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V.Z.W. LIMBURGSE VLEUGELS 
 
Reglement van Inwendige Orde 
 
HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
Art 1. 
Het reglement van inwendige orde is gesteund op de statuten van de Vereniging. Een 
gecoördineerde tekst van die statuten is beschikbaar op verzoek. Het reglement is bindend 
voor alle leden. 
 
Art 2. 
Dit reglement is ondergeschikt aan de Internationale en Nationale luchtvaartreglementeringen. 
Overtredingen van dergelijke voorschriften en hun eventuele gevolgen, zowel administratief 
als gerechtelijk, zijn uitsluitend ten laste van de overtreder, zonder verhaal op de Vereniging 
of haar Bestuur. 
 
Art 3. 
De persoonlijke gegevens van elk lid (identiteit, adres, bekwaamheden en kwalificaties) 
worden door het bestuur verzameld en beheerd. Zij worden enkel gebruikt in het belang van 
de Vereniging en van het betrokken lid. Elk lid kan steeds zijn eigen gegevens opvragen en 
zonodig aanpassen. Het bestuur behoudt zich het recht voor te weigeren om kwalificaties of 
gegevens op te nemen waarvan geen formele bewijzen voorliggen, zoals erkend door de 
ICAO of het Bestuur der Luchtvaart. Voor zover de wet het vereist kunnen aanvullende 
inlichtingen bekomen worden bij het openbaar register. 
 
Art 4. 
Dit reglement is bindend voor alle clubleden vanaf 1 april 2011. Het vervangt alle voorgaande 
uitgaven en het blijft van kracht zolang het niet door de Raad van Bestuur wordt gewijzigd. 
 
Art 5. 
Instructeurs en pleincommandanten kunnen sancties opleggen aan individuele leden voor 
overtredingen van dit reglement of voor onverantwoord of onveilig gedrag op het vliegveld of 
in vlucht. Als sanctie kan ondermeer worden opgelegd: 
-  berisping of strenge vermaning; 
-  tijdelijk vliegverbod voor één of voor alle toestellen; 
-  tijdelijk toegangsverbod tot het terrein en de loodsen; 
-  het uitvoeren van bepaalde karweien zoals het wassen van vliegtuigen en dergelijke; 
-  elke sanctie, aangepast aan het vergrijp; 
Ingeval van betwisting beslist de Raad van Bestuur in laatste aanleg, nadat de instructeur of 
pleincommandant en het gesanctioneerde lid is gehoord. Een lid dat zich niet neerlegt bij de 
beslissing van de Raad van Bestuur verliest zijn lidmaatschap. 



Pagina 3 van 14 
  

 
HOOFDSTUK 2: LEDEN EN LIDGELDEN 
 
 
 
Art 6. 
Het lidmaatschap van de vereniging houdt aanvaarding in van de statuten en van dit 
reglement. Binnen het kader van de statuten heeft elk lid nochtans het recht wijzigingen voor 
te stellen. 
 
Art 7. 
Het lidmaatschap wordt verworven door het betalen van het lidgeld en van de eenmalige 
bijdrage; deze bedragen worden door de Raad van Bestuur jaarlijks bepaald. De eenmalige 
bijdrage noch het betaalde lidgeld zijn terugvorderbaar bij uittreding of uitsluiting. 
 
Art 8. 
De aanwerving van een nieuw lid gebeurt slechts na goedkeuring van de Raad van Bestuur. 
De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor nieuwe leden te weigeren zonder daarvoor 
motieven te moeten kenbaar maken. 
 
Art 9. 
Leden die hun bijdrage niet betaald hebben voor einde maart van het lopende jaar worden 
geacht ontslag te hebben genomen. Aan hen wordt principieel de toegang ontzegd tot de 
loodsen, de vliegtuigen en het vliegveld met uitzondering van de cafetaria en het terras. Leden 
die toetreden na 1 september betalen 50% van het geldend jaarlijkse lidgeld. 
 
Art 10. 
Principieel hebben enkel clubleden toegang tot de installaties en de toestellen, binnen de 
perken van hun individuele, specifieke bevoegdheden. Het betreden van de installaties, 
loodsen en terreinen geschiedt steeds op eigen risico. Het is ten strengste verboden toestellen 
te laten besturen door onbevoegde personen, al dan niet clubleden. 
 
Art 11. 
Vliegtuigpassagiers die zich op het vliegveld bevinden staan onder de verantwoordelijkheid 
van de piloot waarmee ze gaan vliegen of gevlogen hebben. Deze dient erop toe te zien dat de 
passagiers zich veilig bewegen. Rondleidingen zijn slechts toegelaten mits voorafgaande 
toestemming van de pleincommandant, zijn vervanger of een instructeur. 
 
