VVMV

© Dries Embrechts

Vereniging Vlaamse
MotorVliegclubs

De Vereniging Vlaamse
MotorVliegclubs is de
overkoepelende organisatie
van de achttien Vlaamse
motorvliegclubs. Die zijn
aanwezig op alle vliegvelden
in Vlaanderen, behalve
Brussels Airport.
De VVMV verdedigt de belangen van de
kleine luchtvaart (General Aviation) als
kweekvijver voor luchtvaartberoepen.
Ze treedt op als aanspreekpunt voor alle
overheden in België, van gemeenten tot
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Europese instanties. Omgekeerd vraagt de
VVMV dat de overheden samen ook één
loket oprichten voor de behandeling van
problemen met de kleine luchtvaart, die op
veel plaatsen de traditionele verdeling van
bevoegdheden overschrijdt. Verschillende
werkgroepen binnen de VVMV bestuderen
deelaspecten van de regelgeving rond de
kleine luchtvaart. De Raad van Bestuur
zet hun voorstellen en aanbevelingen in
concrete acties om.

PRIJZEN DEMOCRATISCH HOUDEN
Intern helpt de VVMV motorvliegclubs onder
meer met het invoeren van de EASA-wetgeving rond opleidingen en vliegveiligheid.
Ze levert standaarddocumenten aan vliegscholen en suggereert thesisonderwerpen
aan universiteiten en centra die de kleine
luchtvaart kunnen helpen. Zo streeft ze naar
meer onderzoek en innovatie rond geluidsoverlast, uitstoot van schadelijke stoffen,
een daling in het verbruik … De VVMV drukt

VVMV

EERLIJKE MILIEU-EISEN VOOR
KLEINE VLIEGTUIGJES?
De kleine vliegerij krijgt steeds vaker af te rekenen met
discriminatie op het vlak van lawaaihinder en overlast.
Groene zones en natuurdomeinen zien kleine vliegtuigjes
liever gaan dan komen. Nochtans hebben vliegvelden er
net voor gezorgd dat grote stukken groen behouden zijn
gebleven. Elk vliegveld is een natuurreservaat met een
grote verscheidenheid aan fauna en ﬂora. De vliegclubs
zetten zich in om die te beschermen. Bovendien zijn
het brandstofverbruik en de lawaaihinder van kleine
vliegtuigjes sterk afgenomen (veel meer dan bij auto’s).
Het geluid verdwijnt in het normale omgevingslawaai.
Als beleidsmakers het lawaai écht aan banden willen
leggen, vraagt de VVMV dat alle transport- en recreatiemiddelen (ook auto’s, quads … ) aan dezelfde regels
worden onderworpen.
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de kost van het vliegen door gemeenschappelijke aankopen te doen, verzekeringen af
te sluiten en ideeën uit te wisselen. Vermits
de vliegclubs veelal vzw’s zijn, proberen ze
de prijs van piloot- en andere opleidingen zo
democratisch mogelijk te houden. Daarnaast
organiseert de VVMV events zoals navigatie- en acrobatiewedstrijden die piloten
en vliegclubs ertoe aanzetten om (nog)
professioneler te gaan werken.

VLIEGVELDEN TOEGANKELIJK
TIJDENS LUCHTVAARTDAG:
1 Antwerpen/Deurne
2 Genk/Zwartberg
3 Hechtel
4 Hoevenen (Stabroek)
5 Koksijde
6 Kortrijk-Wevelgem
7 Malle/Zoersel
8 Tienen/Goetsenhoven

www.vvmv.be

9 Grimbergen
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VVMV

Programmatie
1

Aero Club Brugge
vzw

toezicht staat, is een Europees
beschermd natuurgebied waar
natuurbehoud en vliegsport
hand in hand gaan. Tijdens
de Luchtvaartdag kun je bij
ons terecht voor de activiteit
‘Piloot voor één dag’ (van brieﬁng tot vlucht). Onze partners
KAZM en VAV-FAA bieden initiatievluchten en een tentoonstelling aan. Schrijf je snel in,
de plaatsen zijn beperkt!
 WWW.EBZR.BE

 Drongengoedweg poort 4
Ursel
 09:15 - 18:00
€ Gedeeltelijk
 Inschrijven verplicht voor
activiteit ‘pilot for one day’
 Overal toegankelijk

Aero Club Brugge opent op 22
en 23 april zijn deuren. Vanop
ons terras kun je alle vliegactiviteiten spotten. Treed je
liever zelf in de voetsporen
van een piloot? Schrijf je dan
in voor de activiteit ‘Piloot
voor één dag’.

