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Toelichting op veranderingen examenstof GPL en GPL-VO  per 1 december 2008. 
 
In oktober 2008  is een nieuwe versie van “De wettelijke Voorschriften Zweefvliegen”verschenen. 
 
 
 
De voorschriften zijn te downloaden in  2 delen, dus 2 linken  i.t.t. voorheen toen nog 1 link nodig 
was. 
Link deel 1:  
http://www.win.tue.nl/~jldejong/gliding/Voorschriften/Zweefvliegen-I-II-
III/Versie%202008/Wettelijke-Voorschriften-I-Oktober-2008.pdf 
 
Link deel 2 en 3: http://www.win.tue.nl/~jldejong/gliding/Voorschriften/Zweefvliegen-I-II-
III/Versie%202008/Wettelijke-Voorschriften-II-III-Oktober-2008.pdf 
 
Deze verschillen dus  enigszins met de versie Voorschriften juli 2007. 
Wel is de basis opzet met 3 delen hetzelfde gebleven. 
-er zijn wat meer EASA regelingen in beschreven. 
-De rijkswet onderzoeksraad (hfst  5) is beschreven, zie deel 1 
-wat CLR kaartje zijn ter vernieuwing toegevoegd. (deel 2)  
-omissie zijn verwerkt zoals b.v. : vrije zweef RT frequenties. 
 
Wat hoeft men in ieder geval NIET te bestuderen voor GPL en GPL-VO? 
(net zoals na de invoer van de juli 2007 versie van wettelijke Voorschriften zweefvliegen) 
 
Blz 27 vervalt hoofdstuk 10 
Blz 28  art 2a RPL(G) 
Blz 29  vervalt geheel  
Blz 30  vervalt geheel 
Blz 31  vervalt art. 14, 15, 15a en art. 16 
 
Blz 44, 45, 46, 47 en 48 (Engelse ICAO teksten) 
Blz 49  AIC-B 03/03 (is vervallen)  
 
 
In deel 3 van deze  Voorschriften staan al 15 jaren oefen vragen (ca. 110) die men als 
examenvragen (GPL en GPL-VO)  kan gebruiken. 
 
Omdat al  in december 2007 ter vervanging van de oude RPL(G) teksten de meest relevante  KEI 
teksten zijn ingevoerd, treft men hieronder wat extra mogelijke oefenvragen aan vooor de KEI stof. 
NB: de KEI GPL en GPL-VO gerelateerde teksten staan in een apart bestand op de CIV website. 
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Enkele voorbeeld oefen /examen vragen voor GPL en GPL-VO 
Voorbeeld oefen vragen GPL 1-10 (en GPL-VO, 1-15) theorie 
 
1  Wat zijn de eisen voor de verlenging van het GPL: 

- Lieren? 
- Slepen? 
- Lieren + Slepen? 
- Zelfstart? 

2  Wat is de geldigheidsduur van het Medical/Medische verklaring? 
3  Kan op een GPL de aantekening RT (VFR only) komen te staan? 
4  Aan welke minimale ervaringseisen moet men voldoen om de diverse bevoegd 

verklaringen in het GPL te verkrijgen? (bijlage 2a) 
5  Wat is de maximale geldigheidsduur van de theorie certificaten? 
6 Mag men eigenlijk praktijkexamen afleggen, indien men nog niet in het bezit is 

van alle geldige certificaten? 
7  Hoeveel examenvluchten dient men te maken om de bevoegdheid LRZ en SLZ 

in een keer te behalen? 
8  Wat wordt verstaan onder “niet langer in het bezit zijn van het 

zweefvliegbewijs”? Wat zijn zoal wat oorzaken? 
9  Wat is de geldigheidsduur van de bevoegdheden in het GPL? 
10  Wat zijn precies de voorwaarden voor de 5 achtereen volgende solovluchten 

(doellandingen), die men moet hebben gemaakt in het kader van de 
Ervaringseisen? 

 
Voorbeeld oefen vragen voor het theorie examen GPL-VO 
11  Welke minimale vlieg ervaring is vereist voor de bevoegdverklaring VO? 
12  Wanneer is men direct geslaagd (minimum cijfer) voor een theorie vak GPLVO? 
13  Wanneer is men gezakt (minimum cijfer) voor een theorie vak voor het GPL? 
14  Hoeveel dagen moet men minimaal per jaar instructie geven om de 

bevoegdheid VO geldig te houden? En indien men meerdere bevoegdheden 
heeft? 

15  Welke oefeningen van het praktijk examen GPL kunnen worden afgetekend, 
zonder dat deze oefening is gedaan tijdens het examen. Waar moet de 
examinator zich dan wel van vergewissen? 

 
Wat mogelijke extra oefen vragen voor GPL en GPL-VO: 
110  Lichtseinenvraag 
111  bijlage 3, art 9 , buitenlandse grondtekens 
112  CTR, TMA, CTA UTA vraag 
113  TMZ vraag 
114  SRZ en ATZ vraag 
115  EHP, EHR< EHD vraag 
116  Link route 10 og 10a vraag 
117  Een zeilvliegliergebied vraag 
118  Een Maasstricht TMA vraag 
119  Een Eindhoven TMZ vraag 
120  Een Niederhein/ Weeze vraag 
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