Art 12. 
Eigenaars van op EBZW gestationeerde privaatvliegtuigen of privaatzweefvliegtuigen dienen 
eveneens jaarlijks lidgeld te betalen. Indien zij geen lid van de Vereniging wensen te zijn, 
dienen zij een compensatoire vergoeding te betalen voor het gebruik van de installaties. Deze 
vergoeding is gelijk aan het jaarlijkse lidgeld. 
Het is hen formeel verboden hun toestellen te verhuren aan andere clubleden of aan derden. 
Uitzondering hierop kan met toestemming van de Raad van Bestuur worden gemaakt indien 
het een type vliegtuig betreft dat niet door de Vereniging wordt aangeboden, bvb: 
tweemotorig toestel – motorzwever – helikopter.  
De Vereniging erkent slechts één piloot per privaattoestel, ook indien de eigenaar een 
vennootschap of een vereniging is. 
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HOOFDSTUK 3: VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID 
 
 
 
Art 13. 
Het gebruik van de vliegtuigen en zweefvliegtuigen geschiedt op eigen risico voor wat betreft 
eventuele eigen schade, zelfs indien deze het gevolg zou zijn van een gebrek aan het toestel. 
Door het feit van hun lidmaatschap van de club doen de leden afstand van alle verhaal 
tegenover de VZW, haar bestuurders, commissarissen, aangestelden, instructeurs, leden en 
leerlingen ten gevolge van eventuele ongevallen waarvan zij het slachtoffer zijn als gebruikers 
van de toestellen van de club, de installaties en gebouwen van de VZW.  
 
 
Art 14. 
Schade die, onopzettelijk, wordt toegebracht aan derden is gedekt door de verzekering van de 
Vereniging. De aansprakelijkheid is beperkt conform de internationale verdragen ter zake. 
Alle inzittenden van een vliegtuig behalve de piloot zijn te beschouwen als derden. Bij 
scholingsvluchten in dubbele besturing wordt de leerling beschouwd als passagier van de 
instructeur. Bij solovluchten onder toezicht wordt de leerling niet meer beschouwd als derde. 
De motor- en zweefvliegers worden aangeraden zich individueel te verzekeren voor eigen 
schade. 
 
 
Art 15. 
Schade aan de toestellen is gedekt door een cascoverzekering van de Vereniging. Het lid dat 
schade veroorzaakt aan een toestel is in beginsel gehouden de vrijstelling die de 
verzekeringsmaatschappij toepast aan de Vereniging terug te betalen. De Raad van Bestuur 
kan hierover afwijkende beslissingen nemen, na beraadslaging over de omstandigheden van 
het incident of ongeval. 
Voor zover even wel de verzekeringsmaatschappij verhaal zou nemen tegen de Vereniging 
(bvb: vliegen zonder geldige vliegvergunning), dan is het lid daarvoor geheel aansprakelijk. 
Schade die het gevolg is van kwaadwilligheid of grove nalatigheid geeft altijd aanleiding tot 
vergoeding door de verantwoordelijke ongeacht de houding van de verzekeringsmaatschappij. 
Voor en tijdens de activiteiten is het gebruik van alcoholhoudende dranken voor piloten 
verboden.  
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HOOFDSTUK 4: MOTORVLIEGEN 
 
 
 
Art 16. 
Enkel één van de pleincommandanten of, bij ontstentenis, een instructeur, is bevoegd om te 
bepalen of er kan en mag gevlogen worden. Hij of zij zal ondermeer rekening houden met de 
staat van het terrein, de hoogte van het wolkendek, de zichtbaarheid, de wind en andere 
factoren. Het betreft hier een algemene toelating en geen specifieke toelating betreffende de 
geschiktheid of de bevoegdheid van de individuele piloot, noch in verband met het toestel 
noch in verband met de aard van de geplande vlucht. De beoordeling van de vliegcondities, 
vooraleer een vlucht aan te vangen, blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de piloot 
zelf die geacht wordt zijn eigen capaciteiten goed in te schatten. 
De pleincommandant of zijn vervanger kan niet aansprakelijk gesteld worden voor toelating 
tot vliegen van individuele piloten. De leerling-piloten staan onder permanente supervisie van 
hun instructeur zolang ze niet gebrevetteerd zijn. 
 
Art 17. 
Geen enkel nieuw lid, zelfs indien houder van voldoende vergunningen of kwalificaties, mag 
enig vliegtuig besturen zonder voorafgaande checkvlucht(en) met een instructeur van de 
Vereniging. De kandidaat-piloot dient op eigen initiatief een instructeur te contacteren en hem 
spontaan zijn vergunning(en) en bewijs van lidmaatschap voor te leggen. 
 
Art 18. 
De piloot die meer dan twee maanden niet gevlogen heeft dient zich, alvorens opnieuw te 
vliegen, te melden bij een instructeur van de Vereniging, die zal oordelen of een checkvlucht 
al dan niet noodzakelijk is. 
Dezelfde regel geldt wanneer een piloot meer dan twee maanden niet meer gevlogen heeft op 
een zogeheten ‘complex aircraft’ (vliegtuig met variabele schroef en/of intrekbaar 
landingsgestel), ook al heeft hij in die periode op andere types gevlogen. 
 
