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1 Opening en 

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

2 Vaststellen verslag 
afdelingsvergaderi
ng 22 november 
2013 

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

3 Vaststellen verslag 
2013 van het 
bestuur 

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

4 Vaststellen 
financieel verslag 
2013 

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

5 Aandachtspunten 
voor 2014 

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

6 Voorstel 
duinsoaren 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Voorstel 
aanpassen eisen 
brevetten 

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

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

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

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

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

8 Voorstel juridische 
aanpassingen 
reglementen 

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

9 Bestuurswisseling
en 

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

10 Overige 
voorstellen: 

 

A Voorstel Skyline: 
opleiding en 
aantekening voor 
lieroperator 

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

B Voorstel Skyline 
IPPI5 

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

C Presentatie 
website 

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

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

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

Eck,	  van	   Maarten	   Voorzitter	  

Louwes	   Erik	   Vicevoorzitter	  en	  communicatie	  

Stigter	   Wouter	   Secretaris	  

Janssen	   Maurice	   Penningmeester	  

Lemmen	   Henry	   Veiligheid	  en	  techniek	  

Joosten	   John	   Kwaliteitsmanagement	  en	  scholen	  

Bizot	   André	   Opleidingen	  en	  brevetten	  

Akker,	  van	  den	   Ad	   Afgevaardigde	  

Buis	   Jeroen	   Afgevaardigde	  

Delmaar	   Bert	   Afgevaardigde	  

Geurts	   Martijn	   Afgevaardigde	  

IJsselsteijn	   Yiri	   Afgevaardigde	  

Joling	   Albert	   Afgevaardigde	  

Koren	   Gijsbert	   Afgevaardigde	  

Kragten	   Leontien	   Afgevaardigde	  

Maat,	  ter	   Dick	   Afgevaardigde	  

Pool	   Arjan	   Afgevaardigde	  

Schreurs	   Alex	   Afgevaardigde	  

Steenderen,	  van	   Jeroen	   Afgevaardigde	  

Swart	   Maarten	   Afgevaardigde	  

Ultee	   Kickie	   Afgevaardigde	  

Verheij	   Rob	   Afgevaardigde	  

Wierenga	   André	   Afgevaardigde	  

Wierenga	   Sonja	   Afgevaardigde	  

Wout	   Max	   Afgevaardigde	  

Dekker	   Thea	  	   Lid	  

Dekker	   Jan	   Lid	  

Schaik,	  van	  	   Henk	   Lid	  

Visser	   Gerard	   Lid	  

Wentzel	   Bastienne	   Lid	  

Wit,	  de	   Lino	   Lid	  
 


