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Brevet oefenen voor Heli 
 
Datum: 07-07-2018 Update: 11-03-2019 
Versie 7.0 eindversie 
Bron: Regels KNVvL Versie 2.0 2013 
 
Algemeen: 
heli of motor-A examen afvliegen, binnen in een sporthal, kan dat? 
Neen, de kandidaat dient te laten zien dat hij in staat is veilig te vliegen in een normale 
vliegomgeving, bijvoorbeeld op het terrein van een vliegclub of vliegschool. Buiten dus. 
Een brevetvlucht is niet geldig indien het modelvliegtuig tijdens de gehele vlucht, inclusief 
start en landing, enig onderdeel verliest, of andere technische gebreken vertoont. 
Tenzij bij de beschrijving van het figuur anders aangegeven worden alle figuren uitgevoerd 
met de neus van het model in de wind. 
 

 
	
Begin: 
Loop een helivierkant uit met de wind van voren. 
 
Grootte helivierkant:  
Bij de afmetingen van het heli-vierkant mag worden gekozen uit twee varianten: Óf het helivierkant heeft de 
vaste afmeting van 10x10 mtr met een landingscirkel van 1mtr diameter óf het vierkant wordt aangepast aan 
de rotordiameter van de heli waarmee wordt gevlogen. De lengte van een zijde van het vierkant wordt in het 
laatste geval vastgesteld op 10x de rotordiameter van de heli, de landingscirkel is dan 1x de rotordiameter. 
 
Vlieghoogte: 
De hover figuren worden gevlogen op een constante hoogte. De hoogte wordt tijdens de instructie 
vastgesteld door de instructeur in samenspraak met de cursist. In principe geldt een  
minimale hover hoogte van 0,5x de rotordiameter en een maximale hover hoogte van 1,5x de rotordiameter. 
Voor aanvang van de brevetvlucht worden de examinatoren van de te vliegen hover hoogte in kennis 
gesteld. Prettig als je de rotorbladen als één streep ziet. Dat is dus ooghoogte. 
 

Vliegoefeningen: 
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Oefeningen	uitgewerkt:	
Oefening	1		
	

	

	
	
	
	
1:	Verticaal	opstijgen	uit	middencirkel	
2:	Stilhangen.	Voorkant	tegen	de	wind	in		
3:	Naar	li	lijn	en	stilhangen	2	sec	
4:	Naar	re	lijn	en	stilhangen	2	sec	
5:	Naar	midden,	stilhangen	en	verticaal	
landen	

	
Oefening	2:		
	

	

	
	
	
1:	Verticaal	opstijgen	bij	beginpunt	1	
2:	Stilhangen.	Voorkant	tegen	de	wind	in.	
3:	Vlieg	naar	2	en	stilhangen	
4:	Vlieg	naar	3	en	stilhangen	
5:	Vlieg	naar	4	en	stilhangen	
6:	Vlieg	naar	5	en	stilhangen	
7:	Vlieg	naar	6	en	stilhangen	
8:	Verticaal	landen	

	
	
	
	
	
Oefening	3:	
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1:	Verticaal	opstijgen	in	
middencirkel	
2:	Stilhangen	met	de	neus	in	de	wind	
3:	Vlieg	met	één	vloeiende	beweging	
de	horizontale	acht	in	de	juiste	
volgorde.	
4:	In	het	midden	aangekomen	2	sec	
stilhangen	en	verticaal	landen	
 
	

	
Oefening	4:	

	

	
	
	
01:	Verticaal	opstijgen	in	middencirkel.	Neus	
in	de	wind	
02:	Stilhangen	2	sec	
03:	Links	450		draaien	om	topas	
04:	Stijgen	tot	virtueel	punt	op	10	meter	
05:	Stilhangen	2	sec	
06:	Neus	in	de	wind	
07:	Rechts		450		draaien	om	topas	
08:	Daalvlucht	naar	middencirkel	
09:	Neus	in	de	wind	
10:	Stilhangen	2	sec	
11:	Verticaal	landen	

	
Oefening	5:	
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1:	Jury,	kandidaat	en	instr	in	de	middencirkel	
2:	Verticaal	opstijgen	vanaf	punt	1	
3:	2	Sec	wachten	
4:	Gehele	vlucht	staartrotor	naar	de	zender	
5:	Geschoven	cirkel	uitvoeren	li	of	re	om	
6:	2	Sec	wachten	
7:	Verticaal	landen	
	

	
	

	