Art 19. 
Alle gebrevetteerde piloten dienen éénmaal per kalenderjaar een checkvlucht uit te voeren 
met een instructeur. Deze kan hiervoor eventueel vrijstelling verlenen naarmate het geval. 
Dergelijke vrijstelling is slechts één jaar geldig.  
 
Art 20. 
De toestellen zijn ter beschikking van de leden van de Vereniging mits reservatie in het 
elektronische reservatiesysteem. Het geldende principe is: ‘De eerste reservatie is geldig’. 
Van dit principe wordt afgeweken in geval van een examenvlucht of in geval van bijzondere 
omstandigheden die ter beoordeling worden voorgelegd aan de voorzitter van de Raad van 
Bestuur of zijn vervanger. 
Wanneer een piloot niet of niet tijdig aanwezig kan zijn op het gereserveerde tijdstip, is hij 
ertoe gehouden zo vlug mogelijk, eventueel telefonisch, het clubhuis te verwittigen en zijn 
reservatie te annuleren of te wijzigen in het reserveringsysteem, zodat het vliegtuig door een 
ander clublid kan gebruikt worden. 
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Art 21. 
Elke piloot dient voor iedere vlucht de technische toestand van het vliegtuig te controleren en 
eventuele gebreken te melden aan een instructeur, de pleincommandant, een lid van de Raad 
van Bestuur of aan diegene die voor het onderhoud verantwoordelijk is. Hetzelfde geldt voor 
gebreken die vastgesteld worden tijdens of na de vlucht. Er wordt hier een grote 
verantwoordelijkheidszin geëist van elke piloot ter bevordering van de algemene veiligheid. 
 
Art 22. 
De prijs per vluchtuur wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur per type van vliegtuig. 
Onder geen enkele voorwaarde mogen clubtoestellen worden gebruikt voor commerciële 
doeleinden of voor persoonlijk winstbejag van de piloot, ook niet indien deze houder is van 
een vergunning van beroeps- of lijnpiloot. De Vereniging heeft hiervoor geen 
exploitatievergunning. 
De juiste vluchtduur wordt gemeten volgens de stand van de urenteller van starten tot 
stilleggen van de motor. De piloot dient zich te vergewissen van de juistheid van de 
meterstand bij vertrek; klachten achteraf worden niet aanvaard. 
Elke piloot is verantwoordelijk voor de financiële afrekening van de op zijn naam 
ingeschreven vluchten en doet dit onmiddellijk na de vlucht. 
 
Art 23. 
Bij reservatie van een reistoestel voor een ganse dag of voor meerdere dagen, worden 
minimaal twee vlieguren per dag aangerekend. In het geval dat een reis wegens onvoorziene 
omstandigheden  (bv: meteo, technische problemen etc)  langer duurt dan voorzien dan geldt 
de bovenstaande regeling enkel voor de oorspronkelijk geplande reisduur. Lestoestellen 
kunnen in principe niet voor langere periodes gereserveerd worden behoudens na afspraak 
met de Raad van Bestuur. 
 
Art 24. 
Bij algemene regel is het clubhuis open en zijn de toestellen beschikbaar vanaf negen uur 
‘s morgens. Een piloot die eerder wilt opstijgen dient daartoe op voorhand de nodige 
regelingen te treffen (zoals sleutel hangar, boorddocumenten, opening vliegveld etc). In elk 
geval is het verboden een toestel ‘s avonds buiten te stationneren om ‘s morgens vroeg te 
kunnen vertrekken. 
 
Art25. 
Om de overlast voor de omgeving zo laag mogelijk te houden is elke piloot verplicht het 
circuit te vliegen zoals gepubliceerd in de Jeppesen-Botlang. Na 20.00hr lokale tijd zijn nog 
enkel aankomsten (tot sunset +30min) en vertrekken (tot sunset) toegelaten maar niet het 
vliegen van lokale circuits.  Nachtelijke activiteiten zijn volledig verboden.Voor het uitvoeren 
van acrobatische vluchten is de toestemming van de pleincommandant vereist. 
 
Art 26. 
De parkeerruimte voor de vliegtuigen bevindt zich ten noorden van het signalenvierkant. 
Vliegtuigen worden geparkeerd met de neus in de wind zonder de bewegingsmogeljkheid van 
andere toestellen te belemmeren. De omgeving rond het tankstation is geen parking en mag 
derhalve niet als dusdanig gebruikt worden. 
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Art 27. 
Elke piloot is verantwoordelijk voor het vliegtuig dat hij of zij gereserveerd heeft vanaf de 
aanvang van de reservatie of vanaf het moment van overname van de voorgaande piloot tot 
het einde van de reservatie of de feitelijke overgave aan een volgende of tot dat het toestel op 
zijn plaats in de loods staat. Indien er twijfel bestaat of een volgende kandidaat gaat komen 
opdagen (bv: nakend slecht weer) wordt het toestel best in de loods geparkeerd of minstens 
voor de poorten. Van elk clublid wordt dienaangaande verantwoordelijkheidszin verwacht om 
goede zorg te dragen voor de toestellen. 
 
