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Licentie-invoer op Vereinsflieger.de 

 

De informatie over licenties en kwalificaties in jouw profiel is alleen mogelijk via de desktopver-

sie. Registreer je dus eerst op jouw laptop of pc op "Vereinsflieger.de". 

De overzichtspagina bevat bovenaan het hoofdmenu. Hier moet "Mein Profil" worden gekozen. 

Het submenu aan de linkerkant begint ook met het item "Mein Profil". 
In het hoofdgedeelte aan de rechterkant worden jouw gegevens weergegeven in een lange lijst, 
gesorteerd op categorie (zie afbeelding hierboven, bijv. "Algemeine Daten". De meeste per-
soonlijke gegevens zijn geïmporteerd uit het vorige programma. 
 

Wijzigingen kunnen worden aangebracht door op de knop "Bearbeiten" te klikken (groen ge-
markeerd). Hiervoor verandert de weergave van het hoofdgebied, zodat de informatie nu over 
meerdere tabbladen is verdeeld. 

 

Het gedeelte "Algemein" bevat informatie zoals adres, verjaardag, een foto van jou, enz. 

De gegevensverwerking komt hier overeen met de gebruikelijke procedure, zoals: bijv. jouw 

contacten. Dat betekent: Breng wijzigingen aan en klik vervolgens op "Speichern" of "Speichern 

und zurück". 
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Je kunt hier ook een foto van jezelf uploaden. Het beste 

een portretfoto zonder zonnebril, zodat andere clubleden 

je ook kunnen herkennen.  

De afbeelding mag de maximale bestandsgrootte van 100 
KB niet overschrijden. Het systeem accepteert .jpg of .png 
als bestandstype. Een afbeeldingsgrootte van 350 * 350 
pixels is optimaal.  
 
Om de foto in te voegen, klik je eenvoudig op "Bild hoch-
laden", selecteer de afbeelding en klik op "Öffnen". Als je 
de foto niet mooi vindt, kun je deze verwijderen met de 
knop "Bild löschen". Hier geldt hetzelfde: klik na het ver-
wijderen op "Speichern". 
 
Onder de knop "Lizenzen" staat informatie over het vliegbrevet, medische en andere 

luchtvaartdocumenten. Er zijn hier meer andere secties, waarvan alleen "Algemein" en 

"Luftfahrerschein für Luftsportgeräteführer" belangrijk zijn voor ons als UL-piloten. 

 

Tip: 
Gedetailleerde informatie en veel 

hulp is altijd beschikbaar met een 

klik op het vraagteken in het hoofd-

menu. 

De sub rubriek  “Algemein” is bedoeld voor informatie over medical en radio- en theoretische 

bevoegdheden.  

Meestal zal het het Medical LAPL betreffen voor UL-

ers.  

 

De invoer van de juiste geldigheidsdata is hierbij van 

belang. 

Daarnaast moet onder "Sprechfunkzeugnis" de 

betreffende vermelding worden geselecteerd. Als er 

geen speciale radiotelefonieopleiding is, kan alleen 

met "Nein" worden volstaan. Anders moete BZF II 

en/of BZF I worden vermeld. 

Als er een taalniveau beschikbaar is, kan dit worden 

aangegeven in het daarvoor bestemde veld. 

Als je theorie kunt en wilt doceren, heb je hier ook de mogelijkheid om je vakgebieden te spe-
cificeren om de planning van lessen te vereenvoudigen. 
 
Wanneer alle gegevens zijn ingevoerd, is het essentieel om linksonder op de knop "Speichern" 

te klikken. 
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De gegevens van je UL-licentie kunnen worden genoteerd onder het kopje “Lizenz”. In eerste 
instantie is alleen de optie "Nein"  zichtbaar. Als je dit in "Ja" verandert, wordt het veld groter. 
 

Voor het vliegbrevet moet eerst het nummer (rood kader) worden opgegeven. 
 
De geldigheid van de huidige UL-licenties is sinds 2015 onbeperkt, dus je kunt de optie “unbe-
fristet” (groen kader) selecteren voor “Gültig bis”. 
 
Op jouw licentie staat de datum van de eerste afgifte vermeld (geel kader). 

De betreffende kwalificatie kun je aangeven door de bijbehorende klasseautorisatie te activeren 

met de instelling "Ja". 

Voor drie-assig gestuurde apparaten zoals: bijv. de C 42 onder "Aerodynamisch" kies je  ja  en 
de afgiftedatum moet worden toegevoegd. 
 
Ben je bevoegd om een passagier mee te nemen, bevestig dit dan met een vinkje in het veld 

“Passagierflugberechtigung”. 

Als je ook een trike-kwalificatie hebt, geef dit dan aan in het veld "Schwerkraftgestauert" met 

een "Ja". Hetzelfde geldt voor “UL-Hub” en “Tragschrauber-Befähigungen”. 

Als je een vlieginstructeurlicentie hebt of 

assistent bent, vul dat dan in in het veld "Titel" 

en moet je daar ook de licentiegegevens 

toevoegen.   

 

Vergeet op het einde niet op te slaan. 

 
Alle FCS-vluchten vanaf 01.01.2018 worden opgeslagen in de database van Vereinsflieger.de. 
Op basis van deze informatie wordt het minimum aantal benodigde uren voor reserveringen en 
vluchten berekend. 
 
Hiermee is alle vlucht gerelateerde invoer voltooid en kunt u zich afmelden bij het systeem. 


