Informatiebrochure
opleiding VL3 piloot

FlyJMB is een professionele
vliegschool, gespecialiseerd in
opleidingen op VL3. We bieden
zowel de basis opleiding als
conversion training en het verhuur
van VL3-toestellen. FlyJMB
bevindt zich op Airport Amougies,
een privaat vliegveld op slechts
35 minuten van Kortrijk en Gent.
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In dit boekje vindt u alle nodige
informatie om uw opleiding als VL3
piloot te starten. Het volledige team
van Airport Amougies deelt met veel
plezier haar ervaring in de luchtvaart
en helpt u graag verder.

Maak uw droom
waar... en word
VL3-piloot!

Fly JMB
Rue Cache de Lannoy 6
7750 Amougies
T: +32 69 45 55 30
info@flyjmb.com
www.flyjmb.com

4

5

VL3 Evolution:
een hyperperformante ULM

De VL3 Evolution is een ultralichte,
aerodynamische laagvleugel met
vast of intrekbaar landingsgestel.
Het éénmotorige toestel is voorzien
van een 100pk motor en weegt
amper 300kg. De VL3 biedt plaats
voor 2 personen en heeft een
dubbele besturing voor zowel piloot
als passagier. De VL3 haalt een
kruissnelheid van 260 km/u en is
uiterst geschikt als reistoestel met
een actieradius tot 2.300 kilometer.
Door zijn lage gewicht kan het
landen op zeer korte landingsbanen.
Het toestel is ook voorzien van een
parachute, hierdoor is het extreem
veilig en betrouwbaar.

• Kruissnelheid van 260km/u
• Actieradius van 2.300 kilometer
• Extreem veilig en betrouwbaar
• Landen op korte vliegvelden
van 150m
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Waarom
vliegen
op VL3?
• ULM vliegen behoeft geen
zware medische keuring,
zoals de PPL-licentie.
• De toestellen zijn enorm
geëvolueerd, zijn zeer performant en
veilig, mede door een ingebouwde
parachute in het vliegtuig.
• U hebt geen voorkennis nodig.
Alleen een dosis regelmaat, een
minimumleeftijd van 16 jaar en u
kunt na 6 maand reeds solo vliegen.
• ULM vliegen is toegankelijker en
goedkoper dan een PPL opleiding.
Nochtans zijn onze toestellen een
stuk sneller en kunnen ze verder
vliegen, met een lager verbruik.
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Theoretische
opleiding
De theoretische lessen worden
in Amougies gegeven door eigen
instructeurs. We geven de lessen
telkens in kleine groepen van een
8-tal personen. De dag en het
tijdstip wordt met de leerlingen
onderling afgesproken. De volgende
cursussen komen aan bod:
Onze opleiding heeft een gemiddeld
slagingspercentage van 93%.

• Reglementering
• Aerodynamica en techniek
• Meteo
• Navigatie
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Praktische
opleiding
U kan onmiddellijk starten met uw
praktijkopleiding. Het is niet nodig
om eerst het theoretische deel
te voltooien om te leren vliegen.
De praktische lessen worden alle
dagen gegeven en zijn individueel.
De duur van de praktische opleiding
gebeurt naar gelang uw agenda en
budget. De opleiding tot solo duurt
gemiddeld 30 uur.

Gedurende de praktijk lessen leert
u de volgende fases van het vliegen:
• Elementaire besturing
• De verschillende vliegfases
• Navigeren op kaart
• Precisie vliegen
• Noodprocedures
• Radioprocedures
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Onze vloot
Fly JMB, op de luchthaven van
Amougies biedt opleidingen aan op
VL3, de meest performante ULM op
de markt. Gezien wij ook distributeur
en fabrikant zijn van deze toestellen
is, is de VL3 een logische en solide
keuze als opleidingstoestel
Hieronder een korte beschrijving van
de specificaties van onze toestellen.

• 2 VL3’s met vast landingsgestel
• 1 VL3 met intrekbaar landingsgestel
• 1 VL3 turbo met intrekbaar
landingsgestel
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Eigen
vliegveld
Fly JMB beschikt over een eigen
privé vliegveld, in Amougies (EBAM).
Airport Amougies bevindt zich
tussen Ronse en Doornik, net naast
de Kluisberg. Dit biedt een aantal
voordelen:
• Vliegveld is elke dag toegankelijk
• Vliegtuigloodsen beschikbaar
• Brandstof beschikbaar
• Atelier voor herstelling / onderhoud
• Bar / restaurant / terras / speelplein
• Aangepast klaslokaal met beamer
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Vrije opleiding
De vrije opleiding bestaat uit alle
verschillende onderdelen van de
vliegopleiding. U kiest zelf wanneer
u welk deel van de opleiding wenst
te starten.