 
Art 28. 
Bij het starten en taxiën van vliegtuigen dient de piloot er op te letten dat de schroefwind geen 
hinder of schade veroorzaakt aan loodsen, voorwerpen, andere vliegtuigen, personen in de 
buurt en terrasgebruikers. Vliegtuigen mogen niet worden gestart in de loodsen en ook niet 
worden binnengetaxied. 
 
 
Art 29. 
De piloot is er toe gehouden nauwkeurig en correct alle administratieve formaliteiten te 
vervullen (boordjournaal, havenboek en persoonlijk vluchtenboek invullen en ondertekenen). 
Van zelf sprekend is elke piloot er ook toe gehouden vluchtplannen in te dienen wanneer dat 
verplicht is, en ze af te sluiten onmiddellijk na de landing. Voor vluchten naar bestemmingen 
buiten de Europese Gemeenschap zijn speciale formaliteiten (douane) te vervullen. 
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HOOFDSTUK 5: ZWEEFVLIEGEN 
 
 
 
Art 30. 
Behalve het geen bepaald in Art. 2(hoofdstuk 1), zijn de zweefvliegactiviteiten (in ruime zin) 
ook onderworpen aan de voorschriften van de Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs. 
 
 
Art 31. 
Alle zweefvliegpiloten dienen, bij de aanvang van het vliegseizoen, een checkvlucht uit te 
voeren met een instructeur of hulpinstructeur alvorens als gezagvoerder een clubtoestel of 
privétoestel te besturen. Deze checkvlucht is eveneens verplicht indien een piloot langer dan 
drie maanden niet gevlogen heeft. 
 
 
Art 32. 
De dagelijkse zweefvliegactiviteiten worden geleid door een instructeur of door een 
hulpinstructeur. Deze wordt bijgestaan door een startleider die specifiek verantwoordelijk is 
voor de activiteiten op de grond en voor de correcte behandeling van het clubmateriaal. 
Enkel clubleden met een geldige zweefvliegvergunning komen in aanmerking om als 
startleider te fungeren. De startleiders, evenals de (hulp-)instructeurs en de sleeppiloten 
worden aangesteld en treden op volgens een beurtrol. Eventuele onderlinge wijzigingen zijn 
toegestaan na duidelijke afspraak. 
De taken en verantwoordelijkheden van de startleider staan beschreven op het geplastificeerde 
blad : ‘Funktie Startleider’ dat samen met de geplastificeerde tabel ‘Minimum ervaring voor 
lossen en overlandvlucht’ te raadplegen is bij al de papieren in de daarvoor voorziene koffer. 
 
 
Art 33. 
Een vliegdag begint met een briefing onder leiding van de instructeur of hulpinstructeur en de 
startleider waarbij de verdeling der toestellen en de startvolgorde worden geregeld. Een 
geplande proef heeft voorrang in de sleepvolgorde. In geval van discussie beslist de 
instructeur of hulpinstructeur. 
De vliegdag eindigt wanneer alle zweefvliegtuigen van de club, met propere aanvalsboorden, 
terug in de loods staan, al het materiaal opgeborgen is en al de vluchten zijn afgerekend. De 
startleider oefent hierop het toezicht uit en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. 
 
 
Art 34. 
In de weekends en op feestdagen begint de vliegdag om 10 uur ‘s morgens. Wie later komt 
kan geen aanspraak maken op een toestel en moet wachten tot er één vrij komt. Tevens zijn de 
laatkomers verplicht om ‘s avonds mee te helpen de vliegtuigen en het materiaal binnen te 
zetten. 
Op weekdagen kan er enkel gevlogen worden door piloten met een geldige 
zweefvliegvergunning en op voorwaarde dat er minstens drie leden (sleeppiloot inbegrepen) 
aanwezig zijn, bevoegd om het materiaal te bedienen. De individuele piloot blijft volledig 
verantwoordelijk voor zijn toestel, het materiaal en de afrekening van de vlucht. 
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Art 35. 
Elke piloot is ten alle tijde verplicht een uitwendige controle uit te voeren van het 
zweefvliegtuig om er de luchtwaardigheid van na te gaan. 
Gebreken of schade moeten onmiddellijk gemeld worden aan de instructeur, de startleider of, 
bij ontstentenis van dezen, de werkhuisleider. Alle gebreken worden genoteerd op het ‘zwarte 
bord’ in het werkhuis. 
 
