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Aanwezig (teleconferentie): Jean-Yves Squifflet, Olivier Georis, Nathanael Majoros, Patrick Brison, 
Robin Lefevbre, Koen Michiels, Aron Michiels, William Sterckx, Jean Solon (notulen). 

Uitgenodigd: Paul Schmit. 

Beauraing 

Paul Schmit, een inwoner van Beauraing die daar ook werkt, nam contact op met de burgemeester 
van zijn stad om hem samen met Stéphane De Roover te bezoeken met de bedoeling een plan voor 
te stellen om de vliegplaats te heropenen. Dit plan zou kunnen bevatten (overeen te komen met de 
burgemeester): 

- Een charter van de vliegplaats, te ondertekenen door de piloten voordat ze er kunnen gaan 
vliegen, om de overlast voor de bewoners te beperken; 

- Een mogelijkheid zou zijn: een internetpagina waar je je op voorhand moet registreren en 
het charter ondertekenen; 

- Zoeken naar andere landingsplaatsen; 

- Duovluchten aanbieden aan de bewoners van Martouzin en aan mensen die blind of 
gehandicapt zijn. 

- Op de lange termijn een andere start zoeken op een plaats waar er minder of geen woningen 
zijn (ook in de toekomst). 

Paul vroeg ook op om de club Mousquet’air als beheerder van de vliegplaats te erkennen. 

Het bestuursorgaan ondersteunt Paul en Stéphane in deze stappen en erkent de club Mousquet'air 
als vliegplaatsbeheerder. 

Tremplin 7-Meuses 

Jean-Claude Bodart herstelde de tremplin van de 7-Meuses naar aanleiding van een bericht van een 
parapente-lid. Het bestuursorgaan dankt hem voor dit werk, dat zeer snel werd gedaan om schade 
aan parapenteschermen te voorkomen. 

Task Force COVID-19 

Jean-Yves woonde de Task Force bij met vertegenwoordigers van het ministerie, het DGLV en de 
Aëroclub. Afgezien van het terug toelaten van competities verscheen er niets nieuws voor ons, de 
algemene regels blijven van toepassing. Wat de BPC betreft zal het nodig zijn om oplettend te zijn 
met btrekking tot de heropening van de grenzen, omdat het op dit moment verboden is ze over te 
steken. 

Fly 

Er zou een Fly moeten verschijnen nog vóór de zomervakantie. 

Artikelen: 

- Parapente-waterlandingen: William 

- Noodparachute: Thierry Moreau (zonder het deel over de terugkoop van parachutes) 

- Geozones – Glider aereas: Jean-Yves en Olivier 

- Beauraing en La Roche: hernemen/updaten reeds gedane aankondigingen 

- BPO: Olivier 

- Nationaal Paragliding Team: Aron 

- Aankondigings clubvergadering: Koen 

De teksten moeten zo spoedig mogelijk, uiterlijk op 19 juni, aan Jean worden toegezonden. 

Jean zal de vertalingen, de lay-out en een oproep aan adverteerders doen. 
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Geozones 

Het doel is om "beschermingszones" te definiëren tegen dronevluchten rond onze vliegplaatsen.  

Er vond een discussie plaats met Boudewijn Litt, die op de BELANC-vergadering zones van 5 km rond 
de startplaatsen zal voorstellen, met enige ruimte voor onderhandelingen.   

Glider aereas 

Olivier stuurt een project naar Boudewijn Litt, met de volgende voorwaarden om in de Glider Aerea   
te mogen vliegen: 

- Aanvullende opleiding met aansluitend een vliegvergunning voor deze gebieden. 

- De piloot ondertekent een charter. 

- Voor zone A: verplichte live tracking, radio met luchtvaartband, smartphone applicatie. 

- Extra bijdrage voor de kosten van het contact met de verkeerstoren van Sint Hubert. 

We zouden een pagina moeten maken op de BVVF-website waar men zich van tevoren moet 
registreren. 

De tegenstrijdigheid tussen de publicatie in de AIP en de overeenkomst met het leger moet worden 
verduidelijkt, Olivier zal hiervoor contact opnemen met het DGLV. Eventueel moet er aan de leden 
gevraagd worden niet te vliegen in de Glider Aera B totdat dit probleem is opgelost. Olivier en Jean-
Yves volgen dit op. 

Duovluchten en COVID-19 

De algemene regels zijn van toepassing, zodat de duopiloot kan vliegen met de tien mensen van zijn 
persoonlijke"bubbel". 

Windzakken 

De levering vertrekt deze vrijdag en wordt binnen korte tijd op het secretariaat verwacht. 

Rondetafel Clubs 

Deze rondetafel van de clubs zal plaats hebben op 14 november in Zaventem. Koen stelt een 
aankondiging op voor de Fly en om naar de clubs en scholen te sturen. 

Tienerstage 

Yves Piron vraagt om een oproep te mogen doen aan tienerpiloten voor een stage die speciaal voor 
tieners wordt georganiseerd in Frankrijk en waar zijn zoon gaat aan deelnemen. Olivier zal Yves een 
tekst vragen voor de Fly. 

Jaarplan 

We blijven zoeken naar nieuwe weerstations. Dit onderwerp wordt verdaagd naar de volgende 
vergadering. 

Volgende vergadering 

3 september via Zoom. De volgende data zullen tijdens deze vergadering worden vastgelegd. 

Opleidingen 

Gezien de grote ervaring van deze twee piloten, kunnen Thibault Voglet en Jean-Yves Squifflet hun 
opleiding beginnen als parapente-lierman bij Frédéric Heurion, William zal van tijd tot tijd gaan 
controleren en daarom vraagt hij hem te informeren over de data van de sessies.  

Verslaggever: Jean. 
 


