur 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
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aantekening tandem alleen behaald kan worden door houders van een brevet met
hoofdaantekening lierstart of bergstart.
Reductieregeling
De reductieregeling blijft universeel 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 geeft de instructeur omgekeerd ook niet de plicht om de
verklaring af te geven bij 20 vluchten. Instructeurs zijn voldoende opgeleid om dit te kunnen
beoordelen en hierover uitleg te geven aan een piloot-cursist. Daarnaast heeft elke piloot
die een tweede aantekening wil behalen reeds zijn theorie gehaald en beschikt daarmee
redelijkerwijs over voldoende theoretische kennis.
Verlengingseis
De verlengingseis blijft universeel gelden: het aantal vluchten of de gevlogen tijd mag voor
verlenging van een brevet zijn opgebouwd 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.
Conclusie
Op basis van deze punten wordt invulling gegeven aan praktische uitvoerbaarheid, zonder
aan kwaliteit in te leveren.
Het schrappen van de mogelijkheid om de aantekening Instructeur of Tandemvliegen te
kunnen behalen op alleen een Soarbrevet vereist aanpassing van het Reglement
Schermvliegen, evenals de mogelijkheid om via een proficiency-check brevet-2 Soaren te
kunnen behalen.
Onderstaand zijn de wijzigingen in de artikelen van het Reglement Schermvliegen
aangegeven in geel.
Artikel 18 lid 7:
Op Schermvliegbewijs-3 met Aantekening startmethode Soaren kunnen de volgende
aantekeningen worden bijgeschreven:
a. Hulpinstructeur Soaren
b. Tandemvliegen
c.

Instructeur Soaren

d. Instructeur Tandemvliegen
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Artikel 18 lid 5
Op Schermvliegbewijs-3 met Aantekening startmethode Lier kunnen de volgende
aantekeningen worden bijgeschreven:
e. Instructeur Liervliegen en/of Instructeur Soaren.
Artikel 18 lid 6
Op Schermvliegbewijs-3 met Aantekening startmethode Berg kunnen de volgende
aantekeningen worden bijgeschreven:
c. Instructeur Bergvliegen en/of Instructeur Soaren.

Artikel 28a Praktijkeisen Eerste aanvraag Schermvliegbewijs-2 Soaraantekening
1. Voor de hoofdaantekening startmethode Soaren vervallen de eisen gesteld in art.28 lid
b, e, f en g.
2. Personen zonder schermvliegbewijs-1 maar met soarervaring, komen in aanmerking
voor het behalen van het Schermvliegbewijs-2 met hoofdaantekening Soaren door middel van een proficiency-check.
3. Om een proficiency-check te kunnen aanvragen moet de Aanvrager in het bezit zijn van
het theoriecertificaat voor Schermvliegbewijs-2.
4. De proficiency-check wordt afgenomen door een instructeur met aantekening Soaren
5. Tijdens de proficiency-check moet de kandidaat aantonen de volgende vaardigheden in
op het niveau van schermvliegbewijs-2 te bezitten:
a. Groundhandling
b. Starttechniek
c. Vliegtechniek
d. Landingstechniek
Besluit: de afdelingsvergadering stelt de wijzigingen in artikel 18 vast en voegt artikel 28a
aan toe aan het Reglement Schermvliegen.
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6. Voorstel aanpassen Reglement Schermvliegen voor
materiaaleisen
Tijdens de najaarsvergadering 2014 is aan de hand van een voorstel van Parasailing Team
Nistelrode gesproken over de vraag of we eisen willen blijven stellen aan het materiaal
waarmee wordt gevlogen of dat we volstaan met aanbevelingen. Het voorstel van PTN om
te volstaan met aanbevelingen is ingegeven vanuit de invalshoek van de (lier)vereniging.
Die wil geen verantwoordelijkheid dragen voor het materiaal waarmee leden vliegen. De
leden behoren volledig zelf daarvoor verantwoordelijk te zijn. Deze redenatie kan op steun
rekenen, maar de vraag is of het loslaten van alle eisen daar de beste oplossing voor is.
De uitkomst van de discussie was dat het voorstel wordt aangehouden tot de
voorjaarsvergadering 2015. In de tussentijd onderzoekt het bestuur samen met PTN en
anderen het volgende:
1. hoe is het bij andere afdelingen en in andere landen geregeld
2. hoe is de positie ten opzichte van erkenning brevet in andere landen
3. wat is er mogelijk met een disclaimer
1. Het stellen van eisen aan luchtvaartuigen volgt uit (inter)nationale wet- en regelgeving.
Die geldt in Nederland niet voor schermvliegen: niet voor toestellen en evenmin voor
piloten. De wetgever stelt daar óf geen eisen aan óf heeft vrijstelling verleend van
eisen.
Informatie van ons omringende landen leert dat alleen Duitsland in de wet eisen heeft
opgenomen over toestellen en dat in Oostenrijk een keuring verplicht is.
Land
Frankrijk
Duitsland

Eisen?
Geen eisen
LTF verplicht

Engeland

Geen eisen

Oostenrijk
Zwitserland

Keuring verplicht
Geen eisen

Italië
België

Geen eisen
Geen eisen

Denemarken
Nederland

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. Er is geen relatie gevonden tussen de erkenning van een brevet en het materiaal
waarmee gevlogen mag worden. In andere Europese wetgeving is het doorgaans zo
geregeld dat wanneer iets in land X van de EU is goedgekeurd, die goedkeuring ook
voor de overige landen geldt.
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3. Een disclaimer heeft betrekking op aansprakelijkheid. Dat is een ingewikkeld
onderwerp, zeker in dat geval met meerdere betrokkenen: schermfabrikant, piloot,
passagier, lierman, startleider, vereniging en bestuur. Het is moeilijk uiteen te rafelen
wie waarvoor precies voor verantwoordelijk is. De specifieke omstandigheden ter
plaatse kunnen daar ook nog een rol in spelen. Het is het bestuur tot nu toe niet gelukt
eenduidige antwoorden te krijgen op de vragen.
In zijn algemeenheid zou je kunnen stellen dat wanneer je de omstandigheden niet
veilig en verantwoord vindt om te starten én je bent vanuit je functie op dat moment in
staat invloed uit te oefenen, jij een bepaalde mate van aansprakelijkheid draagt als het
fout gaat. Of dat daadwerkelijk zo is en hoe groot die aansprakelijkheid is, hangt af van
de specifieke omstandigheden.
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. We hebben daarover als bestuur (nog) geen uitsluitsel kunnen
krijgen.
Naar aanleiding van het voorstel van PTN én de discussie over het soaren is een bredere
discussie ontstaan over materiaaleisen. Over één aspect is iedereen het eens: voor
scholing en tandemvluchten moeten eisen gesteld blijven worden, zowel aan schermen als
aan overig materiaal. Op dat punt behoeven de reglementen niet aangepast te worden,
behoudens mogelijk de situatie van SIV-, XC- of Thermiek-trainingen. Het is goed
verdedigbaar om die trainingen door een piloot met zijn eigen scherm te laten doen, ook als
dat scherm hoger geclassificeerd is dan EN-B. Voorwaarde is dan wel dat de instructeur
van dienst dit verantwoord vindt.
Voor het vrije vliegen zijn er drie stromingen / opties: 1) geen eisen stellen, 2) beperkte
eisen stellen of 3) huidige eisen handhaven.
Optie 1: Geen eisen stellen
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 niveaus 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
aanbevelingen om veilig te kunnen schermvliegen. Naleving van deze aanbevelingen is
een verantwoordelijkheid van de schermvlieger zelf. Zoals bij alle aanbevelingen, kan er
ook van worden afgeweken. Dat dient dan wel een weloverwogen keuze te zijn, waarbij het
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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 reddingscherm en helmen die geschikt zijn voor het
schermvliegen.
Voor diverse materialen voor het schermvliegen zijn keuringen sterk aanbevolen. De piloot
dient zich er 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 die 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.
Onderstaand zijn de wijzigingen n het Reglement Schermvliegen in geel aangegeven.
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. Aanbevolen 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.
Artikel 10a. Vlieguitrusting voor opleiding
1.