 
Art 36. 
Elke piloot controleert of zijn vlucht genoteerd staat op het daartoe bestemde vluchtenblad dat 
in het bezit is van de startleider, en vult ook het reisdagboek in. Lesvluchten worden ingevuld 
door de leerling die het laatst gevlogen heeft. 
De startleider tekent ‘s morgens en na het einde van de vliegactiviteiten het vluchtenblad en 
controleert of de reisdagboeken behoorlijk zijn ingevuld. Het originele vliegblad wordt 
bezorgd aan de boekhouding. Eén kopie wordt samen met de tickets onder omslag bezorgd 
aan de persoon die de afrekeningen controleert en één kopie wordt bewaard in de plastic box 
in het instructeurslokaal.  
 Iedere piloot dient in het bezit zijn van een persoonlijk vluchtenboek, dat bijgewerkt is. De 
piloot in opleiding dient de opleidingskaart van de LVZC te kunnen voorleggen op verzoek 
van de instructeur. 
 
 
Art 37. 
De geldige rode(sleep) en gele(zweef) tickets zijn te verkrijgen bij de clubhuisuitbater. De 
prijs wordt bepaald door de Raad van Bestuur. De tickets worden voor de start aan de 
startleider overhandigd. Na het einde van de vliegactiviteiten overhandigt de startleider de 
tickets aan de sleeppiloot die ze, na controle, onder omslag aan het clubsecretariaat bezorgt. 
De basis startprijs per vlucht bedraagt 1 rood en 1 geel ticket. Bijkomend wordt er per 
begonnen schijf van 1 uur 1 geel ticket aangerekend voor al de toestellen behalve voor de 
ASK21 waarvoor dit per schijf van 20 minuten is. Deze bijkomende tickets zijn niet van 
toepassing op leerlingen tot aan de eerste solovlucht. 
De basis prijs voor de sleep tot 1000m (01.11 - 31.03) bedraagt 1 rood en 3 gele tickets. 
 
 
Art 38. 
Scholingsvluchten genieten voorrang. Initiële scholing geschiedt bij kalm weer (eg.  
voormiddag of ’s avonds). 
Er wordt naar gestreefd dat steeds één tweezitter met instructeur  beschikbaar  is voor 
scholingsvluchten op zaterdag, zondag en woensdag namiddag. 
 
 
Art 39. 
De overgang op een ander type zweefvliegtuig is slechts mogelijk indien de kandidaat de 
nodige ervaring heeft, zoals aangegeven op de tabel, opgesteld door de instructeurs,  en na het 
uitvoeren van een checkvlucht. De (hulp-)instructeur maakt hiervan een aantekening in het 
vluchtenboek van de kandidaat met vermelding van de lossing op het nieuwe type. 
Voor het gebruik van privé-zweefvliegtuigen is de toestemming van de eigenaar vereist . 
Kunstvluchten zijn enkel toegelaten mits uitdrukkelijke toestemming van de Raad van 
Bestuur of een door de Raad daartoe gemandateerd instructeur. 
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Art 40. 
Voor het uitvoeren van een overlandvlucht is de toelating vereist van een (hulp-)instructeur. 
Deze toelating kan permanent zijn, maar de vlucht moet steeds vooraf gemeld worden aan de 
(hulp-)instructeur of aan de startleider. De piloot draagt zelf de volle verantwoordelijkheid 
voor het verloop van de vlucht en voor het  materaal. Hij moet bekwaam zijn het toestel op- 
en af te bouwen en het op een correcte manier op de aanhangwagen te plaatsen. Een 
ophaalploeg (auto, aanhangwagen en helpers) dient door hem/haar voor de vlucht te zijn 
georganiseerd. 
De voorwaarden voor overlandvluchten  zijn in functie van de ervaring van de piloot zoals 
aangegeven op de tabel, opgesteld door de instructeurs.  
 
 
Art 41. 
De Raad van Bestuur beslist over het aantal en de aanvaarding van nieuwe sleeppiloten. 
Hiervoor komen enkel mensen in aanmerking die geïntegreerd zijn in de zweefvliegsectie en 
die een minimum aan zweefvliegervaring hebben. 
De sleeppiloot is verondersteld zeer goed op de hoogte te zijn van de reglementeringen van 
het sleepvliegen, van de aanbevolen sleeptechniek van de Liga der Vlaamse Zweefvliegclubs 
en van de lokale procedures van het zweefvliegen. De permanente look-out  is hier van 
levensbelang. 
De sleeppiloot dient het sleepvliegtuig volledig in orde aan de start te brengen op het 
afgesproken uur en is op het einde van de dag verantwoordelijk voor het oprollen van de 
sleepkabel, het poetsen van de aanvalsboorden, het voltanken en stallen van het toestel. 
 
