
Vergadering van het BVVF-Bestuursorgaan van 19 oktober 2021 

Aanwezig : Olivier Georis, Nathanael Majoros, Patrick Brison, Koen Michiels, William Sterckx,  
Aron Michiels, Jean Solon (notulen). 

Verontschuldigd: Jean-Yves Squifflet (telefonisch gecontacteerd tijdens de vergadering).   

Algemene Vergadering 

De bestuurders worden uitgenodigd om na te denken over wat we willen zeggen en doen op de 
algemene  vergadering.  

De GAA-werkgroep zal worden uitgenodigd. 

Er zullen in de namiddag theorie-examens worden afgenomen. 

Fly 

De volgende artikelen zullen worden voorbereid: 

- Duovluchten te Beauraing; 
- GAA (Olivier); 
- Werken vliegplaatsen: contact opnemen met vliegplaatsbeheerders ; 
- Vrijwilligers bij de overstromingen ; 
- BPO 2021 (Aron); 
- Praktijkexamens; 
- Onderzoek van de DHV over noodparachuteprobleem. 

BPO 

Er zijn onderhandelingen gaande voor Piedrahita, voor half augustus 2022. 

Voor 2023 is het noodzakelijk om een lastenboek naar de Potes en Ciel te sturen. Nathanaël zal dit 
naar Olivier sturen. 

Zweefvliegtuiggebieden Ardennen (GAA) 

Olivier zal het BELANC-verslag doorsturen, dat positief is wat betreft de test met parapentes, deze 
test wordt voortgezet in 2022. 

Jean-Yves zal contact opnemen met de naburige federaties om een oplossing te vinden voor 
buitenlandse piloten. 

Er zal een kalender van de volgende opleidingen worden opgesteld om de opleiding van onze piloten 
voort te zetten. Hiertoe worden een of meer sessies georganiseerd die bedoeld zijn om BVVF-
monitoren op te leiden, zodat er in elke school een persoon in staat is om de opleiding te geven en 
de test af te nemen. 

EHPU 

Jean-Yves doet telefonisch verslag van de EHPU-vergadering met als hoofdpunten het luchtruim en 
de ESTC (Europese Veiligheidscommissie). Hij stuurt het verslag naar de andere bestuurders zodra hij 
het ontvangt. 

Vouwen van noodvalschermen 

Er is behoefte aan een informatiesysteem over het plooien van noodschermen. We denken aan een 
checklist en een lijst met riggers (parachuteplooiers). 

Er moeten mensen gevonden worden met veel ervaring. 

William zal aan Ronny Mariën vragen om een presentatie te houden op de algemene vergadering. 

Flight Level « excluded » 

Er zullen contacten worden gelegd met vertrouwenspersonen in de administraties van de bevoegde 
autoriteiten. 

In afwachting van een reactie zal de BVVF dezelfde regels hanteren als de zweefvliegfederaties. 



Vergadering van het BVVF-Bestuursorgaan van 19 oktober 2021 

Brevetten 

- Olivier Gillot verkrijgt het brevet van Monitor parapente. 

- Bram Declercq verkrijgt het brevet van Monitor parapente. Bram zal nog steeds binnen zes 
maanden zijn EHBO-certificaat (12 uur bovenop het basisbrevet dat hij bezit) moeten behalen.   

Brevetten (vervolg) 

- Patrick Brison verkrijgt het brevet van Hulpmonitor parapente.  

- Dries Cordemans verkrijgt het brevet van Hulpmonitor parapente. 

- Pierre Balthazar verkrijgt het brevet van Observator parapente. 

- Julien Colle verkrijgt het brevet van Piloot parapente. 

De Monitorencommissie wordt verzocht zich te buigen en zich uit te spreken over de 
praktijkexamens in buitenlandse scholen en andere gelijkstellingen. 

Verslaggever: Jean. 
 

 


