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Ondergetekende schermvlieginstructeur, gemachtigd door de betrokken KNVvL erkende 
Opleidingsinstantie, verklaart dat de navolgende aanvrager van een Schermvliegbewijs ten 
minste het verplichte aantal (hoogte)vluchten conform het Reglement Schermvliegen heeft 
gemaakt, de benodigde taken heeft uitgevoerd en in staat is op verantwoorde wijze 
zelfstandig de beoefening uit te voeren van vluchten met de aangekruiste startmethode en 
op het aangekruiste niveau. 

KNVvL lidnr (6 cijfers)  

Voorletters en achternaam  
 

Één aankruisen: 
Startmethode 

Één aankruisen: 
Niveau 2 of Niveau 3 Aantal vluchten Aantal uren 

 Soar     

 Lier     

 Berg     
 

Deze verklaring geeft slechts recht tot het aanvragen van een Schermvliegbewijs. Pas na de 
verkrijging van dit brevet is de aanvrager gerechtigd tot zelfstandige beoefening van het 
schermvliegen.  

Erkende Opleidingsinstantie  

Plaats  

Datum  

Stempel instructeur  

Handtekening instructeur  
 
 

Kijk op pagina 2 van dit formulier of je een taaklijst moet invullen! 
 
 
Dit formulier alleen insturen als bijlage bij het Aanvraagformulier Schermvliegbewijs. Dat 
formulier bevat een uitgebreide toelichting op het aanvragen, verlengen of uitbreiden van een 
schermvliegbewijs. Kijk op www.brevet.aero voor alle informatie over afgifte van brevetten. 
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KNVvL lidnr (6 cijfers)  

Voorletters en achternaam  
 
Taaklijst Schermvliegbewijs Paragliding Pilot Licence (PgPL) 2 
N.B. Alleen invullen voor eerste aanvraag brevet 2 (dus niet nodig 
als je al een aantekening op niveau 2 hebt) 

Vluchtnummer(s) of  
akkoord instructeur 

STARTEN  
♦ beheersen voorwaartse start  
♦ beheersen achterwaartse start  
♦ correct starten met meer dan 45 graden cross wind   
VLIEGEN  
♦ een correcte acht vliegen binnen 35 seconden   
♦ twee correcte bochten van 360° vliegen binnen 35 seconden *  
♦ uitvoeren van een vooraf opgesteld vluchtplan  
♦ sturen zonder gebruik van de remlijnen  
♦ vliegen met oren en 50% speed (minimaal -3 m/s) *  
♦ inklappers links en rechts 30% *  
♦ ρollen en knikken op rustige wijze met correcte uitleiding *  
♦ vliegen op meer dan één locatie  
LANDEN  
♦ correct landingscircuit vliegen  
♦ landen onder normale wind condities   
♦ landen onder nul-wind condities   
♦ uit vier opeenvolgende landingen drie correcte doellandingen 

binnen een cirkel met een straal van 15 meter maken 
 

t/m 
* Voor de hoofdaantekening Soaren zijn deze oefeningen niet verplicht 

 
Taaklijst Schermvliegbewijs Paragliding Pilot Licence (PgPL) 3 
N.B. alleen invullen voor eerste aanvraag brevet 3 (dus niet nodig 
als je al een aantekening op niveau 3 hebt) 

Vluchtnummer(s) of 
akkoord instructeur 

♦ Oren	Groot	  
♦ Afdaaltechniek	minimaal	3	meter	per	seconde	dalen	  
♦ Afdaaltechniek	minimaal	6	meter	per	seconde	dalen	  
♦ Dolfijnen/rollen-knikken	inclusief	goed	uitleiden	  
♦ Inklapper	50%	links	en	rechts	  
♦ Inklapper	50%	links	en	rechts	met	50%	speed	(optioneel)	  
♦ Frontstall	inclusief	juiste	uitleiding	  
♦ Minimaal	50	vlieguren	  
♦ Minimaal	5	uur	thermiekvliegen	  
♦ Minimaal	5	uur	dynamisch	vliegen	(soaren	of	ridge	soaring)	  
♦ Minimaal	100	solovluchten	  
♦ Minimaal	15	overlandvluchten	inclusief	vluchtplan	  
♦ Groundhandling	met	harde	wind,	minimaal	3	BFT	  
 