3

Koninklijke
Limburgse
Vleugels vzw
 Vliegveld Genk Zwartberg
 09:00 - 24:00
€ Gratis
 Reserveren via 089 38 32 73
 Overal toegankelijk

4

Koninklijke
Vliegclub De
Wouw vzw
 Hannuitsesteenweg 350
Goetsenhoven
 9:00 - 17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

Ben je gefascineerd door de
luchtvaart en wil je de vliegsport beter leren kennen? Dan
ben je van harte welkom bij
Koninklijke Vliegclub De Wouw
in Goetsenhoven (Tienen). Kom
kennismaken met piloten en
instructeurs en ontdek onze
activiteiten. Tijdens de Luchtvaartdag is er in het clubhuis
steeds iemand aanwezig om
je vragen te beantwoorden. Je
kunt onze motorvliegtuigen
bewonderen en (bij goed weer)
deelnemen aan een zweefactiviteit. Tot dan!
 WWW.DEWOUW.BE

 Vliegveld Malle/Zoersel
Heihuizen z/n
 09:00 - 19:00
€ Gratis
 Vooraf inschrijven
noodzakelijk (geen
toegangscontrole)
 Overal toegankelijk

De Aero-Para Club der Kempen
is al meer dan veertig jaar
gevestigd op het vliegveld
van Malle-Zoersel. Naast de
klassieke vliegsport bieden we
onderdak aan een zweefclub
(KAZM) en een club voor
zelfbouwers (VAV-FAA). Het
vliegveld, dat onder militair
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6

Kortrijk Flying
Club vzw
 Torengebouw
Luchthavenstraat. 1 bus 5
Wevelgem
€ Gratis

5

Aero-Para Club
der Kempen vzw

 WWW.WESTAVIATIONCLUB.BE

 10:00 - 22:00 (vr-zo)

 WWW.AEROCLUB-BRUGGE.BE

2

dag kun je bij ons genieten
van een initiatievlucht of
een vlucht in een DA20
Diamondsimulator. Schrijf je
snel in, want de plaatsen zijn
beperkt! In ons clubhuis geven
we uitleg over opleidingen
en innovatie in de kleine
luchtvaart. We organiseren ook
tentoonstellingen rond ‘het
vliegveld in WOI’, ‘vliegen in
de kunst’ en ‘kunstvoorwerpen
maken met vliegtuigcomponenten’. Wil je voor of na de
Luchtvaartdag een initiatievlucht of een ‘slagveldvlucht’
boeken, bel dan naar
0477 45 90 26.

Vliegclub Koninklijke Limburgse Vleugels legt zich al
zestig jaar toe op zweefvliegen, motorvliegen, modelvliegen en paradrop. Tijdens de
Luchtvaartdag op 22 april kun
je onze activiteiten komen
ontdekken. We stellen de
cafetaria en het terras van
het clubhuis open en bieden
kennismakingsvluchten met
motor- en zweefvliegtuigen
aan. Op aanvraag kun je ook
andere bedrijven bezoeken
die op het vliegveld van Genk
Zwartberg actief zijn: SAS
Smets Aviation Services, ASP
Avionics en ESC European
Support Center. Iedereen is van
harte welkom!
 WWW.EBZW.BE

Koninklijke West
Aviation Club vzw
 Militair vliegveld Koksijde
langs de baan KoksijdeVeurne, Ten Bogaerdelaan 15
Koksijde
 09:00 tot zonsondergang
€ Gratis
 EU identiteitskaart
- Inschrijven enkel
voor initiatievluchten,
vluchtsimulator en
slagveldvluchten
 Overal toegankelijk

Vliegschool West Aviation
Club, dat is beleven en genieten van het vliegen! Sinds
1948 zijn we uitgegroeid van
een bescheiden clubje tot een
geregistreerde school met veel
leden. Tijdens de Luchtvaart-

 Deels toegankelijk

Vliegschool KFC (Kortrijk
Flying Club) biedt tijdens de
Luchtvaartdag doorlopend initiatievluchten en vluchtsimulatorsessies aan. Wie wil, kan
een rondleiding volgen in onze
faciliteiten en onze vloot bewonderen. De bar (met terras)
onder de toren is uitzonderlijk
geopend voor het publiek.
Kom zeker langs voor een
drankje of een kleine snack!
Voor kandidaat-studenten
voorzien we infosessies over
de opleiding tot privépiloot
(PPLA).
 WWW.KFC.BE

