
BVVF-brevet van Lierinitiator parapente 
Een lierinitiator mag zelfstandig les geven in parapente met gebruik van de lier en dit uitsluitend aan de lier.  
Dit enkel indien de lier bemand wordt door een BVVF-Lierman. Hij mag geen parapente opleiding geven in 
andere omstandigheden dan hier beschreven. 

 

1. Alvorens te starten met deze opleiding moet men: 

- Verzekerd zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid als lierinitiator ten opzichte van zijn leerlingen. 

- Het brevet piloot parapente of lierpiloot sinds meer dan één jaar bezitten. 

- 200 liervluchten van meer dan 200 m gemaakt hebben, waarvan minstens 10 bij nulwind aan de start en 
minstens 10 met meer dan 20 km/u wind aan de start. 

- 2 liervluchten van meer dan 20 minuten gemaakt hebben, getekend door 2 getuigen.  

- Zelf minstens 5 maal opgelierd zijn tot op een hoogte van minimum 500. 

- Als “start-pilot” (starthulp) gefungeerd hebben tijdens minstens 150 liervluchten. 

 

2. Stage 

-  Een stage van min. 1 jaar gevolgd hebben in een door de BVVF aanvaarde school, die opleidingen geeft aan 
de lier. De kandidaat zal tijdens deze stage zijn kennis van de bediening van de lier en van de toe te passen 
veiligheidsregels alsook zijn competentie om parapente opleiding te geven door middel van een lier, moeten 
aantonen. Dit alles moet geattesteerd worden op het type formulier van de BVVF. De kandidaat Lierinitiator 
zal eveneens een stageboek moeten bijhouden, waarin alle tijdens de opleiding verrichte prestaties zullen 
opgetekend worden (data, aantal leerlingen, beschrijving van de aan de leerlingen voorgestelde activiteiten, 
handtekening van de vormende monitor). 

- Een kennismakingsdag van 1 dag gemaakt hebben in een andere, door de Raad van Bestuur van de BVVF op 
voorhand aanvaarde school, die opleidingen geeft aan de lier. 

 

3. Examens 

-  De kandidaat lierinitiator moet zijn kennis bewijzen door een theoretische en een praktische les te geven aan 
leerlingen in het bijzijn van een BVVF-examinator. 

- Minder dan 3 jaar geleden een EHBO vorming gevolgd hebben, die gelijkwaardig is aan de opleiding van 
Helper van het Rode Kruis. Dit brevet dient voorgelegd te worden aan de Raad van Bestuur van de BVVF 
samen met het gunstig verslag van de vormende monitor. 

 

4. Bekrachtiging en aflevering brevet 

Voldoen aan bovenstaande voorwaarden en het vliegboekje en de originele attesten naar het secretariaat 
opsturen voor goedkeuring door de Raad van Bestuur van de BVVF. De secretaris zal de kaart die het brevet 
attesteert opsturen, indien afgeleverd. 

 

 

 