Verplichtingen:
a.
Een schermzweeftoestel is typegekeurd conform EN 926-2 A of B dan wel
LTF 1 of 2 voor de opleidingen Berg en Lier; voor de opleiding Soaren geldt een
typekeuring conform EN 926-2 A, B of C dan wel LTF 1 of 2.
b.
Een pilootharnas en passagiersharnas is typegekeurd conform EN 12491 of
LTF 91/09
c.

Een helm is EN966 en/of gelijkwaardig typegekeurd.

d.

Een reddingsscherm is typegekeurd conform EN 1651 of LTF 91/09

e.

Schoeisel heeft tenminste enkelbescherming en een grof zoolprofiel.

Afdelingsvergadering Schermvliegen Voorjaar 2015

Pagina 13 van 38

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart | Afdeling Schermvliegen
f.
Bij vluchten waarbij de hoogte boven de grond, in verticale richting gemeten
groter dan 100 meter is gebruik van een reddingsscherm verplicht.
g.
Bij elke vlucht is de piloot wettelijk verplicht om een goed werkende
hoogtemeter te gebruiken.
Artikel 10b. Vlieguitrusting voor piloten met ten minste brevet-2
1.

Aanbevelingen:
a.

Een schermzweeftoestel is typegekeurd conform EN 926-2 of LTF

b.

Een harnas is typegekeurd conform EN 12491 of LTF 91/09

c.

Een helm is EN966 en/of gelijkwaardig typegekeurd.

d.

Een reddingsscherm is typegekeurd conform EN 1651 of LTF 91/09

e.

Schoeisel heeft tenminste enkelbescherming en een grof zoolprofiel.

a.
Bij vluchten waarbij de hoogte boven de grond, in verticale richting gemeten
groter dan 100 meter is gebruik van een reddingsscherm verplicht.
Artikel 10c. Tandemvlieguitrusting
1.

Verplichtingen:
a.

Een tandemschermzweeftoestel is typegekeurd conform EN 926-2 of LTF .

b.
Een pilootharnas en passagiersharnas is typegekeurd conform EN 12491 of
LTF 91/09
c.

Een helm is EN966 en/of gelijkwaardig typegekeurd.

d.

Een reddingsscherm is typegekeurd conform EN 1651 of LTF 91/09

e.

Schoeisel heeft tenminste enkelbescherming en een grof zoolprofiel.

f.
Bij vluchten waarbij de hoogte boven de grond, in verticale richting gemeten
groter dan 100 meter is gebruik van een reddingsscherm verplicht.
g.
Bij elke vlucht is de piloot wettelijk verplicht om een goed werkende
hoogtemeter te gebruiken.
Artikel 11. Onderhoud en keuring van de schermvlieguitrusting
1.
De eigenaar van de schermvlieguitrusting is verplicht om het onderhoud en de
veiligheidskeuringen van de schermvlieguitrusting te (laten) doen volgens de voorschriften
en aanwijzingen van de fabrikant.
2.
Indien de fabrikant geen termijnen voor keuringen of levensduur voorschrijft, is de
eigenaar van de vlieguitrusting verplicht de volgende termijnen te hanteren:
a.
Solo-schermzweeftoestellen keuring: eens in de twee jaar of indien eerder,
na 200 gebruiksuren.
b.
Tandemschermzweeftoestellen keuring: eens per jaar of indien eerder, na
200 gebruiksuren.
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c.
Schermzweeftoestellen ten behoeve van opleiding keuring: eens per jaar of
indien eerder, na 200 gebruiksuren.
d.
reddingschermen onderhoud: elk halfjaar uitpakken, luchten en vouwen,
door een ter zake kundige persoon.
e.

reddingschermen: de levensduur wordt gesteld op maximaal 10 jaar.

Optie 2: Beperkte eisen stellen
De inleiding van de eerste optie is ook hier van toepassing: iedereen is zelf
verantwoordelijk voor zijn materiaal en veiligheid. Maar wat dat inhoudt is niet voor elke
beginnende piloot even duidelijk. Daarom is het goed om voor beginnende piloten wel
eisen te stellen aan hun materiaal, zodat zij op een verantwoorde manier ervaring als
zelfstandig piloot kunnen op doen.
Wanneer een piloot ervaren genoeg is, zal per piloot verschillen. Maatwerk leveren zou de
regelgeving echter onnodig ingewikkeld maken. Het eenvoudigst is het om aan te sluiten bij
de bestaande brevet-structuur en piloten tot en met Brevet-2 verplichten om met
gecertificeerd materiaal te vliegen, waarbij voor schermen een maximum toegestane
classificatie van EN-C geldt. Vanaf brevet-3 vervalt deze laatste beperking en mogen
piloten met schermen vliegen die ten minste voldoen aan EN926-1 (lasttest). In deze
categorie scharen we ook de houders van alleen een soaraantekening. Voor hun overige
materialen gelden alleen aanbevelingen.
Artikel 10a. Vlieguitrusting opleidingen (idem als optie 1)
Artikel 10b. Vlieguitrusting voor piloten met ten hoogste brevet-2
1.

Verplichtingen:
a.
Een schermzweeftoestel is typegekeurd conform EN 926-2 A, B of C dan wel
LTF 1 of 2
b.

Een harnas is typegekeurd conform EN 12491 of LTF 91/09

c.

Een helm is EN966 en/of gelijkwaardig typegekeurd.

d.

Een reddingsscherm is typegekeurd conform EN 1651 of LTF 91/09

e.

Schoeisel heeft tenminste enkelbescherming en een grof zoolprofiel.

a.
Bij vluchten waarbij de hoogte boven de grond, in verticale richting gemeten
groter dan 100 meter is gebruik van een reddingsscherm verplicht.
Artikel 10c. Vlieguitrusting voor piloten met ten minste brevet-3 berg/lier of soar-2
1.

Verplichtingen:
a.

2.

Een schermzweeftoestel is typegekeurd conform EN 926-1 (lasttest)

Aanbevelingen:
b.

Een harnas is typegekeurd conform EN 12491 of LTF 91/09

c.

Een helm is EN966 en/of gelijkwaardig typegekeurd.

d.

Een reddingsscherm is typegekeurd conform EN 1651 of LTF 91/09
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e.