VVMV

10

Vliegclub Grimbergen vzw
 Torengebouw Humbeeksesteenweg 313 Grimbergen

7

Sanicole Aeroclub vzw
 EBLE - Leopoldsburg/ Beverlo, Kamperbaan 153, Hechtel
 09:00 - 17:00
€ Gratis
 Identiteitskaart, het vliegveld bevindt zich op militair terrein
en sporadische controles zijn mogelijk.
 Overal toegankelijk

Vliegschool Aeroclub Sanicole is sinds 1971 gevestigd op
het vliegveld van Leopoldsburg-Beverlo. Op 22 april organiseren we een opendeurdag en kun je het vliegveld onder
begeleiding bezoeken. Iedereen die de sfeer wil opsnuiven
of meer wil weten over vliegen, is van harte welkom. We
nemen ruim de tijd voor een gesprek met een drankje, vlak
bij de vliegactiviteiten. Droom je al lang van een vliegopleiding? Dan lichten we je graag in over alle aspecten
waarmee je rekening moet houden. Van harte welkom.

 9:00 - zonsondergang (max 21:00)
€ Gratis
 Identiteitskaart
 Overal toegankelijk

Vliegclub Grimbergen is een Nederlandstalige vliegschool die de
vliegsport toegankelijk wil maken voor een breed publiek. Op 22
april 2017 organiseren we een opendeurdag met kennismakingsvluchten. Vergeet niet om een afspraak te maken!
 WWW.VLIEGCLUB-GRIMBERGEN.BE

 WWW.EBLE.BE

8

Vliegclub
Hoevenen vzw
 EBHN, Cafetaria en parking
Den Buynderdijck, Dijkweg
Hoevenen (Stabroek)
 10:00 - 17:00
€ Gratis
 Vrije toegang beperkt
tot cafetaria en parking
zijde Dijkweg, toegang
tot vliegtuigloods en/of
vliegtuigen op apron enkel
onder begeleiding van
clubleden. Op voorhand
inschrijven is niet nodig
 Deels toegankelijk

Vliegclub Hoevenen opent zijn
deuren voor de Luchtvaartdag.
Bezoekende piloten kunnen rekenen op gratis pannenkoeken
en een ﬂy-in voor een static
display (PPR 03 605 74 41). Het
grote publiek kan bij ons terecht voor een tentoonstelling
van oldtimers en ultramoderne
vliegtuigen (clubtoestellen en
bezoekende toestellen), een
infostand over de club en initiatievluchten of luchtdopen
met een erkende instructeur.
Iedereen welkom!
 WWW.EBHN.BE

9

VVMV
 Luchthavenlei z/n Bus 76
Antwerpen
 10:00 - 17:00
€ Gratis, behalve betalende
attracties
 Screening ter plaatse Inschrijven enkel voor
initiatievluchten en
vluchtsimulator
 Overal toegankelijk

De Vereniging van Vlaamse
MotorVliegclubs (VVMV) overkoepelt de achttien Vlaamse
vliegclubs en heeft ook in
Wallonië geassocieerde leden.
Tijdens de Luchtvaartdag zal
de VVMV aanwezig zijn op alle
vliegvelden (behalve Zaventem) om de activiteiten van de
clubs te steunen. We verzorgen
ook de vluchten van minister
Ben Weyts van Kortrijk naar
Oostende (West Aviation Club)
en van Oostende naar Deurne
(Noordzee Vliegclub Oostende).
Zo kan hij kennismaken met
de kleine sportvliegerij, de
clubvliegscholen en hun
activiteiten (onderhoud, opleidingen, continuïteitstraining,
navigatiewedstrijden, ﬂy-ins,
opendeurdagen en luchtacrobatie.

12

Royal Zoute Aviation Club vzw
 Vliegveld 1 C, Wevelgem
 10:00 - 18:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

Welkom bij de Royal Zoute Aviation Club! Op de Luchtvaartdag stellen we onze loodsen en ons clubhuis open
voor het publiek. Bezoekers mogen onder begeleiding
in de vliegtuigen plaatsnemen en krijgen uitleg over de
bediening. In het clubhuis geven we info over opleidingen
en toetredingsvoorwaarden. Zowel het motorvliegen als
het zweefvliegen komt aan bod. Op de parking van het
clubhuis houden we een ‘aviation market’ met tal van
luchtvaartaccessoires en optredens van liveband 'The
Propellors'. Kom zeker een kijkje nemen!
 WWW.ZAC.BE

 WWW.VVMV.BE
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