• Theorielessen: € 1.250
(incl. cursussen en didactisch
materiaal)
• Flight pack 5 uren: € 675
(incl. btw, excl. instructeur)
• Lidgeld: € 375€
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Pakketten

Start
to Fly

2.300€ 2.150€
• Theorielessen: € 1.250
(incl. cursussen en didactisch
materiaal)
• Flight pack 5 uren: € 675
(incl. btw, excl. instructeur)
• Lidgeld: € 375
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20 uur

€ 4.325 € 4.000
• Theorielessen: € 1.250
(incl. cursussen en didactisch
materiaal)
• Flight pack 20 uren: € 2.700
(incl. btw, excl. instructeur)
• Lidgeld: € 375
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40 uur

€ 7.025 € 6.500
• Theorielessen: € 1.250
(incl. cursussen en didactisch
materiaal)
• Flight pack 40 uren: € 5.400
(incl. btw, excl. instructeur)
• Lidgeld: € 375
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Aanvraag
oefenvergunning
Om uw opleiding te starten heeft
u een oefenvergunning nodig.
Deze wordt aangevraagd aan het
Directoraat van de Luchtvaart
(DGLV). U hebt voor de aanvraag
onderstaande documenten nodig:

• Een geneeskundig attest
(klasse 4)
• 2 recente pasfoto’s
• Getuigschrift zedelijk gedrag
De oefenvergunning kost € 125 incl. btw,
u krijgt hier ook een vliegboek bij. Het
medisch onderzoek klasse 4 kost € 250
incl. btw. Vraag uw inschrijvingsformulier
aan het secretariaat.
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Examens
Voor alle cursussen dient een
examen te worden afgelegd. Het
theoretische examen wordt bij ons
in Amougies afgenomen. Enkel
“reglementering” dient u in Brussel
af te leggen. Onze vliegschool heeft
een hoog slagingspercentage van
boven de 90%.
Het praktisch examen legt u af met
een examinator. Deze laat u een
aantal oefeningen doen zoals:
navigatie, opstijgen & landen,
noodprocedures, etc...
Wanneer u geslaagd bent, kan u
vrij rondvliegen zonder instructeur
en kan u ook reeds passagiers
meenemen indien u meer dan
30 uur solo gevlogen heeft.
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Traject
De volledige opleiding tot uw
vlieglicentie hangt af van de
intensiteit van uw traject. Dit is
uiteraard gelinkt aan uw agenda en
budget. Gemiddeld duurt dit een
12 maand.
Na de theoretische lessen kan u uw
theorie examen afleggen. Intussen
leert u wel al echt vliegen met een
instructeur. Indien u voldoende
bekwaam bent om alleen te vliegen,
zal de instructeur u solo laten
vliegen. Nadat u uw theoretisch
examen succesvol hebt afgelegd en
u reeds 30 uren solo hebt gevlogen,
legt u uw praktijk examen af met
een examinator.
Wanneer u geslaagd bent in het
praktisch examen, kan u op die
manier ook reeds passagiers
meenemen.

30

31

Basis
luchtvaarttermen
• Touch & Go:
oefening waarbij men landt en
meteen opstijgt.
• Circuit:
Vaste landingsprocedure met
vaste navigatiepunten
• Holding point:
Wachtzone om op te stijgen
• Radiocheck
Test om te na te gaan of andere
toestellen je horen
• Go around
Doorstart bij een gemiste landing
• Final
Aanvliegpad om te landen
• VFR
Visual Flight Rules: overdag vliegen
met zicht naar buiten
• NOTAM
Notice To AirMen: bericht aan
luchtvarenden
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Inschrijvingsformulier
naam

………………………………………………………………………………………………………

voornaam

………………………………………………………………………………………………………

email

………………………………………………………………………………………………………

telefoon

………………………………………………………………………………………………………

straat + nr

………………………………………………………………………………………………………

postcode + plaats

………………………………………………………………………………………………………

pakket

Vrije opleiding
Pakket Start to fly
Pakket €4.000
Pakket €6.500

Geef dit formulier af aan het onthaal of stuur het op
naar: Fly JMB, Rue Cache de Lannoy 6, 7750 Amougies
U kan het ook mailen naar: info@flyjmb.com
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Fly JMB
Rue Cache de Lannoy 6
7750 Amougies
T: +32 69 45 55 30
info@flyjmb.com
www.flyjmb.com

