
    

Vliegclub Seppe is een vereniging van enthousiaste mensen. Wij beschikken  over 
twee Robins DR400/CDI en de Katana DA20 voor opleiding tot een wereldwijd 
PPL vliegbrevet. Daarmee kunt u met uw familie en vrienden vliegen of samen met  
vliegmaten  richting Duitsland, Frankrijk of Engeland. Waarheen u maar wilt! 

 

U vindt ons clubgebouw op het vliegveld, 
heel herkenbaar aan het verkeerstorentje: 
Pastoor van Beugelstraat 93d, 4744RC 
Bosschenhoofd. 0165 313311  

 
Website: http://www.vliegclubseppe.nl/ 
Opleiding: henkvanbeest@hetnet.nl  
                 0186 652697 of  0643040569  

Vliegclub Seppe  
          Wie zijn we? 

Maar ook tijdens uw  vliegopleiding  
in  Bourg en Bresse maakt u  al  
buitenlandse tochten. En u bent 
beslist niet de eerste  die zelf  als 
leerling-vlieger langs de Mont Blanc 
vliegt. 

 

                          Vijf uur zelf vliegen met een vlieginstructeur. 
Alles inbegrepen, de leslandingen, onze clubfaciliteiten bij 
VliegClubSeppe en de BTW.  
Met de Katana voor € 750, een tweezitter.  
Of met de Robin voor € 1000, de vierzitter als u ook vrienden 
of familie mee wilt laten genieten..  

 
      

Ons onderkomen 

Terras 

Briefing Bourg en Bresse 

Mont Blanc   

VliegClubSeppe 

Ongetwijfeld hebt u wel eens gekeken naar startende en  
landende vliegtuigen, misschien zelfs bij ons in Seppe. Maar 
zelf vliegen is nog veel leuker. En daarom deze minicursus 
Vliegen om op een gemakkelijke manier kennis te maken met 
een heel eigen vliegervaring.  
 
Hoe geeft u zich op voor de minicursus Vliegen? 
Bel  onze afdeling opleiding 0186 652697 of 0643040569 
Na ontvangst  van  uw storting op bankrekening 183943 van 
de SOO te Numansdorp zullen wij met een  van onze 
instructeurs een afspraak regelen voor uw eerste les.  

 
 

Katana DA20 

Robin DR400 

http://www.vliegclubseppe.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma in beeld  

 de start 

 vliegen boven de wolken 

 navigeren 

   het vliegtuig logboek 

 na de vlucht een briefing 

de run up 

Programma  minicusus Vliegen 

 
Allereerst vijf uur vliegen en volop genieten van elke minuut dat u in de kist 
zit. Zelf het vliegtuig lostrekken totdat u het weer (met wat hulp) op de baan 
zet. De gemaakte vlieguren schrijft u in uw persoonlijk (gratis) logboek en 
die uren tellen mee als u later besluit verder te gaan. U maakt gratis gebruik 
van onze clubfaciliteiten, handboeken en ander lesmateriaal. En verder biedt 
deze uitgebreide kennismaking een heel attractief programma met: 
 
 Een navigatievlucht naar een markant punt in de omgeving. 

Thuis gaat u dat natuurlijk voorbereiden! 
 Als het weer even meezit neemt uw instructeur u ’IFR’ mee 

boven de wolken of vliegt u daar zelf aan de stuurknuppel naar 
toe, een geweldige ervaring. 

 Hoe ga ik om met motorvermogen en trim tijdens de klim, of 
eenmaal horizontaal of in glijvlucht en in de daling. 

 Starts en landingen om het controlegevoel over het toestel op te 
bouwen. 

 Heel vertrouwd raken met alles van uw 
lesvliegtuig. Op onze website kunt u de 
cursusdocumentatie downloaden. Van ons 
mag u (buiten het programma om) op uw 
gemak in het vliegtuig zitten met het 
handboek en de checklist. Daar is alle 
gelegenheid voor.  

 

Weer en wind 
Mochten weer en wind op Seppe tijdens deze kennismaking even niet mee 
zitten, geen nood. Het programma stopt dan tijdelijk en we maken een 
nieuwe afspraak om bij goed vliegweer verder te gaan.  
 

Welkom 
Al met al een uitdagende kennismaking die u het mooie en boeiende van het 
vliegen laat meemaken! U bent dus van harte welkom bij ons in het 
clubgebouw waar vooral op zaterdag en zondag altijd wel vliegers zijn om 
een praatje mee te maken en met een beetje geluk kan u zelfs mee voor 
nog een extra vliegbeleving. 
 

En wat na deze minicursus Vliegen 

Gaat u verder met les nemen dan geven we daar vanzelfsprekend graag 
meer informatie over. Onze documentatie beschrijft de mogelijkheden en wij 
maken kosten en tijd graag voor u inzichtelijk.  


