
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART 
AFDELING ZWEEFVLIEGEN 

BREVETADMINISTRATIE – Houttuinlaan 16a, 3447GM Woerden - tel. 0348-437060 
Commissie Sportzaken Zweefvliegen. Website: www.csz.zweefportaal.nl 

 

LOGGER VLUCHTDECLARATIE FORMULIER                          (Versie 2019.09.07) 

 

Naam vlieger: KNVvL lid-nr.: 

Vluchtdatum: Sportlicentie: Ja Nee 

Vliegtuigtype: Registratie: 
 
Opdracht  Naam:                N/S Breedte gg◦mm,mmm         E/W Breedte gg◦mm,mmm 

Afvliegpunt:    

Keerpunt 1:    

Keerpunt 2:    

Keerpunt 3:    

Finishpunt:    

Handtekening 
Vlieger: 

Datum en tijd van opdracht declaratie*: 

 

Loggertype: Logger-ID**: 

Back-up loggertype***: Logger-ID**: 

Verzegeling logger (voor de vlucht):   OK Niet OK Starttijd: QNH: 

 

Naam sportcommissaris (SC) (voor de vlucht): 

Sportlicentie: Handtekening: 
 

 

Verzegeling logger (na de vlucht):  OK Niet OK Landingstijd: QNH: 

Naam loggerfile (verander de naam niet): 

 

Naam sportcommissaris (na de vlucht): 

Sportlicentie: Handtekening: 
 

 
Sleepverklaring: (Alleen nodig als het ontkoppelpunt niet duidelijk herkenbaar is) 

Ondergetekende verklaart op datum: met vliegtuigregistratie: 

te hebben gesleept tot de ontkoppelhoogte (m): Ontkoppeltijdstip: 

Naam: PPL/LAPL/--: 

Handtekening: 

 
Instructies: 
Voor de vlucht: 
- Sportlicentie aanschaffen indien niet bezit. 
- Voor vrije afstanden (bijv. voor een zilveren C) hoeft het 
   coördinatenblok niet ingevuld te worden.  Vlieger wel  
   tekenen. 
-  Programmeer de naam, opdracht, vliegtuig reg., etc. in de  
   FR. Voor diamanten en diploma vluchten is dit verplicht! 
- SC: brief de vlieger en onderteken het formulier. 
Tip:  
- Neem altijd een start- en finishlijn (0,5 km radius / 1 km breed.) 

Na de vlucht: 
- Maak het formulier af. SC ondertekent wederom het formulier. 
- Scan of fotografeer dit formulier. 
- Meld de vlucht aan via: www.csz.zweefportaal.nl 
- Upload de scan en de logfile. 
- Upload ook een ijkbarogram voor diamanten en diploma vluchten. 
- Houd het formulier en de logfiles in eigen beheer. 
 

 
* Een eventuele opdracht declaratie (tijd) moet voor aanvang van de vlucht plaatsvinden. 
** Een logger-ID bestaat uit 3 cijfers en/of letters (Bijv. F3N). Dus noteer niet het serienummer (Bijv. 53117). Als er toch alleen een   

serienummer ingevuld wordt, moet er ook een ijbarogram meegestuurd wordt.          *** Indien aanwezig . 

http://www.csz.zweefportaal.nl/