Schoeisel heeft tenminste enkelbescherming en een grof zoolprofiel.

a.
Bij vluchten waarbij de hoogte boven de grond, in verticale richting gemeten
groter dan 100 meter is gebruik van een reddingsscherm verplicht.
Artikel 10d Tandemvlieguitrusting (idem als optie 1)
Optie 3: Huidige eisen handhaven
De redenatie bij optie 1 en 2 is ook voor optie 3 relevant: iedereen is verantwoordelijk voor
zijn eigen materiaal en veiligheid. Maar we hebben gezamenlijk ook een verantwoordelijkheid, namelijk voor het uitdragen van het veilig vliegen naar buiten toe. Voorvallen met
luchtvaartuigen krijgen doorgaans veel media aandacht. Daarbij worden ook vragen gesteld
over de geoefendheid van de piloot, zijn kennis van regels en de kwaliteit van zijn materiaal. Voor de geoefendheid en de kennis van een piloot geldt voor onze afdeling diens brevet als maatstaf. Daarom willen we ook dat alle piloten een brevet hebben, liefst van de
KNVvL. De kwaliteit van het materiaal kunnen we met de huidige regels aantonen, immers
alle piloten moeten geclassificeerd materiaal gebruiken voor hun vlieguitrusting.
Deze regelgeving vormt voor twee ontwikkelingen op dit moment een beperking: soaren en
wedstrijden. Om met dat laatste te beginnen: na de problemen met ondeugdelijke schermen is internationaal ingegrepen en een nieuwe wedstrijdklasse ingevoerd: CCC. Alleen de
elite van wedstrijdpiloten komt voor deze schermen in aanmerking dus fabrikanten geven
deze schermen niet aan Jan en alleman mee. Fabrikanten hebben lering getrokken uit de
gebeurtenissen en zullen minder snel (of helemaal niet) ongeclassificeerde schermen op
de markt brengen. Dat geldt ook voor het soaren. Daar is nu zeker sprake van schermen
met alleen een lasttest (EN926-1) of zelfs dat niet. Ervaren piloten kunnen met deze
schermen uit de voeten. Maar onze regels zijn bedoeld voor alle piloten. Het grootste deel
van hen is niet (zomaar) in staat om met dergelijke schermen te vliegen.
Voorstel: het bestuur stelt voor na discussie tijdens de vergadering om het meest vergaande voorstel (optie 1) als eerste in stemming te brengen. Als dit wordt verworpen, wordt
er vervolgens gestemd over het minder vergaande voorstel (optie 2). Wordt ook dat voorstel verworpen, dan blijven de huidige artikelen over materiaaleisen van kracht. Het is ook
mogelijk dat tijdens de vergadering de voorstellen worden geamendeerd.
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7. Vaststellen verslag afdelingsvergadering 21 november 2014

Nr

Onderwerp

Verslag najaarsvergadering 21 november 2014

1a

Opening

Maarten van Eck opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom, in het bijzonder Hendrik Kort namens het hoofdbestuur
van de KNVvL.

1b

Vaststellen agenda
vergadering

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2a

Mededelingen

Naast het voltallige bestuur zijn er 13 afgevaardigden aanwezig,
die 21 van de 29 stemrechten vertegenwoordigen. Tevens zijn er 7
belangstellenden aanwezig. Zie de bijlage voor de lijst van aanwezigen en afmeldingen.

2b

Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

3a

Benoeming bestuurs- Maarten neemt om gezondheidsredenen afscheid als bestuurslid.
leden
Hij heeft het met veel plezier gedaan en meent dat er de afgelopen
jaren veel is bereikt. Ook voor de komende jaren zijn er nog veel
ontwikkelingen die op ons afkomen.
Contijn van Marle stelt zich voor als kandidaat-voorzitter. Maarten
van Eck vraagt of iemand behoefte heeft aan een stemming over
de kandidaat-voorzitter. Dat is niet het geval.
Contijn van Marle wordt met algemene stemmen gekozen tot
voorzitter.
Maarten van Eck overhandigt hem de traditionele Mars voor nieuwe energie.
Contijn van Marle neemt het voorzitterschap van de vergadering
over van Maarten en bedankt hem hartelijk voor al zijn inzet de afgelopen jaren.
Sanne Both stelt zich voor als kandidaat-bestuurslid voor de portefeuille opleidingen en brevetten. Zij neemt deze portefeuille over
van Andre Bizot. Er is geen behoefte aan een stemming. Sanne
Both wordt met algemene stemmen gekozen tot bestuurslid.
Bas van Duijn stelt zich voor als kandidaat-bestuurslid voor de portefeuille examens. Hij neemt deze portefeuille over van Maurice
Janssen. Er is geen behoefte aan een stemming.
Bas van Duijn wordt met algemene stemmen gekozen tot bestuurslid.
Tenslotte is aan de orde de herbenoeming van Maurice Janssen
als bestuurslid. Hij draagt de portefeuille examens over aan Bas
van Duijn en neemt daarvoor in de plaats de portefeuille wedstrijden. Hij continueert de portefeuille van penningmeester. Er is geen
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Nr

Onderwerp

Verslag najaarsvergadering 21 november 2014
behoefte aan een stemming.
Maurice Janssen wordt met algemene stemmen herkozen tot
bestuurslid.
Bas Wassenaar vraagt of er geen andere kandidaten waren. Wouter Stigter antwoordt dat met vier mensen gesproken is. Eén heeft
zich terug getrokken. Afgelopen week meldde Paul Blok dat er nog
een kandidaat zou zijn geweest. Het bestuur heeft diens vraag om
informatie echter niet als kandidaatstelling beoordeeld. Onduidelijk
is of die persoon een reactie heeft gehad op zijn vraag. Het bestuur betreurt hoe dan ook deze miscommunicatie.

3b

Onderscheiding voor
Theo Küper

Hendrik Kort reikt Theo Küper het ere-insigne in goud uit voor zijn
jarenlange verdiensten als instructeur en lid van de examencommissie.

3b

Afscheid bestuursleden Andre Bizot en
Maarten van Eck

Hendrik Kort reikt Andre Bizot en Maarten van Eck de ere medaille
in brons uit voor hun verdiensten binnen en buiten de afdeling.

4

Verslag afdelingsver- De vergadering stelt het verslag van 11 april 2014 vast zonder
gadering 11 april
op of aanmerkingen.
2014

5

Jaarplan 2015

Maurice Janssen licht de belangrijkste punten toe.
Ten aanzien van de erkenning van onze brevetten licht Contijn van
Marle desgevraagd toe dat Oostenrijk bezig een lijst op te stellen
van erkende brevetten. We hebben goede hoop dat wij op die lijst
komen, voor het nieuwe vliegseizoen begint. Daarnaast proberen
we rijkserkenning van onze brevetten te krijgen. Mogelijk dat we dit
op dezelfde manier kunnen regelen als de afdelingen Ballon en
Zweef dit hebben geregeld, namelijk met een convenant.
Ten aanzien van de samenwerking met Delta is er nu sprake van
het leggen van contacten op commissie- en portefeuilleniveau.
Onze doelstelling blijft om zoveel mogelijk samen te werken.
Contijn van Marle vult aan dat er bijvoorbeeld op het gebied van
soarstekken nadrukkelijk samen wordt opgetrokken. Verder wordt
geprobeerd om een gezamenlijke EHBO opleiding te verzorgen en
Eigen Medische Verklaringen te uniformeren.
Examens: komend jaar 3 theorie-examens ipv 2, om mensen de
kans te geven als ze de 1ste keer zakken, op korte termijn (en voor
het vliegseizoen begint) opnieuw examen te doen. Formeel staat in
de reglementen dat er 2 keer per jaar een examen moet worden
georganiseerd. De vergadering stemt er mee in dit uit te leggen als
‘tenminste tweemaal per jaar’.
Terzijde: vraag naar uitbreiden examenvragen vanwege
verandering van de brevet-3 eisen (later op agenda). Maurice
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Nr

Onderwerp

Verslag najaarsvergadering 21 november 2014
Janssen legt uit hoe de vragen aan eisen zijn gekoppeld en het
gebruik van een toetsmatrijs om te waarborgen dat alle onderdelen
evenwichtig aan bod komen. Database met vragen wordt komend
jaar uitgebreid.
De vergadering stemt in met het jaarplan 2015.

