
Naam en voornaam: VML Nr.:  OO - V

Geboortedatum: Aantal jaren modelvliegervaring:

Lid van Modelluchtvaartclub: Clubnummer:

Gevlogen met model:                                

Datum van de proef:Locatie van het examen: 
+12 kg*               +3000 Watt*       

Eindbeoordeling: Geslaagd**              Niet geslaagd**

De examinatoren zullen dit document volledig ingevuld en ondertekend aan de kandidaat overhandigen.
Examinator 1 zal indien geslaagd het brevet B-2 Multicopter electronisch toekennen via het examinatorsportaal van V.M.L.

             Maatschappelijke zetel: Felix Vervennestraat 20 - 8560 Wevelgem

De piloot in kwestie is in het bezit van een brevet A-Multicopter en zal voor het behalen van een 
brevet B-2 Multicopter de volgende proeven voorvliegen aan twee examinatoren.

BEOORDELING
- Hovering op 2m hoogte met achterkant naar je toe   beoordeling** :   GESLAAGD   -   NIET GESLAAGD

- Draai toestel 90° om de as en hover minimaal 20 seconden (links en rechts) beoordeling** :   GESLAAGD   -   NIET GESLAAGD

- Opstijgen in verticale lijn tot op 10m en terwijl 360° draaien   beoordeling** :   GESLAAGD   -   NIET GESLAAGD

- Dalen van 10m naar 2m en terwijl 360° draaien           beoordeling** :   GESLAAGD   -   NIET GESLAAGD

- Hovering op 2m hoogte met de voorkant naar je toe   beoordeling** :   GESLAAGD   -   NIET GESLAAGD

- Gevlogen acht, 2 perfecte cirkels van 360° en hover opnieuw  beoordeling** :   GESLAAGD   -   NIET GESLAAGD

- Draai toestel met de voorkant naar je toe     beoordeling** :   GESLAAGD   -   NIET GESLAAGD

- Schuif toestel 10m L en R en kom terug (met de voorkant naar je toe) beoordeling** :   GESLAAGD   -   NIET GESLAAGD

- Vlieg 10m achterwaarts en kom terug ( constant nose in)    beoordeling** :   GESLAAGD   -   NIET GESLAAGD

- Landing nose in        beoordeling** :   GESLAAGD   -   NIET GESLAAGD 

Examinator 1: naam:              VML nummer: OO-V
handtekening

Examinator 2: naam:             VML nummer: OO-V
handtekening

**schrappen wat niet van toepassing is

Handtekening
       kandidaat

BREVET B-2 MULTICOPTER

Vereniging Voor Modelluchtvaartsport v.z.w.
VML

*aanduiden wat van toepassing is

Figuren moeten gevlogen worden zonder gebruik te maken van een GNSS systeem