 
Art 42. 
Het zweefvliegcircuit ligt volledig binnen het motorvliegcircuit, en wordt steeds op het 
aanknopingspunt aangevlogen op een hoogte van  minimum 200 m AGL. 
De sleephoogte bedraagt standaard 500m en er wordt slechts losgekoppeld na het teken van 
de sleeppiloot behalve in geval van gevaar. Hogere sleephoogtes worden in principe op 
voorhand afgesproken tussen de piloten en de startleider die hier rekening houdt met het 
aantal resterende starts en de beschikbare tijd. 
De geadviseerde radioprocedure bevat de calls : “(OO-)XYZ Klaar voor de start” bij vertrek, 
“(OO-)XYZ Kabel strak” bij aangespannen kabel en “(OO-)XYZ Los” na loskopppelen. 
Zweefvliegtuigen landen in principe steeds op de voor hun bestemde landingsbaan. De laatste 
vlucht van de dag mag het zweefvliegtuig ter hoogte van de loods voor zweefvliegtuigen 
landen, maar enkel op dat deel van de landingsbaan dat voor zweefvliegtuigen is voorzien. 
Tijdens de vliegactiviteiten zijn er maximaal drie auto’s op de startplaats toegelaten. In 
principe zijn dat de clubwagen, de wagen van de instructeur en van de startleider. Alleen 
personen met een geldig rijbewijs mogen de clubwagen besturen. Oversteken van de startbaan  
geschiedt op de kop van de piste. De clubwagen is hiervan vrijgesteld. 
 
 
Art 43. 
Na elke prestatievlucht worden het homologatieformulier en de bewijzen (barogram en foto’s) 
onmiddellijk aan de verantwoordelijke sportcommissaris overhandigd die deze ter 
homologatie bezorgt aan de Liga. Bij gebruik van een Volkslogger wordt de ‘Logger-file’ 
overhandigd. Behaalde prestaties komen op naam van de club waarvan de piloot lid is. 
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Art 44. 
Clubleden die een zweefvliegtuig van de club willen huren voor een bepaalde vakantieperiode 
kunnen deze aanvraag richten aan de Raad van Bestuur minstens twee maanden voor de 
geplande periode. In geval van overlapping van aanvragen beslist de Raad van Bestuur. 
Transport- en eigen schade- verzekering van het vliegtuig,  alsmede de vrijstelling, zijn ten 
laste van de huurder(s). De deelname in de vaste kosten wordt voor elk toestel afzonderlijk 
bepaald door de Raad van Bestuur. Het betreft een vast bedrag per dag en per toestel te 
betalen aan de schatbewaarder. 
 
 
Art 45. 
Bezoekende piloten van andere clubs die van de accommodatie op EBZW wensen gebruik te 
maken doen dit via een aanvraag aan de Raad van Bestuur  minstens één week voor het 
geplande bezoek. Een toelating kan worden verleend voor maximaal twee zweefvliegtuigen 
per club en vijf vliegdagen per seizoen. Zij betalen per sleep twee gele tickets extra. 
 
 
Art 46. 
Clubleden, eigenaar van een privé- zweefvliegtuig zijn eveneens gehouden aan de indeling 
van de startvolgorde vanaf 10 uur ’s morgens. Zij bouwen hun toestel af na de activiteiten en 
stallen de trailer volgens de afspraken met de club. 
Zij zijn onderworpen aan al de bepalingen van dit inwendig reglement. 
 
 
Art 47. 
Een piloot die met een clubtoestel landt op een ander vliegveld en wenst teruggesleept te 
worden betaalt de terugsleep aan de geldende minutenprijs van het sleepvliegtuig plus 
eventueel landingsgeld ter plekke. Voor zweefvliegpiloten van andere clubs die geland zijn op 
EBZW en die wensen teruggesleept te worden wordt de duur van de terugsleep geschat 
(aantal minuten) en op voorhand afgerekend aan de geldende minutenprijs van het 
sleepvliegtuig. Aan sleepvliegtuigen van andere clubs die een toestel komen ophalen wordt 
geen landingsgeld aangerekend. 
 
 
Art 48. 
Ongevallen en incidenten worden besproken in een daartoe aangestelde commissie bestaande 
uit maximaal vier personen en voorgezeten door een lid van de Raad van Bestuur.  
Tevens wordt van alle ongevallen en incidenten melding gemaakt in het ‘rode boek’,dit voor 
de meldingsplicht naar de Liga. 
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HOOFDSTUK VI : MODELVLIEGEN. 
 
 
 
 
Art 49. 
Overeenkomstig Art. 1 van de statuten bestaat er binnen de VZW Limburgse Vleugels een 
afdeling Modelvliegen met als doel : vliegen met modelluchtvaartuigen – wedstrijden – 
brevetvliegen – tentoonstellingen – modelluchtvaartmeeting – vriendenclubontmoetingen en 
stedelijke sportactiviteiten. 
 