6

Begroting en contribu- Maurice Janssen licht de begroting toe. Belangrijk punt is het
tie 2015
vervallen van de subsidie van het NOC*NSF voor wedstrijdsport.
De portefeuillehouder wedstrijden is in gesprek met de huidige
piloten die aan wedstrijden deelnemen om het wedstrijdbeleid te
vernieuwen. Vooralsnog houden we het budget voorwedstrijdsport
gelijk aan ons oorspronkelijke eigen deel op de begroting.
Omdat we tegen kostenstijgingen oplopen, stelt het bestuur voor
om de afdelingscontributie te verhogen van 23,50 naar 27,00 euro.
Daarnaast stijgen de examengelden van 32,50 naar 35,50 euro per
examen, omdat we drie keer een examen organiseren.
Henk Alberts vraagt naar de reden van het driemaal organiseren
van het theorie-examen. Het vormt immers een extrabelasting voor
de scholen en het bestuur. Bas van Duijn antwoordt dat het een
regelmatig gehoorde wens is van deelnemers aan het examen.
Voor de scholen vormt het ook een kans, zij kunnen immers extra
theorielessen verkopen.
Gerard Visser suggereert om de locatie in Houten te gebruiken.
Bas van Duijn dat nog gekeken wordt naar een optimale locatie.
Op de vraag naar het aantal wedstrijdvliegers dat aan het
(top)sportbeleid deelneemt en of zij niet een eigen bijdrage of
hogere contributie kunnen betalen, antwoordt Maurice Janssen dat
er nu 25% van het afdelingsbudget gaat naar het topsportbeleid.
De subsidie van NOC*NSF moest worden verdubbeld door
afdeling en het moest gaan om classificatie of deelname aan EK of
WK. Daarbij ging het om 10 vliegers en 10.000 euro. Dat ging
grotendeels op aan inschrijfgelden. Deelnemers moesten zelf hun
reis- en verblijfkosten betalen. Met de kernploeg is al besproken
dat we het wedstrijdbeleid anders willen invullen. Daarbij is het
idee dat de kernploegleden iets terugdoen voor de leden.
Bijvoorbeeld het geven van een presentatie zoals door Ferdie van
Schelven en Ronnie Gijzen is gedaan. We zijn nu niet meer
gebonden aan de subsidie-eisen van NOC*NSF en kunnen dus
veel meer onze eigen invulling geven.
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Nr

Onderwerp
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De vergadering stemt in met de begroting, de
afdelingscontributie van €27,- en het examengeld van €35,50.

7

Voorstel aanpassing
Reglement Schermvliegen eisen materiaal

Over dit onderwerp ontstaat een uitgebreide discussie, waaraan
met name (in willekeurige volgorde) deelnemen: Ad vd Akker en
Lino de Wit (van PTN, indiener van het voorstel), Ayke Jager,
Erwin Voogt, Martijn Geurts, Leontien Kragten, Max Wout, Rob
Verheij, bestuurleden en Hendrik Kort.
Kernpunt is of we eisen willen stellen aan het materiaal waarmee
wordt gevlogen of dat we volstaan met richtlijnen. Het voorstel van
PTN om te volstaan met richtlijnen is ingegeven vanuit de
invalshoek van de (lier)vereniging. Die wil geen
verantwoordelijkheid dragen voor het materiaal waarmee leden
vliegen. De leden behoren volledig zelf daarvoor verantwoordelijk
te zijn. Deze redenatie kan op steun rekenen, maar de vraag is of
het loslaten van alle eisen daar de beste oplossing voor is. Wellicht
is een zelfde methodiek als met de Eigen Medische Verklaring
mogelijk (een soort van disclaimer). Relevant is ook om na te gaan
hoe andere afdelingen en andere landen dit hebben geregeld en/of
hoe zij om gaan met veranderende Europese regelgeving.
De uitkomst van de discussie is dat het voorstel wordt
aangehouden tot de voorjaarsvergadering 2015. In de
tussentijd onderzoekt het bestuur samen met PTN en anderen
het volgende:
- hoe is het bij andere afdelingen en in andere landen
geregeld
- hoe is de positie ten opzichte van erkenning brevet in
andere landen
- wat is er mogelijk met een disclaimer

8

Voorstel aanpassing Paul Blok vraagt waar een vluchtplan aan moet voldoen. Het
Reglement Schermbestuur antwoordt dat een eenvoudig plan volstaat: vertrek, doel
vliegen eisen brevet 3 en omstandigheden onderweg.
In artikel 31.4 wordt een combinatie geëist van thermiek vliegen en
dynamisch vliegen. Ayke Jager krijgt steun van de vergadering om
de mogelijkheid te creëren van óf alleen thermiek vliegen óf een
combinatie van thermiek vliegen en dynamisch vliegen.
Verder is artikel 31.1 overbodig.
De vergadering besluit tot aanpassing Reglement
Schermvliegen eisen brevet 3 conform het voorstel, waarbij in
het voorstel artikel 31.4b wordt veranderd in “minimaal 10 uur
thermiek of een combinatie van minimaal 5 uur thermiek
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vliegen en minimaal 5 uur dynamisch vliegen (soaren of
ridgesoaring)”, artikel 31.4c vervalt. Ook artikel 31.1 vervalt
(“in het bezit zijn van een geldig certificaat theorie
schermvliegbewijs niveau 3.” is namelijk geen praktijkeis).

9

Voorstel aanpassing
Reglement Schermvliegen eisen verlenging aantekening
lierman en aantekening opleidingsbevoegde lierman

Er ontstaat een discussie over de eisen die gelden om
opleidingsbevoegde lierman te worden. Met name de eis van 1000
starts in 36 maanden roept vragen op over de haalbaarheid
daarvan. Dat is echter niet het onderwerp van de nu voorgestelde
wijziging. Die gaat alleen over het tweemaal zo zwaar laten wegen
van een traplierstart (met tenminste drie trappen) als een gewone
start.
De vergadering besluit conform het voorstel om in de artikelen
35 en 37 een traplierstart (met tenminste drie trappen)
tweemaal zo zwaar te laten wegen als een gewone start.
Rob Verheij zegt toe om voor de volgende afdelingsvergadering
een voorstel te doen voor het aanpassen van de eis van 1000
lierstarts voor het krijgen van de aantekening opleidingsbevoegde
lierman.

