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Informatiebrochure zweefvliegstage 2021 
 

 
 

If flying was men’s language then soaring would be its poetry 

 
Zin in een niet-alledaagse vakantie op “hoog niveau”? Zoek je een hobby die jouw kijk op de 

wereld voorgoed zal veranderen? Wil je overweldigd worden met nieuwe indrukken en 

ervaringen? Ontdek de meest elementaire en pure vorm van vliegen: gebruikmakend van de 

natuurelementen overwin je de zwaartekracht! Grijp nu je kans en ontdek de sensationele 

wereld van het zweefvliegen! 

 

Tijdens de intensieve vliegdagen in juli wordt er door de KAZM een zweefvliegstage 

georganiseerd! Deze vindt plaats op het vliegveld van Oostmalle/Zoersel (EBZR). De stage gaat 

door in de vorm van een kamp en heeft tot doel om leerling piloten, die al lid zijn van de club, 

de mogelijkheid te bieden om hun zweefvliegervaring op intensieve wijze bij te schaven. Niet-

leden maken tijdens de stage kennis met de avontuurlijke wereld van het zweefvliegen en leren 

zo op korte tijd de basistechnieken van onze sport! Dit natuurlijk volledig onder toezicht van 

onze ervaren en door de Vlaamse zweefvliegliga gekwalificeerde instructeurs. 

 

Het spreekt natuurlijk voor zich dat tijdens deze zweefvliegstage al onze overige leden 

(leerlingen of gevorderden) meer dan welkom zijn om samen onze geliefde hobby te beoefenen! 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugde! Hopelijk gaan we met zijn allen een mooie 14-daagse 

tegemoet! 
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1. Periode 
 

Van 12 juli t/m 23 juli 2021 

Tijdens het weekend zullen de normale zweefvliegactiviteiten van de club hervat worden. De 

kampdeelnemers mogen hier ook aan deelnemen. Tijdens het weekend is er geen 

kamporganisatie aanwezig. De zweefvliegactiviteiten in de weekends voor, na en tijdens de 

zweefvliegstage zullen normaal verlopen net zoals dit op andere weekends en/of feestdagen 

gebruikelijk is. 

 

2. Doelgroep 
 

Iedereen die 14 jaar of ouder is op 12 Juli 2021 kan zich inschrijven.  

Zoals al vermeld in de inleiding richt deze zweefvliegstage zich hoofdzakelijk op: 

 Onze eigen leerling-piloten 

 Niet-leden die met de zweefvliegsport kennis willen maken en vervolgens lid worden 
 

3. Opleiding 
 

Tijdens de zweefvliegstage trachten we onze drie lestoestellen optimaal te benutten. We werken 

met drie groepen van ongeveer 6 leerling-piloten per groep. Elke groep krijgt een lestoestel 

toegewezen waarvoor ze tijdens de ganse periode verantwoordelijk blijven. Dit wil zeggen vanaf 

het buitenzetten ‘s morgens tot en met het wassen en het stallen van het toestel ‘s avonds. 

Tijdens de stage kunnen de groepen wijzigen naargelang de evolutie van de deelnemers. 

 

De zweefvliegstage heeft hoofdzakelijk de praktische zweefvliegopleiding tot doel. Hier en daar 

zal er natuurlijk onvermijdelijk wel een woordje theorie toegelicht worden. De theoretische 

lessen worden gebruikelijk tijdens de wintermaanden gegeven en vallen bijgevolg buiten het 

kader van deze stage. 

 

4. Medische geschiktheid 
 

Voor een éérste deelname aan het kamp is geen speciale medische keuring nodig.  

 

Voor deelnemers die al eerder hebben geparticipeerd is een medisch attest “EASA Klasse 

2/LAPL” verplicht. 

 

Voor solo vluchten is altijd een medisch attest “EASA Klasse 2/LAPL” verplicht. 

 

Ook is het zo dat, door de beperkingen van onze lesvliegtuigen, deelnemers aan de volgende 

eisen moeten voldoen: 

• de maximale lengte is 2m00  

• het minimale gewicht is 50Kg 

• het maximale gewicht is 95kg 

 

Bij vragen of twijfel omtrent de reglementeringen inzake medische attesten, contacteer de 

kampleiding (zie paragraaf 12). 

