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 Aanvraagformulier Brevet 2 

 
Gegevens Piloot  

Naam + voorl.    Opleidingsinstantie    

Adres + Nr.    KNVvL-Lid  
Ja / Nee 
Nummer: 

Postcode    Geboortedatum    

Woonplaats    Geslacht  M / V  

Telefoon nummer    Nationaliteit  

Email adres       

  
Zonder één van deze gegevens wordt er geen brevet afgegeven. Onderstaande taken mogen alleen 
worden afgetekend door KNVvL-erkende instructeurs.  

Takenlijst  

Taak  Datum  Naam instructeur  Handtekening  

Zelfstandig kunnen starten; vaardigheid om 
correct te starten en zelfstandig een 
inschatting te kunnen maken van de condities 
ter plaatse. 

      

Correct starten met variabele windsnelheid en 
windrichting onder toezicht van een 
Instructeur. 

      

Uitvoeren van een opgesteld vluchtplan onder 
toezicht van een Instructeur. 

      

Vliegen op minimale daalsnelheid en maximale 
glijhoek onder toezicht van een Instructeur. 

      

Gecontroleerd cirkel- en achtfiguren (bij 
duinsoaren alleen de acht-figuren), onder 
toezicht van een Instructeur. 

      

Milde overtrek op veilige hoogte onder 
toezicht van een Instructeur* 

      

 
* Behalve bij de opleiding voor uitsluitend duinsoaren omdat de daartoe benodigde veilige hoogte niet 
kan worden bereikt. Wel moet de cursist dan duidelijk kunnen aangeven wat een overtrek is, wanneer 
het voorkomt, hoe het te herkennen is, hoe het te voorkomen is en hoe te handelen als het toch tot een 
overtrek komt. 



 

 

 

Taak  Datum  Naam instructeur  Handtekening  

Vliegen op meerdere stekken*    

Vliegen met anderen overeenkomstig de 
internationale voorrangsregels onder toezicht 
van een Instucteur. 

   

Correct landingscircuit vliegen onder toezicht 
van een Instructeur. 

   

Landen onder normale windcondities onder 
toezicht van een Instructeur. 

   

Landen onder nul-wind condities onder 
toezicht van een Instructeur. 

   

Uit vier opeenvolgende landingen drie correcte 
doellandingen binnen 30 meter vanaf een 
vooraf vastgelegd doel waarbij men de landing 
uitvoert door middel van een correct 
uitgevoerd circuit onder toezicht van een 
Instructeur** 

   

Bijwonen van een veiligheidsdag       

Een met goed gevolg afgelegd theorie examen 
“Reglementen  en Voorschriften”*** 

   

Een met goed gevolg afgelegd theorie examen 
“Meteorologie”*** 

   

Een met goed gevolg afgelegd theorie examen 
“Aerodynamica”*** 

   

Een met goed gevolg afgelegd theorie examen 
“Vliegtechniek” 

   

 

* Er geldt voor bergvliegen een minimum van 4 verschillende startplaatsen (bij duinsoaren: 2 duinsoar-
startplaatsen). 

** Dit laatste geldt niet voor duinsoaren 

*** Voor de eis van de theorie-onderdelen Meteorologie, Aerodynamica en Reglementen en 
voorschriften wordt vrijstelling verleend wanneer de aanvrager in het bezit is van een geldig Nederlands 
bewijs van bevoegdheid (of een bewijs dat het theoretisch examen met goed gevolg is afgelegd) voor 
motorvliegen, ballonvaren, zweefvliegen, schermvliegen en/of ULV-vliegen. 
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Taak  Datum  Naam instructeur  Handtekening  

50 solo-vluchten* waarvan:  
- Minimaal 25 met een 

hoogteverschil tussen start en 
landing van minimaal 100m 

- Minimaal 15 met een 
hoogteverschil tussen start en 
landing van minimaal 200m 

- Minimaal 10 met een 
hoogteverschil tussen start en 
landing van minimaal 400m 

   

 

Opmerkingen Datum  Naam instructeur  Handtekening  

 

   

 

* Dit is een richtlijn; de Instructeur mag het vereiste aantal hoogtevluchten aanpassen aan het niveau 
van de cursist en dient dit dan te noteren op de takenlijst bij het aftekenen van deze taak. Het voldoen 
aan de ervaringseisen moet blijken uit vluchten die zijn afgetekend door de Instructeur. Bij een wens tot 
het behalen van het Brevet 2 met alléén een duinsoaraantekening vervallen de eisen m.b.t. het 
hoogteverschil. In dat geval geldt een richtlijn van 50 solovluchten van elk minimaal ongeveer 10 
minuten. Bij een wens tot het behalen van het Brevet 2 met alléén een lieraantekening vervallen de 
eisen m.b.t. het hoogteverschil. In dat geval geldt een richtlijn van 50 solovluchten van elk minimaal 100 
meter. 
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Handleiding aanvraagprocedure brevet 2  
 

- Het voldoen aan de eisen inzake ervaring moet blijken uit vluchten die op de takenlijst zijn 
afgetekend door ten minste twee instructeurs. 
 

- Voor de aanvraag zijn kosten verschuldigd: 

o Voor KNVvL-leden: maak € 12,50 over 
o Voor niet-leden: maak €25,00 over 

Aan: 
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 
Rekeningnr: NL52ABNA0641250231 
Onder vermelding van: lidnummer en het gewenste brevet/aantekening 
 

- Aanvraag van het brevet 2 geschiedt door de toekomstige brevet 2-houder door inzending van de 
papieren originelen van: 

o het aanvraagformulier brevet 2 
o het aantekeningenaanvraagformulier met ten minste één van de aantekeningen 

bergvliegen, lieren of duinsoaren  
o de afgetekende takenlijst, welke taken in de afgelopen 36 maanden moeten zijn 

uitgevoerd 
o een kopie van het correct ingevuld en per bladzijde getotaliseerd logboek 
o Een met goed gevolg afgelegd theorie-examen in de voorafgaande 36 maanden 
o 2 recente pasfoto’s 
o indien de aanvrager geen lid is van de KNVvL Afdeling Deltavliegen, een bewijs dat een 

W.A. verzekering is afgesloten met dekking voor deltavliegen waarbij het maximaal uit te 
keren bedrag minimaal 1,5 miljoen euro bedraagt.  
 

- Aanvragen, vergezeld van de vereiste stukken, dienen verzonden te worden aan het in het 
afdelingsorgaan vermelde adres. Bij gebreke van één of meer van de vereiste stukken zal de 
aanvraag tot afgifte van het brevet 2 niet in behandeling worden genomen en zullen de 
ontvangen stukken zondermeer worden geretourneerd.  
 

- Bij eventuele op- en/of aanmerkingen ten aanzien van gevolgde cursussen kan men zich richten 
tot de KNVvL afd. Deltavliegen.   
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