10

Voorstel aanpassing
Reglement
Schermvliegen op
voorstel
soarcommissie

Namens de soarcommissie geeft Martijn Geurts een toelichting op
het voorstel.
Paul Blok merkt op dat in de notitie staat dat voor gebruik is
gemaakt van notitie van Robert Beukers. Dit betekent niet dat
Robert op enigerlei wijze achter de huidige notitie van de
soarcommissie staat. Martijn Geurts geeft aan dat de notitie van
Robert Beukers slechts een van de documenten is geweest die de
commissie heeft gelezen bij het opstellen van hun voorstel. De
commissie heeft met het vermelden van de notitie niet de indruk
willen wekken dat Robert Beukers bij het opstellen van het voorstel
betrokken is geweest.
Bas Wassenaar vindt het inhoudelijk wel een goed voorstel, maar
vraagt zich af of het niet te zwaar is opgetuigd? Martijn Geurts legt
uit dat gekozen is om het via een hoofdaantekening te regelen, dus
nevengeschikt aan lierstart en bergstart. Het voorstel beoogt om
het soaren als een volwaardige tak van schermvliegen neer te
zetten en dat heeft deze gevolgen voor het reglement.
Paul Blok merkt op dat hij het voorstel niet ver genoeg vindt gaan
qua eisen.
Max Wout vraagt hoe het soaren bij delta is geregeld. Bas van
Duijn antwoordt dat het bij delta al jaren is geregeld zoals de
soarcommissie het nu voorstel. Hij voegt toe dat de
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examencommissie de exameneisen nog opnieuw zal vaststellen.
Henk Alberts vindt punt 5 van de overgangsregeling niet gewenst
(bevoegdheid bestuur om aantekening instructeur soaren in
uitzonderlijke gevallen toe te kennen aan instructeurs die niet de
volledige opleiding tot instructeur hebben doorlopen). Martijn
Geurts geeft aan dat de soarcommissie dit punt wil laten vervallen.
Leontien Kragten stelt voor om de aantekening soaren niet
stilzwijgend te verlenen aan huidige houders van brevet 2 en 3.
Paul Blok vraagt zich af hoe de kwaliteit kan worden gewaarborgd
als alle huidige brevethouders automatisch de aantekening soaren
krijgen.
Wouter Stigter antwoordt dat het niet mogelijk is om een bestaand
recht af te nemen; je ontkomt niet aan een overgangsregeling
waarbij huidige brevethouders automatisch de aantekening soaren
krijgen. Het belangrijkste is dat toekomstige vliegers aan nieuwe
eisen moeten voldoen als ze willen soaren. Het voorstel van
Leontien vindt het bestuur administratief niet uitvoerbaar; de
huidige brevethouders krijgen in de ledenadministratie de
aantekening soaren toegekend. Bij verlenging van hun brevet zal
dit op hun nieuwe brevet worden vermeld.
De vergadering besluit conform het voorstel, met uitzondering
van punt 5 van de overgangsregeling; dat punt vervalt. De
ingangsdatum is 1 januari 2015.

11

Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag

12

Sluiting van de
afdelingsvergadering

Contijn van Marle sluit de vergadering, bedankt de aanwezigen en
nodigt iedereen uit voor een drankje.

Besluit: de afdelingsvergadering stelt het verslag van de Najaarsvergadering van 21
november 2014 vast.
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8. Vaststellen verslag 2014 van het bestuur
Jaarverslag 2014
In het Jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar. Naast enkele
algemene zaken over de afdeling gebeurt dit vooral aan de hand van de speerpunten en
resultaten uit het jaarplan 2014.

1. Situatieschets afdeling per 31 december 2014
a. Leden
De afdeling Schermvliegen heeft per 31 december 2014 in totaal 1504 leden, een toename
van leden. Daarmee is ook het afgelopen jaar het aantal leden iets gestegen. Per 1 maart
2015 zijn er 60 aspirant-leden. Voor hen is hun lidmaatschap niet gelijk aan een kalenderjaar, maar eindigt het 12 maanden na aanvang. Ongeveer 10% van de leden is vrouw.
Jaar

1 januari

1 maart

1 oktober

31 december

gemiddeld

2015

1505

1540

2014

1495

1519

1600

1504

1500

2013

1489

1511

1584

1493

1491

2012

1468

1497

1584

1486

1477

2011

1483

1507

1570

1463

1473

2010

1464

1497

1566

1480

1472

2009

1447

1478

1553

1460

1454

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

b. Bestuur
De samenstelling van het bestuur per 31 december is als volgt:
Portefeuille

Naam

Voorzitter en belangenbehartiging

Contijn van Marle

Secretaris en Communicatie

Wouter Stigter

Penningmeester en Wedstrijden

Maurice Janssen

Brevetteringen en Opleidingen

Sanne Both

Veiligheid en techniek

Henry Lemmen

Kwaliteitsmanagement en Scholen

John Joosten

Examens

Bas van Duijn

c. Onderscheidingen
In 2014 is Theo Küper onderscheiden met het ere-insigne in goud omdat hij na 20 jaar
stopt als instructeur. Theo heeft velen leren vliegen en heeft heel veel kennis overgedragen
over de theorie van het vliegen en met name over het weer. Theo is ook lange tijd actief
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geweest in de examencommissie. De vertrekkende bestuursleden André Bizot, Maarten
van Eck en Erik Louwes zijn onderscheiden de met medaille in brons van de KNVvL. Alle
drie hebben meer dan gemiddeld als bestuurslid bijgedragen aan het vorm en inhoud geven van het schermvliegen en het besturen van de afdeling.

2. Doelstelling van de 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 2014
Voorzitter & Belangenbehartiging
Soar-problematiek

✓
Resultaat Jaarplan 2014: De soarcommissie biedt het bestuur een notitie aan met
een inventarisatie van dreigende problemen en opties voor oplossingen en verbeteringen.
Dit resultaat is ruimschoots gehaald. Niet alleen heeft de soarcommissie een notitie opgeleverd, er zijn tijdens de afdelingsvergadering van november 2014 wijzigingen in het Reglement Schermvliegen vastgesteld, waardoor het Soaren als derde aantekening (naast
Lier en Berg) is ingevoerd. Dit heeft geleid tot onrust onder de leden, wat aanleiding is geweest om op 29 januari 2015 een bijeenkomst voor alle geïnteresseerde leden te organiseren. Als vervolg daarop is advies gevraagd aan een groep instructeurs. Tijdens de voorjaarsvergadering 2015 staat het soaren opnieuw op de agenda van de afdelingsvergadering.
Brevetten in Oostenrijk

✗

Resultaat 2014: we verkrijgen rijkserkenning voor onze brevetten en aantekeningen.