 

5. Verzekering 
 

Via de Liga van Vlaamse Zweefclubs werden collectieve verzekeringspolissen afgesloten. Voor 

elk aangesloten lid voorziet men een polis burgerlijke aansprakelijkheid en een persoonlijke 

verzekering. Meer informatie hieromtrent is te vinden op de website van de Vlaamse 

Zweefclubs: www.zweefvliegen.be. Klik verder naar: “Info voor de leden”, “secretariaat”, 

“bijdrage & verzekering”.  

 

http://www.zweefvliegen.be/
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Door in te schrijven voor het kamp word je vanzelf tijdelijk aangesloten bij de liga en ben je 

bijgevolg verzekerd.  

 

 

6. Kostprijs 
 

Wij bieden 2 formules aan voor deelname van niet-leden aan het kamp.  

 

1. de ‘Eerste deelname’ formule waarbij je voor het eerst het kamp meedoet en meteen 

aan gereduceerd tarief voor de rest van het jaar lid bent van onze club. Je kunt kiezen 

tussen één of twee weken, maar wij raden je aan (uit ervaring!) om de 2 weken mee 

te doen. 

2. de ‘Hernieuwing lidmaatschap’ formule waarbij je ook meteen voor de rest van het 

jaar lid bent en direct aansluitend op het kamp de opleiding kunt voortzetten. Het is 

maar eenmalig mogelijk lid te worden aan gereduceerd tarief. Wanneer je dus na een 

eerste deelname je lidmaatschap niet hebt verlengd, geniet je niet meer van het 

gereduceerd tarief.  

 

In de club vliegen we, indien het weer het uiteraard toelaat, elk weekend en alle 

feestdagen tot medio oktober.  

 

De ‘Eerste deelname’ formule voor 1 week stage + halfjaar lidmaatschap  

ziet er als volgt uit:  

Halfjaar lidmaatschap KAZM      € 75 

Minutengeld        € 50 

Ligabijdrage        € 92 

Administratiekosten       € 12 

Maaltijden         € 95 

Startgeld(12 starts, excl. Minutengeld)     € 264 

Totaal voor 1 week       € 588 

 

De ‘Eerste deelname’ formule voor 2 weken stage + halfjaar lidmaatschap  

ziet er als volgt uit:  

Halfjaar lidmaatschap KAZM      € 75 

Minutengeld        € 50 

Ligabijdrage        € 92 

Administratiekosten       € 12 

Maaltijden         € 190 

Startgeld(24 starts, excl. Minutengeld)     € 528 

Totaal voor 2 weken       € 947 
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De ‘Hernieuwing lidmaatschap’ formule voor 2 weken stage + halfjaar 

lidmaatschap 

ziet er als volgt uit: 

Halfjaar Lidmaatschap KAZM     € 150 

Minutengeld         € 50 

Ligabijdrage        € 92 

Administratiekosten       € 12 

Maaltijden         € 190 

Startgeld(24 starts, excl. Minutengeld)     € 528 

Totaal voor 2 weken       € 1022 

 

 

Ter informatie: 

Onze instructeurs staan gratis ter beschikking.  

 

Een normale lesvlucht duurt in principe tussen de 10 en 30 minuten. Wanneer tijdens de 

opleiding een vlucht langer dan 30’ duurt, wordt normaal vanaf de eerste minuut een bedrag 

van €0,12 per minuut aangerekend (minutengeld).  

 

Voor solovluchten zal zgn. “minutengeld” aangerekend worden. Dit is een bedrag per toestel, 

per gevlogen minuut: 

Ka-8 0.08 € / min. 

Astir  0.12 € / min. 

 

Indien je niet al je startgeld opgevlogen hebt kan je na het einde van het kalenderjaar je niet 

opgevlogen krediet terugvragen (enkel wanneer je je lidmaatschap niet besluit te verlengen). 

 
Opmerking: Eventuele extra versnaperingen en consumpties in de kantine, buiten deze die 

voorzien zijn in de maaltijden, zijn voor eigen rekening. Een beperkt zakgeld dient dus 

eventueel voorzien te worden. 

