Incidentrapport
(geen slachtoffers, geen zware schade)
1
2

Vul eerst de voorgedrukte rubrieken in door de passende vakjes aan te vinken of zwart te maken. Indien een
element niet in de lijsten voorkomt, is er in de meeste rubrieken plaats voorzien om een bijkomend geval te
vermelden. Meerdere vakjes per rubriek zijn mogelijk.
Indien bepaalde details het vermelden waard zijn, is er op de achterzijde van het formulier plaats voorzien om die te
noteren.

Datum:

Tijdstip:

Plaats

België
thuisveld

buitenland
vreemd vliegveld

Type vlucht

wedstrijdvlucht

bergvlucht

lesvlucht

Meteofactor

slecht zicht

harde wind

crosswind

regen/sneeuw

man

vrouw

Piloot toestel 1
Vergunning:
Met startwijze:
Bevoegdheid:
Ervaring solo:
Laatste 3 maand:
Leeftijd:

oefenvergunning
sleep
solo
0-50 uur
0-5 uur
14-16 jaar
45-55 jaar
neen

2de pers.:
Toestel:

2de pers.:
Toestel:

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

man

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

zelfstart
andere: .............................................
hulpinstructeur
instructeur
100-250 uur
250-500 uur
500+ uur
10-25 uur
25-50 uur
50+ uur
25-35 jaar
35-45 jaar
65+ jaar
ja, piloot (als passagier)
ja, copiloot

éénzitter
tweezitter
met thuisbrenger
type (indien verband met incident): ..................................................

Piloot toestel 2 (indien van toepassing)
Vergunning:
met Startwijze:
Bevoegdheid:
Ervaring solo:
Laatste 3 maand:
Leeftijd:

vergunning
lier
met passagier
50-100 uur
5-10 uur
16-25 jaar
55-65 jaar
ja, geen piloot

lokaal
overland
buitenlandingsveld

zelfstartend

vrouw

oefenvergunning
vergunning
sleep
lier
zelf
andere: .............................................
solo
met passagier
hulpinstructeur
instructeur
0-50 uur
50-100 uur
100-250 uur
250-500 uur
500+ uur
0-5 uur
5-10 uur
10-25 uur
25-50 uur
50+ uur
14-16 jaar
16-25 jaar
25-35 jaar
35-45 jaar
45-55 jaar
55-65 jaar
65+ jaar
neen
ja, geen piloot
ja, piloot (als passagier)
ja, copiloot
éénzitter
tweezitter
met thuisbrenger
zelfstartend
type (indien verband met incident): ..................................................

Vluchtfase
Vluchtvoorbereiding
in piste zetten
windstoot
uitwendige controle

checklist
valscherm
gordels

batterijen
kap niet vergrendeld
................................……………….

Start
Sleep
verkeerd tiplopen
probleem waterballast
probleem welvingkleppen
grondzwaai
steile klim boven sleper
remkleppen niet vergrendeld
kap niet vergrendeld
kabelbreuk
ontkoppelen onmogelijk
probleem zijwind
....................................................

Lier
verkeerd tiplopen
probleem waterballast
probleem welvingkleppen
grondzwaai
steile start
remkleppen niet vergrendeld
kap niet vergrendeld
kabelbreuk
ontkoppelen onmogelijk
probleem zijwind
....................................................

Zelf / Andere
verkeerd tiplopen
probleem waterballast
probleem welvingkleppen
grondzwaai
remkleppen niet vergrendeld
kap niet vergrendeld
probleem zijwind
onvoldoende klimvermogen
motorstoring
inklappen onmogelijk
....................................................
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Vrije vlucht

geen andere partij betrokken

Thermieken
look-out
invoegen
voorrang in pomp
tolvlucht
spiraalduik
....................................................

Landing

eigen vliegveld

te late circuitplanning buitenlanding
onvoldoende circuitplanning
slechte veldkeuze: bodem
slechte veldkeuze: helling
slechte veldkeuze: wind
te laag begonnen aan circuit
te hoog begonnen aan circuit
circuit in verkeerde richting
geen / onvolledige rugwindbeenchecks
probleem rugwindbeen
slechte voorlaatste bocht
probleem dwarswindbeen
slechte laatste bocht
probleem aanvliegbeen
botsing obstakel in aanvliegbeen
snelheidscontrole onvoldoende
remkleppen werken niet
remparachute werkt niet

near miss

Rechtuit
probleem met stuurorganen
look-out
voorrang bij inhalen
voorrang bij kruisen
....................................................

vreemd vliegveld

Navigatie
ongemerkt lokaal verloren
tijdelijk oriëntering kwijt
helemaal de weg kwijt
geen kaart bij
niet de passende kaart bij
problemen GPS / logger
....................................................

buitenlanding
probleem flaps
ongecontroleerd slippen
undershoot
overshoot
landing wiel in
landing op neus
te hoog afgerond
niet / te laat afgerond
terug opgevlogen
hard tegen grond aangevlogen
opstuiteren
wielrem werkt niet
botsing onzichtbaar obstakel op baan
botsing zichtbaar obstakel op baan
grondzwaai bij uitbollen
botsing obstakel buiten baan
....................................................
....................................................

Bijkomende uitleg / persoonlijk commentaar / commentaar van instructeur / schets

Om dubbele meldingen te vermijden, gelieve deze formulieren uitsluitend in te dienen via de verantwoordelijke
instructeur van uw club.
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