Dit resultaat is formeel niet gehaald: op onze brevetten staat niet dat ze door de overheid
worden erkend. Op de websites van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en van de
Inspectie Leefomgeving en Transport is de informatie tegenstrijdig. Volgens het ministerie
is wel een brevet nodig, volgens de inspectie niet. Vervolgens noemt de inspectie wel de
KNVvL als instantie waar een opleiding gedaan kan worden. In samenwerking met Delta en
het bondsbureau werken we aan zowel erkenning van onze brevetten als aan duidelijke informatie van ministerie en inspectie.
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Begin 2015 heeft de FAA Aeroclub, de Oostenrijkse zusterorganisatie van de KNVvL, in
opdracht van het Oostenrijkse ministerie voor Transport, alle landen van de EHPU verzocht
om informatie te geven over de manier van verstrekken van brevetten en de eisen die aan
de brevetten zijn verbonden. Schermvliegen heeft gezamenlijk met Delta deze vragen beantwoord. Wij hebben goede hoop dat onze brevetten spoedig door Oostenrijk erkend gaan
worden.
EHPU

✓
Resultaat 2014: op 2 februari kijken alle deelnemers terug op een geslaagde bijeenkomst.
De bijeenkomst van de EHPU is goed verlopen, ondanks dat Maarten van Eck, onze toenmalige voorzitter, op het laatste moment wegens ziekte moest afhaken. Namens de afdeling heeft André Bizot aan de vergadering deelgenomen en Leo Blommers was aanwezig
namens de afdeling Delta.
Samenwerking Delta en Schermvliegen

✗
Resultaat 2014: de beide afdelingen stellen gezamenlijk een tijdpad op om de samenwerking handen en voeten te geven.
Het tijdpad is er nog niet. Mede vanwege het uitvallen van Maarten van Eck kon er onvoldoende tijd worden gestoken in dit onderwerp. Op praktisch vlak is er echter weldegelijk
sprake van toenemende samenwerking. Beide afdelingen hebben gezamenlijk op de Vliegsportbeurs gestaan en werken nauw samen op het gebied van bijvoorbeeld soaren, regelgeving, EHPU en ‘Oostenrijk’.
SECRETARIS
Bestuursvergaderingen

✗
Resultaat 2014: zes 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.
Deze doelstelling is de ambitieus geweest. Er is een keer (in september) een tussenstand
opgemaakt en gepubliceerd op de website.
Afdelingsvergaderingen

✓
Resultaat 2014: 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.
Met ingang van de najaarsvergadering 2014 wordt ook de agenda met alle bijbehorende
stukken van de afdelingsvergadering vooraf gepubliceerd. De (concept)verslagen zijn op de
website gezet.
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PENNINGMEESTER
Begroting 2014 en contributie

✓

Resultaat 2014: de afdeling heeft voor 2014 een sluitende begroting.

Het is gelukt de begroting voor 2014 rond te krijgen met een kleine contributieverhoging
van € 0,70. De uitkomst van de jaarrekening 2014 is op het moment van samenstellen van
dit verslag nog niet bekend.
EXAMENS
Theorie-examens

✓
Resultaat 2014: de examencommissie heeft een zichtbaar begin gemaakt met het
uitbreiden van de vragendatabase.
De examencommissie is hier mee begonnen evenals met het voorbereiden van de mogelijkheid om driemaal per jaar examen te doen (in plaats van tweemaal). In de najaarsvergadering is met de wisseling van de portefeuillehouder tevens aangekondigd dat er het streven is om op den duur “a la CBR” op verschillende locaties in het land, op een door de
kandidaat te kiezen moment, individueel en dus digitaal het examen af te leggen.
Examens 2014

No show

Gezakt

Geslaagd

Brevet 2

Inschrijving
96

5

28

63

Slagingspercentage
69%

Brevet 3

35

3

6

26

81%

131

8

34

89

72%

Totaal

SCHOLEN EN VERENIGINGEN
Erkenningen scholen en verenigingen

✓

Resultaat 2014: het aantal erkende verenigingen is gestegen met één vereniging.

De KNVvL erkent dertien opleidingsinstanties voor schermvliegen. Dat is één meer dan in
2013: Cloud to Cloud is er bij gekomen. Bij de afdeling zijn ook dertien schermvliegverenigingen aangesloten en ook dat is er één meer dan vorig jaar: Jan van Gent is er bij gekomen en was al actief als zeilvliegvereniging.
Schoolhoudersbijeenkomsten

✗
Resultaat 2014: één bijeenkomst met schoolhouders, waarvan de inhoud gezamenlijk met de scholen wordt bepaald.
Er was in 2014 geen aanleiding om met schoolhouders een afzonderlijke bijeenkomst te
organiseren. Het bestuur vindt het niet zinvol om te vergaderen om het vergaderen. Bovendien is er via de instructeursbijeenkomsten al sprake van een vorm van overleg met de
schoolhouders.
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Verenigingsbijeenkomsten

✗
Resultaat 2014: één bijeenkomst met verenigingen, waarvan de inhoud gezamenlijk met de verenigingen wordt bepaald.
Er was in 2014 geen aanleiding om met de verenigingen een afzonderlijk bijeenkomst te
organiseren. Het bestuur vindt het niet zinvol om te vergaderen om het vergaderen.
COMMUNICATIE
Website

✓✗
Resultaat 2014: uiterlijk einde eerste kwartaal 2014 is afdelingswebsite volledig up
to date.
De vernieuwde website van de KNVvL is uiteindelijk in oktober online gekomen. Later dan
gepland, maar daar hadden we als afdeling geen invloed op. De vernieuwde website is
duidelijker ingedeeld en biedt goede mogelijkheden om onze leden snel te informeren.
Riser

✗
Resultaat 2014: het aantal advertenties is in 2014 gemiddeld 25% meer dan gemiddeld in 2013.
Het aantal advertenties is gestegen van 32 naar 35, maar de opbrengst is gedaald met
€ 825 naar € 3.275. Daarmee is het gestelde doel niet gehaald. Voor 2015 wordt intensiever gezocht naar adverteerders.

✗
Resultaat 2014: de portefeuillehouders communicatie van de afdelingen zeil- 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.
Afgelopen jaar is hier geen invulling aan gegeven.
Beurs Wageningen

✓

Resultaat 2014: de afdeling is vertegenwoordigd tijdens de beurs in Wageningen.

Evenals eerdere jaren stond de afdeling samen met Delta op de beurs.
BREVETTERINGEN EN OPLEIDINGEN
Opleiding

✓
Resultaat 2014: er zijn twee instructeursdagen gehouden en alle instructeurs hebben tenminste twee dagdelen daaraan deelgenomen, waarbij instructeurs een belangrijk
deel van de bijeenkomsten verzorgen.
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De bijeenkomsten zijn gehouden in hotel Maarsbergen. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst
waren 23 van de 43 instructeurs aanwezig (opkomst 53%) en tijdens de najaarsbijeenkomst 25 van de 43 instructeurs aanwezig (opkomst 58%). Elke instructeur is verplicht om
tenminste 1 dag (of twee dagdelen) per jaar aanwezig te zijn. Vier instructeurs hebben een
formele waarschuwing gehad wegens onvoldoende verschijnen en kunnen dit via een opdracht recht trekken.
Tijdens de bijeenkomst voorjaar 2014 is gesproken over voorvalmeldingen nieuwe stijl, de
situatie in Oostenrijk, aanpassingen praktijkeisen Brevet 3, praktijkexamen tandemvliegen
in Zwitserland en de voortgang van de bestuursambities. Tijdens de najaarsbijeenkomst is
gesproken over "brevet 2, hoe ver ga je", in het licht van de aanpassingen van de brevet 3
eisen zoals die gelden vanaf 1-1-2015. Een tweede onderwerp ging over de invoering van
het soarbrevet en wat daar bij komt kijken.
Brevettering
Het aantal nieuw en verlengde brevetten in 2014 was 544; verder zijn er 94 IPPI kaarten
uitgegeven.
VEILIGHEID EN TECHNIEK
Veiligheid en techniek