 
Art 50.  
Ieder lid dient te zorgen voor een persoonlijke verzekering waarin modelvliegen gedekt is, 
bvb de Familiale. Na het betalen van het lidgeld (zie hoofdstuk 2) alsook de voorziene 
bijdrage voor de V.M.L. (Vereniging voor Modelluchtvaartsport vzw) waarvan de Club deel 
uitmaakt, is elk lid bijkomend verzekerd voor B.A. en schade tegenover derden voor dat 
gedeelte dat niet gedekt is door de persoonlijke verzekering door het beoefenen van de 
activiteiten met modelvliegtuigen. In principe is elke modelvlieger aansprakelijk voor alle 
schade die zijn modelvliegtuig of zijn uitrusting zou toebrengen aan anderen, al dan niet leden 
van de VZW. Behoudens wettelijke en contractueel gebruikelijke uitzonderingen (zoals opzet 
of zware fout), en mits de modelvlieger zich houdt aan de administratieve voorschriften, is 
deze aansprakelijkheid gedekt door de verzekering van de VML. 
Eventueel verhaal van de verzekeringsmaatschappij kan niet ten laste zijn van de ‘Limburgse 
Vleugels vzw’, de leden van de ‘takencommissie’ en de vluchtleiders. Ook kunnen zij niet   
verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan derden noch voor verlies, diefstal 
of vernieling van materiaal of lichamelijk letsel. 
Bij ongeval met schade aan derden moet de modelvlieger daarvan melding maken aan de 
benadeelde en aan de takencommissie en een schadeformulier invullen ten behoeve van de 
verzekering van de VML (formulieren beschikbaar bij de clubhuisuitbater). 
 
 
Art 51. 
In principe geldt geen minimum leeftijd om lid te worden van de afdeling modelvliegen van 
de Vereniging. Juniorleden onder de leeftijd van 16 jaar dienen een schriftelijke toelating van 
ouders of voogd te voor te leggen en moeten door een volwassen persoon begeleid worden. 
Elk nieuw lid doorloopt een proefperiode van zes maanden en wordt daarna automatisch 
volwaardig lid indien er tijdens de proefperiode geen schriftelijk bezwaar door de Raad van 
Bestuur werd geformuleerd. 
Het is beginnelingen verboden om te vliegen zonder een volleerd lid of lesgever te hebben 
geraadpleegd. 
Nieuwe leden dienen voor twee ervaren piloten een proef af te leggen. Deze proef bestaat uit : 
opstijgen in het verlengde van de piste, links- en rechts circuit vliegen, landing op de piste, 
simulatie van een noodlanding op de piste. Bij niet slagen wordt de kandidaat onder toezicht 
van een lesgever geplaatst. 
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Art 52. 
Van ieder lid wordt medewerking naar eigen vermogen vereist ten bate van de club en de 
activiteiten zonder daarvoor financiële of materiële compensaties te verwachten. 
Het is verboden zonder toelating van een lid van de ‘takencommissie’ met de wagen op het 
terrein te rijden. 
Het terrein wordt te allen tijde zuiver gehouden en alle wrakstukken worden na een 
gebeurlijke crash mee naar huis genomen. 
Materialen, eigendom van de club, worden enkel gebruikt na toelating van een bestuurslid of 
zijn vervanger en worden op de voorziene plaatsen teruggezet. Beschadigingen dienen te 
worden gemeld en vergoed. 
 
 
Art 53. 
Familieleden, vrienden, kennissen of toeschouwers worden niet geduld op of rond de 
landingsbaan en blijven op veilige afstand binnen de toegelaten zone. Kinderen mogen niet 
rondlopen of spelen in de nabijheid van de modellen en honden blijven aan de leiband. 
Eventuele helpers verlaten de piste wanneer hun hulp niet meer noodzakelijk is. 
 
 
Art 54. 
De leiding van de modelafdeling berust bij de ‘takencommissie’ die samengesteld is uit de 
voorzitter, de secretaris en 1 tot 3 beheerders met specifieke functies. Elk lid kan zich op de 
jaarlijkse afdelingsvergadering kandidaat stellen voor een functie voor een termijn van twee 
jaar. De verkiezing gebeurt volgens het intern verkiezingsreglement. Alle leden van de 
takencommissie zijn na de periode van twee jaar aftredend maar kunnen zich herkiesbaar 
stellen. 
Een jaarlijkse afdelingsvergadering – niet te verwarren met de algemene ledenvergadering 
van de ‘Limburgse Vleugels’- gaat door in de maand november. Plaats en datum worden 3 
weken vooraf meegedeeld. De takencommissie vergadert indien men dit nodig acht. 
Overeenkomstig de statuten zal minstens één lid van de modelafdeling zetelen als 
afgevaardigd bestuurder in de Raad van Bestuur van de Limburgse Vleugels vzw. 
 
