
  

Op vrijdag 2 tot en met zondag 4 september 2022 en onder voorbehoud op vrijdag 

16 tot en met zondag 18 september 2022 organiseert de Koninklijke Nederlandse 

Vereniging Onze Luchtmacht (KNVOL) twee recreatieve vliegweekenden voor de 

Netherlands Air Cadets van de KNVOL bij de Vliegclub Westerwolde in Vledderveen in 

de provincie Groningen. Het tweede weekend is reserve en geldt alleen als het eerste 

weekend is volgeboekt. 

 

Het doel is jullie te laten kennismaken met het Micro Light Aircraft (MLA) vliegen. 

Tijdens de weekenden wordt aandacht besteed aan de basistheorie, zoals navigatie, 

meteorologie, voorschriften en vliegtuigen. Daarnaast omvat de praktische opleiding 4 

lessen van een half uur op clubtoestellen van het type Ikarus C42. Elke cursist heeft in 

principe minimaal één lesvlucht per dag. Een en ander gebeurt onder leiding van 

bevoegde instructeurs van de door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende 

vliegschool van de vereniging. 
 

 

De vliegweekenden kosten normaliter ongeveer € 500,– per weekend. Door subsidie 

van de KNVOL hebben belangstellende Air Cadets de unieke kans om deel te nemen aan 

deze kennismaking met het MLA vliegen voor een eigen bijdrage van slechts € 250,-. Indien 

er cursusplaatsen over zijn, kunnen ook reguliere KNVOL-leden deelnemen tegen de prijs 

van € 250,– per persoon. Alle bijdragen zijn inclusief koffie/thee. Echte enthousiastelingen 

kunnen ter plaatse bonnen voor extra vlieguren bijkopen. 

 
Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers per weekend. Deze dienen zelf zorg te 

dragen voor hun verblijf. De vliegschool beschikt over een goede camping, waarvan jullie 

op eigen kosten (€ 10,– per nacht) gebruik kunnen maken. 

 

 

 



 

 

 

Kandidaten kunnen zich tot 1 augustus 2022 aanmelden bij majoor b.d. Jaap Floor, e-

mail adres: jaapfloor@hetnet.nl 
 

Als op 1 augustus 2022 blijkt dat het maximale aantal deelnemers is overschreden 

voor het eerste en het reserveweekend dan vindt een selectie plaats. Uitgaande van de 

volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen krijgen NL Air Cadets van de KNVOL 

de voorkeur. Zo spoedig daarna ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld bericht, 

met voor degenen die zijn aangewezen de nodige administratieve aanwijzingen. 

 

Ja, ik wil graag deelnemen aan een vliegweekend van de KNVOL op 

0 Vrijdag 2 tot en met zondag 4 september 2022 

0 Vrijdag 16 tot en met zondag 18 september 2022 (reserveweekend) 

0 Ik ben NL Air Cadet van de KNVOL 

0 Ik ben regulier lid van de KNVOL 

 
 

Naam/voorletters/roepnaam: 
 
........................................................................................................................................... 

Adres/Woonplaats: 

 

.............................................................................................................................................. 

Tel.nr.: ................................................................. 

KNVOL lidnummer.: ............................................. 

E-mailadres: ....................................................................................................................... 

mailto:jaapfloor@hetnet.nl

