
INITIATIEDAG

Zweefvliegen
VOOR GROEPEN



Voor de initiatiedag zweefvliegen van uw groep stelt 
Albatros u onderstaand boeiend programma voor:

Aantal: voor 15 à 30 personen.
Lokatie: Albatros Zweefvliegclub, Kiewit - Hasselt
Datum: een zaterdag tussen april en september 
     (andere mogelijkheden bespreekbaar)

08u00 - 09u30 Ontvangst met broodjes met ham / kaas (2 per persoon), boterkoeken 
of chocoladebroodjes (1 per persoon), koffi e, thee, warme choco en 
fruitsap

09u30 - 10u50 Briefi ng - de theorie van het zweefvliegen
Besturing, aerodynamica, meteo, instrumenten, navigatie, constructie 
en reglementen worden van nabij bekeken.

10u50 - 11u00 Break met koffi e, thee, warme choco en frisdrank

11u00 - 12u00 Briefi ng - enkele praktische aspecten
Het zweefvliegtuig, het gebruik van de parachute en veiligheid op het 
veld komen aan bod.

12u00 - 13u00 Zweverslunch met verse en rijkelijk belegde broodjes, 
(een keuzelijst is ter beschikking ‘s ochtends bij de briefi ng) 
en koffi e, thee, warme choco en frisdrank

13u00 - 18u00 Initiatievluchten

18u00 - 19u00 Debriefi ng



Initiatiedag Zweefvliegen met Theorie en 
één Initiatievlucht  

Voorwaarden:
Omwille van een goede organisatie:

 De “initiatiedag zweefvliegen voor groepen” moet minstens 4 weken op
      voorhand aangevraagd worden. Uw aanvraag wordt door ons binnen de 
      week behandeld en beantwoord. 
      Indien wij u een positief antwoord geven (hangt af van de gewenste 
      datum) moet uw defi nitieve inschrijving ten laatste 10 dagen op voor-
      hand bevestigd zijn. 

 De volledige deelnemerslijst moet ten laatste 3 werkdagen op voorhand 
      gekend zijn. 

 Een overschrijving van 80% van het totale verschuldigde bedrag wordt 
      gevraagd als voorschot. Het restant van 20% (indien niet volledig vol-
      daan bij bevestiging) moet contant voldaan worden voordat de 
      activiteiten kunnen starten op de dag zelf.

 Bijlage: inschrijvingsformulier.



Voor vragen en/of inschrijvingen ivm dit project wordt u 
geholpen door Luc Stultjens, 

lid van;

ALBATROS ZWEEFVLIEGCLUB VZW
Luchtvaartstraat 100

B-3500 Hasselt

Tel Club: 011/21.01.30 (enkel tijdens vliegdagen)
GSM Luc: 0486/72.00.27
Fax Luc: 011/33.47.62

Email: luc.stultjens@skynet.be
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