 
Art 55. 
Elke modelvlieger die radiobestuurd vliegt, moet in het bezit zijn van een in Belgie toegelaten 
zender  en elk modelvliegtuig dient voorzien te zijn van een herkenningsplaatje, dat naam en 
adres van de eigenaar vermeldt en zijn VML-nummer. 
Het terrein heeft een toelating voor Cat 1(max 12kg, max 50cc, 2- en 4takt, max 
turbinestuwkracht 10kg*), Cat 2 en Cat 3. Cat 2 enkel met schriftelijke toelating van de 
overheid. Cat 3 enkel in uitzonderlijke gevallen en met de nodige toelatingen. Een kopie van 
deze toelatingen dient aan de takencommissie te worden bezorgd en altijd op vraag te kunnen 
worden getoond.  
De verboden zone voor alle modelluchtvaartuigen in vlucht wordt op plan aan de leden 
kenbaar gemaakt. Tevens wordt de verboden zone voor toeschouwers aangeduid. 
Lijnbestuurd vliegen in de vorm van “team race” en snelheid is enkel toegelaten in de daartoe 
bestemde cirkels, voorzien van draadomheining. 
Van alle leden wordt verwacht dat zij strikt waken over de veiligheid van apparatuur, 
toestellen en het vlieggebeuren. Het is verboden laag te vliegen boven personen, huizen of 
niet aan de club toebehorend materieel. Lawaai en vervuiling zijn tot een uiterst minimum te 
beperken en de richtlijnen van de takencommissie worden strikt gevolgd. Het vliegen met 
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motoren zonder knaldemper is verboden en bij verlies ervan moet de vlucht onmiddellijk 
worden afgebroken. Alle leden zullen het geluid van de motoren aanpassen aan de geldende 
normen.  
Voor het goede verloop van de activiteiten  kunnen  bijkomende gedragsregels worden  
aangegeven in het terreinreglement.   
 
 
Art 56. 
Elk lid kan eenmalig een bezoeker uitnodigen om te vliegen op het clubterrein. De genodigde 
in kwestie dient eerst zijn verzekeringspolis of VML-lidkaart voor te leggen. Verder dient een 
afstandscontrole van zendapparatuur, model en motor te geschieden. Een lid van de 
takencommissie of – bij ontstentenis – het uitnodigende lid is verantwoordelijk voor de 
genoemde controles, alsook voor het naleven van het clubreglement en andere schikkingen. 
 
 
Art 57. 
De club zal te allen tijde vermijden om directe verbintenissen, onder welke vorm dan ook, aan 
te gaan met handelszaken in modelbouwartikelen. Dit heeft als doel alle clubaangelegenheden 
te vrijwaren van ongunstige invloeden die hierdoor zouden kunnen ontstaan. 
 
 
Art 58. 
Ieder nieuw lid is verplicht een frequentie te gebruiken opgelegd door de takencommissie om 
te vermijden dat teveel piloten eenzelfde frequentie bezitten. Frequentiewijzigingen moeten 
aldus eerst goedgekeurd worden. Alleen frequenties toegelaten door het B.I.P.T. zijn op het 
terrein van de Limburgse Vleugels vzw toegelaten. 
Tijdens de vliegactiviteiten wordt het gebruik van een bepaalde frequentie aangegeven door 
een hangslotje met daarop naam en frequentie van de gebruiker te plaatsen op het 
frequentiebord. Niet naleven van deze procedure wordt als zware inbreuk beschouwd ! 
 
 
Art 59. 
Voor de bevordering van de algemene veiligheid moeten alle piloten zich gedurende de vlucht 
in het ‘pilotenvak’ (naast de startbaan) bevinden. Ieder piloot verwittigt zijn collega’s voor het 
opstijgen en stijgt op voor de gele lijn (ter hoogte van het einde van het pilotenvak). De 
handstart van een combinatie motor- zweefvliegtuig gebeurt van op de piste. De 
demonstratiegrenslijn mag van opstijgen tot en met landen in geen geval overschreden 
worden in de richting van het publiek, de parking en de start- en landingsbaan, zelfs indien 
daar niemand aanwezig is of indien er geen activiteit is. 
Tijdens de vlucht en de landing hebben vliegtuigen zonder (draaiende) motor steeds voorrang 
op vliegtuigen met draaiende motor. De landing wordt ook aangekondigd door duidelijk 
‘landing’ te roepen en landen heeft voorrang op opstijgen. Na de landing wordt het vliegtuig 
snel van de piste verwijderd. Het ophalen van een modeivliegtuig dat buiten het vliegterrein is 
geland, zal enkel gebeuren als er boven de noodlandingszone geen vliegverkeer is. 
Touch en Go’s en Low-passes worden ook op voorhand aangekondigd maar er wordt 
voorrang verleend aan opstijgende en landende vliegtuigen.  
Radiogeleide modelluchtvaartuigen blijven altijd uit de buurt van bemande luchtvaartuigen. 


