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BVVF-BREVETTEN SWIFT (lier/sleepvliegen) 
 

Opmerking: in het vluchtboekje zal de vormende instructeur de bekwaamheid aanbrengen: lieren of slepen. 
 

Brevet van Piloot Swift 
 

Voor om het even welk brevet van de BVVF te bekomen, moet men zijn jaarlijkse bijdrage betaald hebben en verzekerd 

zijn voor het vliegen met de Swift. 

 

 

1. Vluchtboekje: 

 

- Minstens 20 grote vluchten gemaakt hebben, omkaderd door een erkende instructeur. Deze vluchten zullen 

opgetekend worden in een vluchtboek en afgetekend worden door de instructeur met vermelding van zijn naam en 

instructienummer. (*) 

- 30 andere grote vluchten gemaakt hebben, waarvan de 20 laatste met landing binnen een zone van 100 m, op voorhand 

afgelijnd. 

- 2 vluchten gemaakt hebben van minstens 30 minuten en 1 vlucht van ten minste 1 uur. 

 

(*)Deze vluchten dienen genoteerd in een vliegboekje en afgetekend te worden door een BVVF-Observator, een BVVF 

(Hulp-) Monitor of een door een buitenlandse federatie erkende monitor (buitenlandse federatie erkend door de BVVF). 

Naam en federatienummer van deze personen moeten duidelijk genoteerd worden. 

 

 

2. Theoretisch examen: 

 

- De kandidaat moet slagen in een schriftelijk examen, ingericht door de BVVF (data en plaats worden gepubliceerd in 

het BVVF-tijdschrift).  Het examen gaat over de elementaire kennis van materiaal, aërodynamica, meteorologie en 

micrometeorologie. 

- Hij zal tevens moeten slagen in het BVVF examen over luchtvaartreglementering. 

 

 

3. Praktisch examen: 

 

Nadat de leerling de 30 eerste grote vluchten heeft gemaakt, kan hij een praktisch examen doen bij een instructeur die 

de graad van onafhankelijkheid van de leerling kan evalueren en eveneens zijn kunde om: 

- de vliegcondities te analyseren, 

- een veilige en gecontroleerde start te maken, 

- de verschillende vliegsnelheden van de Swift te gebruiken, 

- stuurvaardigheid bewijzen (bvb 360-ers met gecontroleerd einde). 

- verzorgde landingsaanvluchten maken, 

 

Alvorens deze praktische proeven uit te voeren zal de kandidaat onderworpen worden aan een mondeling examen over 

het materiaal en de besturingstechnieken van de Swift. 

 

Al deze oefeningen moeten aantonen dat de leerling een minimum aan zelfstandigheid en een gezonde houding ten 

opzichte van anderen bezit. De instructeur mag in bepaalde gevallen als hij de leerling goed kent, zich verlaten op 

vluchten die hij reeds voordien geobserveerd heeft. De instructeur zal duidelijk het welslagen van dit examen attesteren 

in het vliegboekje of op een afzonderlijk attest. 

 

 

4. Gelijkvormigheid met buitenlandse brevetten: 

 

De aanvraag moet gericht worden aan de Beheerraad van de BVVF. 

 

 

5. Bekrachtiging en aflevering brevet: 

 

Het vliegboekje en de originele attesten opsturen naar het BVVF secretariaat voor bekrachtiging door de raad van 

bestuur van de BVVF.  De kaart waarop het brevet vermeld staat wordt dan opgestuurd. 


