KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART
AFDELING MODELVLIEGSPORT
Houttuinlaan 16a
3447 GM WOERDEN
NL87 RABO 0161 4172 56
E-mail: brevetten@modelvliegsport.nl
Examen en aanvraagformulier

VEILIGHEIDSBREVET A-JET

Naam en voorletters:

KNVvL lidnr.:

Geboorteplaats en -datum:
Adres, postcode en woonplaats:
Lid van:
Secretariaat:
Gevlogen met model:
Te:

op datum:

Nr.
1

Vliegfiguren A-JET
Start met rechte stijgvlucht

I

2

Procedure turn

3

Een looping achterover

4

Vlakke acht

5

Roll (keuze uit barrel- of aileron roll)

6

Circuit met go-around

7

Gesimuleerde noodlanding met motor stationair
Circuit met aansluitende landing binnen 30m
cirkel
Algemene veiligheid van vlucht en model (van
begin tot einde)
Handling van het model

8
9
10

II

III*

Iedere examinator gebruikt voor elke kandidaat een apart formulier!!
* De derde vlucht hoeft alleen te worden gevlogen wanneer er een onvoldoende was in een van de eerste twee examenpogingen
De aanvraag kan alleen worden gedaan wanneer de geëxamineerde in het bezit is van een Motor-A brevet

Naam examinator:…………………………… Handtekening examinator………………………………...
KNVvL Lid nr examinator…………………..

Handtekening kandidaat………………………………….

De uitreiking van een veiligheidsbrevet is gratis en kan alleen worden aangevraagd voor KNVvL leden. Voor een snelle
verwerking kunt U het beste de ingevulde formulieren scannen en mailen naar brevetten@modelvliegsport.nl.
Formulieren dienen binnen 1 maand na het examen te worden verstuurd naar de brevettenadministratie.
Wilt U tevens een ‘wing’ aanvragen, dan gelijktijdig de verschuldigde leges overmaken op NL87 RABO 0161 4172 56 tnv
KNVvL, Woerden.
De volgende omschrijving volledig in te vullen op uw (elektronische) betaalopdracht:
Brevetwing, Lid nr …….
Zodra de betaling is ontvangen wordt het aanvraagformulier in behandeling genomen. Dit kan één tot twee weken duren.
Stoffen brevetwing gewenst (betaling is reeds gedaan)

€ 5

(aanvinken indien van toepassing)

Brevet (en indien van toepassing de wing) zal naar het secretariaat van de aanvragende club worden verstuurd.
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