✓
Resultaat 2014: de voorvallendatabase van de EHPU is operationeel en de veiligheidscommissie maakt er gebruik van voor het registreren van voorvallen.
Om in Europees verband analyses te kunnen maken, is door de EHPU een centrale database ingericht voor voorvalmeldingen. Alle aangesloten landen kunnen gebruik maken van
de ontwikkelde software en hebben toegang tot alle –in Europa- gemelde voorvallen.
Daarmee heeft de veiligheidscommissie de beschikking over informatie over voorvallen in
geheel Europa. Ten behoeve van de publicatie van de Nederlandse voorvallen, heeft de
veiligheidscommissie, op basis van software van de BHPA, software ontwikkeld voor haar
website. Daarnaast is ook software ontwikkeld om de DHV veiligheidsmededelingen zichtbaar te maken op de website van de veiligheidscommissie. In het afgelopen jaar is de veiligheidscommissie 5 keer bijeen geweest en heeft daarbij circa 50 meldingen besproken. Er
zijn in 2014 twee formele onderzoeksrapporten gepubliceerd. Eén rapport heeft geleid tot
het initiatief om een handboek lieren te ontwikkelen.
De technische commissie heeft in 2014 weer twee dagen georganiseerd voor het keuren
van lierinstallaties. Daarnaast heeft de technische commissie een nieuwe versie gepubliceerd van het document “Keuringseisen lierinstallaties”.

✓✗
Resultaat 2014: per 1 januari 2015 hebben alle scholen en verenigingen hun veiligheidsmanagementsysteem ‘light’ operationeel.
De resultaten hiervan worden medio 2015 verwacht.
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KWALITEITSMANAGEMENT
Aspirantlidmaatschap

✓
Resultaat 2014: het aspirantlidmaatschap is vanaf het begin van het jaar operationeel; alle aspirant-leden krijgen een speciale uitgave van Riser en alle reguliere Risers toegestuurd.
In 2014 hebben zich in totaal 60 aspirant-leden aangemeld. Daarvan zijn er inmiddels 15
volwaardig lid geworden.
Kwaliteitsmanagement

✓
Resultaat 2014: het bestuur legt een voorstel voor aan de ledenvergadering voor
het aanpassen van de reglementen op basis van de juridische toetsing.
Er zijn een flink aantal “cosmetische” wijzigingen in de reglementen doorgevoerd om de
leesbaarheid en eenduidigheid in taal te vergroten. Ten aanzien van nieuwe voorstellen in
2014 (o.a. soaraantekening en eisen B3) zijn de reglementen uitgebreid aangepast. Tevens
is erkent dat de opzet van de huidige reglementen vraagt om aanpassing in eenduidigheid,
leesbaarheid en structuur van de verschillende documenten. Er hebben zich een paar kandidaten aangemeld om hierin mee te denken.

✓
Resultaat 2014: als de ledenvergadering de verplichting wil laten vervallen dat een
(opleidingsbevoegde) lierman in het bezit moet zijn van een schermvliegbrevet, dan zal het
bestuur een voorstel voor aanpassing van het reglement doen tijdens de voorjaarsvergadering 2014.
Tijdens de afdelingsvergadering is besloten de verplichting van een schermvliegbewijs voor
een (opleidingsbevoegde) lierman te handhaven. Het bestuur behoudt de bevoegdheid om
in bijzondere gevallen daarvoor ontheffing te verlenen.
Auditcommissie

✓
Resultaat 2014: De auditcommissie zet de bezoeken aan de scholen voort, mogelijk ook in praktijksituaties tijdens vliegweken of lierdagen van de scholen.
De auditcommissie is niet in staat geweest om scholen te bezoeken in praktijksituaties.
WEDSTRIJDZAKEN
Wedstrijden
✓
Resultaat 2014: drie officiële wedstrijden worden georganiseerd, met per wedstrijd
meer deelnemers dan in 2013.
Zaterdag 20 september 2014 namen ongeveer 30 piloten deel aan het NK Precisie, dat dit
jaar werd georganiseerd door Paragliding Holland op hun lierterrein in Houten. Winnaar na
twee omlopen werd Luke Lemmen met een totale afwijking van 399 cm. Tweede werd

Afdelingsvergadering Schermvliegen Voorjaar 2015

Pagina 29 van 38

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart | Afdeling Schermvliegen
Huub Hendriks met 1015 cm, op de voet gevolgd door Ronald ten Berge met 1048 cm. Paragliding Holland, in het bijzonder Jeroen Buis, tekenden voor de uitstekende organisatie.
Tijdens de druk bezochte vliegsportbeurs in Warmond werden de winnaars van het NK
Schermvliegen Vlakland (XContest nationaal) gehuldigd. De uitslag van de XContest nationaal was 1) Hans de Korte, 2) Jan Meerbeek en 3) Joost Visschedijk.
Het NK Berg is ook in 2014 gehouden als onderdeel van het British Open, dat van 1 tot 7
juni in Gemona, Italië werd gehouden. De uitslag was 1) Robert Smits, 2) Max Stek en 3)
Marcel Bourgondiën.
De uitslag van de XContest internationaal was 1) Wilco Lengkeek, 2) Jan Jacob Stam en 3)
Remko Bolt. Deze wedstrijd wordt niet onder de verantwoordelijkheid van de afdeling georganiseerd.
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9. Vaststellen financieel verslag 2014
Op het moment van samenstellen van dit verslag is de jaarrekening 2014 van de KNVvL
nog niet gereed. De afdeling is afhankelijk van die jaarrekenign voor het bepalen van het
eigen resultaat. Indien mogelijk wordt dit nagezonden voor of medegedeeld tijdens de afdelingsvergadering op 10 april 2015.

Afdelingsvergadering Schermvliegen Voorjaar 2015

Pagina 31 van 38

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart | Afdeling Schermvliegen

10. Voorstel aanpassen eisen aantekening
opleidingsbevoegde lierman
Zoals tijdens de vorige leden vergadering al enigszins duidelijk werd, zijn een aantal leden
het niet eens 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. Voor een instructeur is de aantekening lierman voldoende,
zijnde 100 liertreks, voor de aantekening opleidingsbevoegde lierman moet worden voldaan
aan 5 zware eisen. Dick ter Maat heeft een voorstel gemaakt dat na bespreking met het
bestuur heeft geleid tot dit voorstel aan de afdelingsvergadering.
Onderstaand zijn de huidige artikelen uit het reglement en het voorstel voor aanpassing
van de eisen naast elkaar gezet. In geel zijn de verschillen aangegeven.
Huidig reglement

Voorstel voor wijziging

Artikel 36. Aantekening
Opleidingsbevoegde Lierman

Artikel 36. Aantekening
Opleidingsbevoegde Lierman

De Aantekening Opleidingsbevoegde
Lierman geeft houders van
Schermvliegbewijs-2 of Schermvliegbewijs3 de bevoegdheid om houders van
minimaal Schermvliegbewijs-2 met
Hoofdaantekening Lierstart op te leiden tot
Lierman.

