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Start-to-Fly @ LUAC 

Zweefvliegen, een onbereikbare droom? Niet als je bij de Leuvense 
Universitaire Aero-Club komt aankloppen. 

Maak gebruik van onze voordelige kennismakingsformule om onze 
club te leren kennen en de smaak van het vliegen te pakken te 
krijgen: 

Wat is het? • Een voordelig initiatielidmaatschap dat toegang geeft tot een 
waaier aan activiteiten (initiatievluchten, initiatiecursus theorie, 
simulatorlessen) waarmee je kunt kennismaken met de 
zweefvliegsport 

Wat kost het? • Lidgeld 
o Gratis voor studenten met sportkaart (zie volgende pagina) 
o € 25 voor anderen 
o 1 jaar gratis lidmaatschapsverlenging als je tijdens het jaar 

van eerste inschrijving geen initiatievlucht kon doen, om 
eender welke reden 

• Bijkomende kosten (te betalen op het vliegveld) 
o € 42 per vlucht voor het opslepen door het sleepvliegtuig 
o Het gebruik van zweefvliegtuig en instructeur is gratis 

Wanneer starten? • Inschrijven mogelijk tussen begin februari en eind oktober 

Hoe begin je er aan? • Stuur een mail naar start-to-fly@luac.be om in te schrijven 

Wat krijg je? • Je bent LUAC introductielid voor de rest van het jaar 

• Je leert de club en haar leden kennen 

• Je krijgt een praktijkgerichte zweefvlieginitiatie 
o Tijdens het vliegseizoen op ons thuisvliegveld Genk-

Zwartberg: meemaken van 1 vliegdag met naar keuze één 
of meerdere initiatievluchten / proeflessen in tweezitter met 
een instructeur 

o Tijdens de herfst in Leuven: mogelijkheid om je kennis te 
verfijnen, via gratis deelname aan onze initiatiecursus 
theorie plus een begeleide sessie op zweefvliegsimulator 

Is er een vervolg? • Als blijkt dat zweefvliegen je ding is, schrijf je dan na de Start-
to-Fly in als vliegend lid zodat je in de LUAC zweefvliegschool 
kunt starten met je officieel erkende pilotenopleiding: 
o Tijdens de weekends in Zwartberg, en/of 
o Tijdens onze clubkampen (bvb. zomerkamp in Frankrijk) 

Wat is het voordeel? • Kies voor deze low-cost formule als je eenmalig en vrijblijvend 
van het zweefvliegen wil proeven, of als je eerst een duidelijk 
beeld wil krijgen van de zweefvliegsport vooraleer aan de 
officiële zweefvliegopleiding te beginnen.  

De kleine lettertjes: Je bent minstens 14 jaar oud, niet groter dan 1.90 m en weegt tussen de 55 en 90 kg. 
Om recht te hebben op het studententarief stuur je ook een kopie van je studentenkaart of 
scholierenkaart mee op. Als je onderwijsinstelling niet tot de Associatie KU Leuven behoort, dan lever 
je een afzonderlijk bewijs dat je een sportkaart van de KU Leuven hebt aangeschaft via de webshop 
van het Universitair Sportcentrum (zie volgende pagina). 
Om te komen vliegen moet je online reserveren. De vliegdagen vinden plaats tijdens het weekend op 
het vliegveld van Genk-Zwartberg tijdens de periode april-oktober. 
Je bent de hele vliegdag aanwezig op het vliegveld, net zoals de gewone leden. 
De prijs van het opslepen kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. 
Dit is enkel een kennismakingsformule; de vluchten maken dus geen deel uit van het wettelijk 
voorzien opleidingscurriculum voor het behalen van de zweefvliegvergunning. 
Je kunt van de Start-to-Fly formule (en verlenging) slechts éénmaal gebruik maken. 
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Hoe bewijs je dat je een student met sportkaart bent: 
 
Email een scan of foto van beide kanten van je studentenkaart. 
Wij controleren dan je studenten- en sportkaartstatus via https://kaart.associatie.kuleuven.be 
 

Als je geen sportkaart hebt aangekocht tijdens je inschrijving als student, koop er dan een via het 
online tool van het Universitair Sportcentrum: 
https://www.kuleuven.be/sport/sportaanbod/aankopen 
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