 

Leden: 

Zoals al vermeld zijn de vaste leden meer dan welkom tijdens de intensieve vliegperiode! Indien 

ze het wensen kunnen ze dan ook blijven overnachten en gebruik maken van de maaltijden die 

aangeboden worden tijdens de zweefvliegstage. Leden van de KAZM, die niet solo zijn, en 

lesvluchten willen tijdens de stageperiode dienen in te schrijven. 

 

 

7. Maaltijden 
 

De maaltijden bestaan uit een dagelijks ontbijt, lunch en avondmaal en zijn bij de stageprijs 

inbegrepen. Bij al deze maaltijden is drank inbegrepen. 

 

We sluiten de eerste week af met een heerlijke Belgische Biefstuk-Friet avond. 

De laatste vrijdag sluiten we het kamp af met een heerlijke BBQ en een live bandje tot in de 

kleine uurtjes.  

 

Op beide avonden zijn alle familie, vrienden en vriendinnen van harte welkom aan 17.50 €. 

Voor kampdeelnemers zijn deze avonden in de prijs inbegrepen. 
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8. Overnachting 
 

Tijdens de vliegstage kunnen de deelnemers in de nabijheid van het clubhuis kamperen. 

met tent of caravan.  

De douche, toiletten en wastafels staan gratis ter beschikking van de kampeerders.  

 

Voor de goede orde zal er steeds een kampverantwoordelijke aanwezig zijn! 

 

 

9. Dagindeling 
 

08:00 – 09:00 Ontbijt en briefing 

09:00 – 10:00 Buitenzetten van de toestellen en transport naar de piste. 

10:00 – 13:00 Start van de vliegactiviteiten 

13:00 – 14:00 Middagmaal 

14:00 – 18:30 Hervatten van de vliegactiviteiten 

18:30 – 19:00 Avondmaal 

 

Deze planning zal worden aangepast i.f.v. de weersomstandigheden teneinde de vliegdag te 

optimaliseren en de vermoeidheid van de deelnemers binnen redelijke perken te houden. 

 
10. Praktische afspraken 

 

Het bestuur van KAZM en/of de organisatoren van de zweefvliegstage kunnen niet aansprakelijk 

gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen op plaatsen en ogenblikken die geen uitstaan 

hebben met de zweefvliegstage. 

 

Problemen die zich tijdens de stage zouden voordoen worden in de eerste plaats door de 

organisatoren in overleg met het bestuur van KAZM geregeld. 

Voor de meer concrete praktische afspraken verwijzen wij u graag naar het kampreglement 

2021. 

 

Dit kampreglement moet verplicht door elke deelnemer van de zweefvliegstage gelezen, 

goedgekeurd en ondertekend worden.  

 

Vaste leden van APCK of KAZM die wensen te kamperen verklaren zich akkoord met de geldende 

regels. 

 

 

11. Inschrijving 
 

Omwille van organisatorische redenen zijn de plaatsen op de lestoestellen beperkt tot 6 

leerlingen per toestel! Het maximaal aantal inschrijvingen bedraagt dus 18 voor deelnemers 

die nog niet solo vliegen. De inschrijvingsprocedure voorziet in een selectie op basis van een 

aantal criteria die zal plaatsvinden na het verstrijken van de inschrijftermijn (23 mei 2021). 

Meer gedetailleerde informatie hierover, alsmede gedetailleerde instructies voor het invullen 

van de verschillende formulieren vindt u terug in het document 

‘InschrijvingsprocedureZweefvliegkamp2021’. 

 

OPGELET: Indien de stagiair minderjarig is, is de handtekening van een ouder of 

voogd eveneens vereist. 
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12. Contact 
 

Bijkomende informatie en verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij: 

 

Carl Verhoest      Sebastiaan Durt 

0495/04.08.42     0483/48.82.79 

E-mail: info@zweefkamp.be    E-mail: info@zweefkamp.be 

 

Breng ook eens een bezoekje aan onze website www.kazm.be Hier vind je zeker nog 

interessante informatie. 

http://www.kazm.be/