De Aantekening Opleidingsbevoegde
Lierman geeft houders van
Schermvliegbewijs-2 of Schermvliegbewijs3 met aantekening lierstart de bevoegdheid
om houders van minimaal
Schermvliegbewijs-2 met Hoofdaantekening
Lierstart op te leiden tot Lierman.

Artikel 37. Praktijkeisen Aantekening
Opleidingsbevoegde Lierman

Artikel 37. Praktijkeisen Aantekening
Opleidingsbevoegde Lierman

1) De Aanvrager dient over voldoende
praktijkervaring te beschikken, zijnde:

1) De Aanvrager dient over voldoende
praktijkervaring te beschikken, zijnde:

a) Minimaal 5 jaar ervaring als
Lierman.

a) Minimaal 3 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.

b) Minimaal 500 starts aan de Lier
gedurende de 36 maanden
voorafgaand aan de aanvraag;
waarvan minimaal 2 dagen onder
verantwoordelijkheid, begeleiding en
in aanwezigheid van een Instructeur
met Aantekening Lierman.

c) Een traplierstart met tenminste drie
trappen telt als twee starts als

c) Een traplierstart met tenminste drie
trappen telt als twee starts als

Afdelingsvergadering Schermvliegen Voorjaar 2015

Pagina 32 van 38

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart | Afdeling Schermvliegen
Huidig reglement

Voorstel voor wijziging

bedoeld in lid b.

bedoeld in lid b.

d) De 1000 starts als bedoeld in lid b
mogen uit een combinatie van
gewone starts en traplierstarts
bestaan.

d) De 500 starts als bedoeld in lid b
mogen uit een combinatie van
gewone starts en traplierstarts
bestaan.

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

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

f)

f)

Deelnemen aan praktijkdag en met
goed gevolg afleggen van examen,
beoordeeld door PvBbeoordelaars.

[PvB beoordeling vervalt]

Artikel 39. Praktijkeisen Verlenging
Aantekening (Opleidingsbevoegde) Lierman

Artikel 39. Praktijkeisen Verlenging
Aantekening (Opleidingsbevoegde) Lierman

1) De Aanvrager van Verlenging dient over
voldoende praktijkervaring te
beschikken, zijnde:

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.

a) minimaal 75 starts aan de Lier
gedurende de 36 maanden
voorafgaand aan de aanvraag.

Toelichting:
Art.36: de toevoeging “met aantekening lierstart” is niet meer dan logisch en bedoeld om
elke verwarring uit te sluiten.
Art.37a: Belangrijker is het aantal vluchten dat en de regelmaat waarmee wordt gelierd.
Wanneer een lieroperator gedurende 3 jaar regelmatig aan de lier staat, is zijn kennis en
ervaring genoeg om dit door te geven aan een lieroperator-in-opleiding.
Art.37b: De hele regeling opleidingsbevoegde lierman is eigenlijk alleen van belang voor de
kleinere verenigingen zonder instructeurs (en niet bv bij scholen waar je 100 start op een
dag kunt doen). Met 500 vluchten garandeer je dat de aanvrager zeer regelmatig aan de
lier staat gedurende de 3 seizoenen vóór aanvraag. Om te controleren of de aanvrager
daadwerkelijk capabel genoeg is om lieroperators op te leiden, en om de aanvrager de
ervaring op te laten doen voor het lieren van cursisten is 2 dagen lieren bij een school en
een instructeur voldoende.
Art.37d: deze aanpassing volgt logischerwijs uit de aanpassing van art.37b
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Art.37f: de goedkeuring van de instructeur onder wiens toezicht 2 dagen is gelierd, is
voldoende waarborg voor de kwaliteitsbeoordeling van de kandidaat. Een afzonderlijke
praktijkdag met examen, afgenomen door PVB-beoordelaars is niet nodig.
Art.39: de opleidingsbevoegde lierman moet voor verlenging van zijn bevoegdheid ook als
zelfstandig lierman hebben gewerkt in de 36 maanden voorafgaand aan de verlenging. Het
aantal van 75 liertreks als lierman moet hij uitvoeren naast de liertreks waar hij als
opleidingsbevoegde lierman bij betrokken is.

Besluit: de afdelingsvergadering stelt de wijzigingen voor de eisen voor de aantekening
opleidingsbevoegde lierman in artt.36 en 37 van het Reglement Schermvliegen vast.
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11. Voorstel aanpassen Reglement (Praktijkeisen)
Schermvliegen voor eisen brevet-2
Tijdens de najaarsvergadering 2014 is besloten tot het aanvullen van de eisen voor
brevet‑3. Er is toen aangegeven dat ook voor brevet-2 aanpassingen nodig zijn, vooral om
de eisen goed te laten aansluiten bij brevet-3. Als bestuur stellen we de volgende
toevoegingen / aanpassingen voor, gebaseerd op het advies van de instructeurs.
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.
5. In totaal 2 uur vliegen in thermische omstandigheden of 2 uur soaring.
Onderstaand zijn in geel de wijzigingen in artikel 28 van het Reglement Schermvliegen
aangegeven.
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
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 grote oren en 50% speed, waarbij minimaal 3 m/s zink ontstaat.
f. Inklappers links en rechts 30%.
g. Rollen en knikken op rustige wijze en met correcte uitleiding.
h. Voor de hoofdaantekening startmethode Soaren vervallen de eisen gesteld onder lid
b, e, f en g.
3. Gevorderde beheersing van landingsoefeningen:
a. Zelfstandig landingscircuit vliegen.
b. Landen onder verschillende condities.
c. Uit vier opeenvolgende landingen drie correcte doellandingen binnen een cirkel met
een straal van 15 meter.
4. Vliegen op twee verschillende start- en landingsplaatsen.

Afdelingsvergadering Schermvliegen Voorjaar 2015

Pagina 35 van 38

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart | Afdeling Schermvliegen
5. Minimaal 40 Hoogtevluchten. Voor Schermvliegbewijs-2 Hoofdaantekening Bergstart
mogen 20 vluchten daarvan een minimaal hoogteverschil van 300 meter hebben.
6. In totaal 2 uur vliegen in thermische omstandigheden of 2 uur soaring.
7. Bezit van Luchtwaardigheidsverklaring.
De beschrijving en definities van de taken zijn opgenomen in het Handboek Schermvliegen.

Besluit: de afdelingsvergadering besluit op advies van de instructeurs artikel 28 van het
Reglement Schermvliegen te wijzigen conform het voorstel van het bestuur
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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, waarbij de herstelde tekst in geel is weergegeven.
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.

Artikel 51. Praktijkeisen Verlenging Aantekening HulpInstructeur
2. De Aanvrager dient over voldoende praktijkervaring te beschikken, zijnde: in de 36
maanden voorafgaand aan de aanvraag tenminste 15 praktijkopleidingsdagen bij een
Opleidingsinstantie, afgetekend door een Instructeur.
3. 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 stelt de aanvullingen van de artt 51 en 61 van het
Reglement Schermvliegen vast.
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13. Overige voorstellen en vragen van afgevaardigden
Er zijn geen voorstellen ontvangen.

14. Sluiting van de afdelingsvergadering

Afdelingsvergadering Schermvliegen Voorjaar 2015

Pagina 38 van 38

