HOEVEEL KOST MIJN
INSCHRIJVING?
Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 360. Ben je
jonger dan 25 jaar, dan betaal je € 335. In het
lidgeld is ook je lvzc-bijdrage en verzekering
begrepen. Daarnaast betaal je per gevlogen
start € 22. Voor langere vluchten betaal
je een kleine extra bijdrage per gevlogen
minuut (rond de 12ct/minuut, afhankelijk van
het toestel). Een initiatievlucht kost 60 euro.

ZITTEN DE
THERMIEK-KRIEBELS
OOK IN JOU?
KOM DAN ZEKER
EENS KIJKEN!

MEER WETEN?
C O N TA C T E E R O N S !
Heihuizen 8, Malle
Vliegveld Zoersel / Oostmalle EBZR
www.kazm.be
www.zweefkamp.be
KAZM – Koninklijke Antwerpse
Zweefvliegclub Meeuw

KAZM.BE
ZWEEFKAMP.BE

WIE ZIJN WIJ?

Z W E E F V L I E G S TA G E

HOE WERKT DE OPLEIDING?

De Koninklijke Antwerpse Zweefclub

Begint het bij jou ook te kriebelen? Schrijf je

Onze club beschikt over een aantal

De Meeuw wil jouw droom om te vliegen

dan in voor onze jaarlijkse zweefvliegstage.

enthousiaste instructeurs die op vrijwillige

waarmaken. En dat hoeft niet duur te

basis lesgeven. Tijdens de les vlieg je met

zijn. Onze club kan rekenen op heel wat

Deze stage vindt naar traditie elke tweede

een instructeur in een van onze dubbelzitters.

vrijwilligers. Daardoor kunnen we de

en derde week van juli plaats. Je krijgt die

Wanneer je er klaar voor bent, mag je alleen

werkingskosten drukken en leren onze leden

twee weken de kans om zo veel mogelijk te

de lucht in. Dit is een onvergetelijk moment!

tegen een goedkoop tarief zweefvliegen.

vliegen. Jong en oud is welkom!

KOM IK IN AANMERKING?
HOE VLIEG JE?

Over zweefvliegen bestaan veel vooroordelen.

Om een zweefvliegtuig in de lucht te krijgen,

Het zou een elitesport zijn, die bovendien heel

wordt het omhoog getrokken door een

moeilijk is om aan te leren. Niets is minder

sleepvliegtuig. Cirkelend in een thermiekbel

waar. Iedereen vanaf 14 jaar kan leren vliegen

(stijgende warme lucht) zal de zweefvlieger

na een klein medisch onderzoek. Doe daar nog

met zijn zweefvliegtuig steeds hoger stijgen.

een portie enthousiasme, tijd en gezond verstand

Wanneer hij zich op voldoende hoogte bevindt,

bovenop en je bent er helemaal klaar voor!

vliegt de zweefvlieger naar een volgend
stijggebied. Zo kan de zweefvlieger urenlang

WANNEER VLIEGEN WE?

vliegen en grote afstanden afleggen.
Van maart tot en met oktober vliegen we tijdens
weekends en feestdagen, als het weer het toelaat.

HOE KAN IK BEGINNEN?
Ben je geÏnteresseerd in deze wondermooie
sport en wil je er graag kennis mee maken?
Contacteer ons dan voor een initiatievlucht

W AT D O E N W E I N D E W I N T E R ?
Tijdens de wintermaanden geven we een
theoriecursus en voeren we winterklussen
uit. In groepjes kijken we onze toestellen
na. We geven ze een smeerbeurt, maken ze
schoon en herstellen kleine beschadigingen.

of schrijf je in voor een zweefvliegstage.
Tot binnenkort!

