Wat zijn nu de kosten?
Een gedetailleerd overzicht van alle prijzen is
terug te vinden op onze website. Een
zweefvliegpakket voor een volledig jaar bevat
lidgeld, ATO bijdrage en een aantal starttickets.
De inhoud van het pakket is verschillend
naargelang de leeftijd. Zo ontvangen jongeren
die nog geen 21 jaar zijn veel meer starttickets.

EENS MEEVLIEGEN?
Het is mogelijk een bijzonder lidmaatschap te
verkrijgen. Dit lidmaatschap geeft recht op
een vlucht uit te voeren binnen de 2 maanden.
Via onze federatie zal een verzekering worden
afgesloten.

MEER INFORMATIE
Wens je nog meer informatie bezoek dan
onze website www.vzp.be of stuur een mailtje
naar info.vzp@vzp.be.
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Vlaams Zweefvliegcentrum Phoenix vzw
Vliegveld Overboelare
Veldekensdreef 8
9500 Geraardsbergen
Tel. 054/421958 (enkel in het weekend)
Email: info.vzp@vzp.be

ONZE TOESTELLEN
De club beschikt over volgende toestellen:
 1 Schleicher ASK13, tweezitter voor
de basisopleiding;
 2 Schleicher ASK21 kunststof tweezitters voor de gevorderde opleiding;
 1 Schleicher Ka8b en 1 Ka6cr,
eenzitters waarmee de eerste solo
vluchten gebeuren;
 1 Grob Jeans Astir, kunststoffen
eenzitter voor overlandvluchten;
 1 Centrair Pégase 101D, kunststof
eenzitter, prestatietoestel;
 1 Bellanca Scout motortoestel voor
het opslepen van de zweefvliegtuigen;
 1 dubbeltrommel Tost lier.
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Het Vlaams Zweefvliegcentrum is
thuis op het vliegveld van
Overboelare/Geraardsbergen.
Veldekensdreef 8
9500 Geraardsbergen
Tel. Clubhuis 054/42.19.58

WIE KAN ER LEREN
ZWEEFVLIEGEN?
Het Vlaams Zweefvliegcentrum Phoenix is
gevestigd op het vliegveld van Overboelare/
Geraardsbergen en telt ongeveer 75 leden tussen
15 en 75 jaar, zowel mannen als vrouwen. Het
VZP heeft als doel de zweefvliegsport te
bevorderen in al zijn facetten voor een zo ruim
mogelijk publiek, tegen minimale kosten. Vanaf
14 jaar kan je al met de opleiding zweefvliegen
starten. Om alleen te mogen vliegen moet je
echter 16 zijn.

WANNEER VLIEGEN WE?
Het echte zweefvliegen start in maart-april en
eindigt eind oktober. Gedurende de wintermaanden wordt er nog wel gevlogen maar de
nadruk ligt meer op het werken aan de vliegtuigen
en onderhoud van het materiaal. Hierbij wordt
geacht dat alle leden hun steentje bijdragen in de
vorm van 30 werkuren per jaar.

lessenreeks is er een herhalingsles en een
afsluitend examen.

DE ZOMERSTAGE
Naast de theoretische cursus organiseert het VZP
jaarlijks een zomerstage voor de aankomende
zweefvliegers. Deze stage vindt meestal plaats in
augustus op het vliegveld van Overboelare.
Deelname is ook mogelijk voor niet-leden.

HET ZOMERKAMP
In juli trekken we er ook eens op uit. Gedurende
drie weken vertoeven we op een vliegveld in
Frankrijk of Duitsland waar elke dag de
zweefvliegsport kan worden uitgeoefend in
gunstigere weersomstandigheden.

We zijn actief:




op alle zaterdagen, zondagen en
feestdagen;
tijdens de zomerstage in augustus;
in de week op afgesproken tijdstippen
(woensdagnamiddag, vrijdagnamiddag).

THEORETISCHE CURSUS
Tijdens de winterperiode wordt elk jaar zowel
voor leden als niet-leden een theoretische
cursus zweefvliegen georganiseerd.
Onderwerpen zijn: aërodynamica, meteo,
navigatie, vliegtuigbesturing, constructie,
instrumenten en reglementen. Na de

De lessen krijgt je naar keuze op een ASK13 of
een ASK21, tweezitters met goede
vliegeigenschappen. Ook voor de gevorderde
opleiding gebruiken we de ASK-21.
De lessen worden gegeven door een team van
ervaren instructeurs. Het zijn dan ook deze
instructeurs die je, meestal onverwacht, alleen
laten vliegen. Solo: een unieke belevenis die je
nooit meer zult vergeten!

DE OPLEIDING
De opleiding kan beginnen:




door je lid te maken van het VZP. Na
inschrijving ontvangt je een
oefenvergunning waarna je direct met de
praktijklessen kunt beginnen.
je kunt de opleiding ook starten door deel
te nemen aan de zomerstage en je daarna
lid te maken.

De eerste solovluchten gebeuren nog met het
vertrouwde opleidingstoestel, maar al vlug vlieg je
met een éénzitter.
Hierna verbeter je stap voor stap je prestaties.
Telkens denk je aan de volgende uitdaging: beter;
langer, hoger en verder. Hierdoor zal de
zweefvliegsport je steeds blijven fascineren.

HOE WORDT MEN LID?
Eenmaal besloten om met zweefvliegen te
beginnen, kan je lid worden bij het VZP. In het
clubhuis kan je de nodige formulieren vinden. Je
kunt ze ook downloaden via onze internetsite.
Vanzelfsprekend dient ook het lidgeld te worden
betaald. Solo mag je enkel vliegen indien je ook
over een geldig medisch attest beschikt.

