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Aantekening aanvraagformulier Duovliegen B 
Gegevens Piloot 

Naam + voorl.  Opleidingsinstantie  

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

Postcode  Geboortedatum  

Woonplaats  Geslacht M / V 

Telefoon nummer  Huidig brevet + Nr. 1 / 2 / 3 
Nummer:  

Email adres  Nationaliteit  

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

Takenlijst Duovliegen B (piloot-passagier) 

Taak Datum Instructeur/Waarnemer Handtekening 

minstens 200 uur vliegervaring    

In het bezit van aantekening Duovliegen A    

Na het verkrijgen van     

na het verkrijgen van de aantekening 
duovliegen A minstens 20 oefenvluchten 
met minimaal drie verschillende B2 of B3-
piloten als passagier* 

   

Bekwaamheidsproef**    

 

Opmerkingen Datum  Instructeur/Waarnemer Handtekening  
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* Telkens dient de minimaal circuithoogte te worden bereikt. De meevliegende piloten moeten de 
vlucht telkens met een handtekening bevestigen. 
** De proef bestaat uit vier achtereenvolgende, naar behoren voorbereide en uitgevoerde duovluchten 
met een B2/B3-piloot als passagier, waarbij telkens minimaal circuithoogte wordt bereikt. Uit vier 
opeenvolgende landingen moeten drie correcte doellandingen worden gemaakt binnen 30 meter vanaf 
een vooraf vastgelegd doel. De proef dient te worden afgenomen door een door de KNVvL, afdeling 
deltavliegen aangestelde Instructeur met de aantekening duovliegen of Waarnemer Duovliegen. De 
proef wordt slechts afgenomen indien reeds aan de overige taken is voldaan. Voor een meer 
gedetailleerde omschrijving van de taken voor het behalen van de aantekening Duovliegen B, zie Artikel 
26 van het breveteringsregelement in het handboek. 
 

Handleiding aanvraagprocedure Duovliegen B 
 

- De aan ommezijde vermelde taken dienen door minstens één door de KNVvL-erkende 
Instructeur Duovliegen of Waarnemer Duovliegen te worden afgetekend - zowel in het logboek 
als op deze takenlijst - met vermelding van diens naam en de datum, waarop de betreffende 
taken zijn volbracht. 

 
- 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 de aantekening Duovliegen B geschiedt door inzending van de 

papieren originelen van: 
o het aanvraagformulier Duovliegen B 
o de afgetekende takenlijst 
o een kopie van het correct ingevuld en per bladzijde getotaliseerd 

logboek 
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. 

 
- De aantekening is na toekenning 36 maanden geldig. Verlenging kan slechts 

geschieden bij 15 hoogtevluchten als duopiloot in de laatste 36 maanden, 
waarvan 5 in de laatste 12 maanden, of een bekwaamheidsproef, door middel 
van het insturen van het aanvraagformulier verlengingen. 


