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Luchtwaardigheidverklaring Schermvliegbewijs 
Paragliding Pilot Licence (PgPL) 

Ondergetekende schermvlieginstructeur, gemachtigd door de betrokken KNVvL 
erkende Opleidingsinstantie, verklaart dat de navolgende houder van een KNVvL 
schermvliegbrevet 1: 

Naam:  

KNVvLnr: 

ten minste het reglementair verplichte aantal hoogtevluchten voor het PgPL  
niveau 2*) heeft gemaakt en in staat wordt geacht op verantwoorde wijze  
zelfstandig de beoefening uit te voeren van vluchten met de startmethode:  

 Bergvliegen 
 Liervliegen 

(aankruisen of lier of berg van toepassing is. Afgifte van een gecombineerde 
luchtwaardigheidsverklaring Berg en Lier is niet toegestaan) 
 

Deze verklaring geeft recht tot slechts het aanvragen van een PgPL. Eerst na de 
verkrijging van dit brevet is de aanvrager gerechtigd tot zelfstandige beoefening van 
het schermvliegen.  

Erkende Opleidingsinstantie:  

Plaats:                                       Datum: 

Stempel instructeur   Handtekening instructeur 

 

 

 

 

 

*) Indien de aanvrager van enig PgPL niveau 2 reeds in het bezit is van een PgPL niveau 2 of 3 geldt 
een reductie van 50% op de hier genoemde aantallen hoogtevluchten.  
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Takenlijst Schermvliegbewijs  

Paragliding Pilot Licence (PgPL) 
 

Taak Vluchtnummer(s) 

STARTEN  

 beheersen voorwaartse start  

 beheersen achterwaartse start  

 correct starten met >45 graden cross wind   

VLIEGEN  

  uitvoeren van een opgesteld vluchtplan  

 een correcte acht vliegen binnen 35 seconden  

 twee correcte bochten van 360° vliegen binnen 35 seconden  

sturen met de achterste risers 
 

 vliegen met oren  

 vliegen op meer dan één locatie  

LANDEN  

 correct landingscircuit vliegen  

 landen onder normale wind condities   

 landen onder nul-wind condities   

 uit vier opeenvolgende landingen drie correcte doellandingen 
binnen een cirkel met een straal van 15 meter maken 

 
t/m 

 

Naam:  

KNVvLnr: 

Erkende Opleidingsinstantie:  

Plaats:                                        Datum:  

Stempel instructeur   Handtekening instructeur 
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