Hallo
E-Flight fan!

Elke dag is anders.
En daarom kan de inhoud van
dit document achterhaald zijn.
Op basis van nieuwe informatie,
inzichten en ervaringen.

Laatste wijziging:
26 sept, 2022
Versie: 4.1
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ONZE OPLEIDINGEN

PRIVATE P ILOT LICEN SE

E-CONVE RS IE

De wereldwijde standaard voor vliegen op eenmotorige

Voor piloten die reeds een brevet hebben. Leer alles over

vliegtuigen. Zowel op brandstof als elektrisch.

elektrisch vliegen met de Pipistrel Velis. Ervaar dit als één

Veel mogelijkheden om uit te breiden.

van de eerste piloten. Je bent goed voorbereid op de vele
toekomstige ontwikkelingen in de elektrische luchtvaart.
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ZOALS VLIEG EN HOORT TE Z IJN
Leer vliegen bij de meest duurzame vliegschool van het land. Met onze
vier elektrische toestellen vliegen wij gemiddeld meer dan 90% van je
opleiding zonder emissies. De laatste 10% CO2 wordt gecompenseerd in
samenwerking met Justdiggit.

ZOA LS
VLI EGE N
HO O RT
TE Z I JN

De luchtvaart heeft grote moeite om te verduurzamen. Wij vinden dat je moet
beginnen waar het kan. Daarom vliegen wij veruit de meeste uren met onze
elektrische vliegtuigen van het merk Pipistrel. Wij beschikken over vier
toestellen van het type Pipistrel Velis Electro en één Pipistrel Virus SW 121.
Allen uitvoerig getest en volledig gecerti ceerd door EASA*. Door elektrisch te
vliegen besparen wij 230 ton aan CO2 in 3 jaar. Ons doel is zo snel als
mogelijk alle opleidingen volledig emissieloos aan te bieden.

*Sorry, maar je zal moeten wennen aan de afkortingen. Aviation is Abbreviation! EASA is
de European Aviation Safety Agency en gaat over alles wat met de luchtvaartveiligheid
te maken heeft in Europa. Voor de die-hards, hier vind je het Type Certi caat van de Velis
en de Virus: https://www.easa.europa.eu/sites/default/ les/dfu/tcds_easa.a.573_is.5_0.pdf
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ONZE VISIE

Wij geloven in een wereld met een stil
en schoon luchtruim waarin iedereen
wil en kan blijven vliegen.
Zonder vliegschaamte.
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The E-Team (bijna allemaal)
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Oliepeil checken? 10 minuten
warmdraaien? Niet nodig. Met vier
switches start de prop geruisloos
en taxi je naar de strip. Daarna
heb je direct vol vermogen tot je
beschikking. En dan vlieg je.

IT’S E L E C TR I F LY I N ’ !

Dit toestel is ontworpen voor
vliegopleidingen. Dat betekent
eenvoud, puurheid, fantastische
vliegeigenschappen en de
nieuwste apparatuur. Kortom, een
ideaal opleidingstoestel.

Bij ons kan je een brevet halen
waarmee je zowel kan vliegen op
elektrische toestellen als op
single-engine piston motoren.
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WA A R L I G T T E U G E ?

HE T B E GI NT E N
E I N D IG T O P
GRO U ND -L EVE L

Wij vliegen vanaf luchthaven Teuge vanuit de mooiste
hangaar die we konden vinden: E-Deck (voorheen Skydeck,
stickers moeten we nog vervangen 😉 ). E-Deck is hard bezig
de locatie te worden voor elektrisch vliegen. Het Dutch
Electric Aviation Center is hier ook gevestigd.

Teuge heeft een verharde baan die het hele jaar gebruikt
kan worden.
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Je vliegt over een fantastisch landschap.
Van paleis 't Loo, tot de Julianatoren. Over
Berg en Bos, de Apenheul, de kronkels van
de IJssel, verschillende kastelen,
het Nationaal Park de Veluwe, het
Veluwemeer en de Grebbeberg. Voorlopig
hoef je niet naar het buitenland.
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Private
Pilot
License

DE WEREL D ON D ER
J E VO ETEN

UNIEK BIJ
E- FLIG HT ACADE MY

JARE NLANGE ERVARING

Een Private Pilot License is een wereldwijde standaard.

Eerste vliegschool in de Benelux met vier

Wij zijn een nieuwe vliegschool

Met een PPL kan je van Teuge tot Toronto opstijgen als

elektrische toestellen.

opgericht door Evert-Jan Feld. Hij

Pilot in Command. Je kunt waar je ook maar wilt EASA
goedgekeurde toestellen huren en je vrienden
meenemen.

Private
Pilot
License

Van de 45 uur vlieg je er 37 uur elektrisch,
dus zonder uitstoot. De langere vluchten
maak je in hetzelfde soort toestel, maar
dan met een verbrandingsmotor. De CO2
uitstoot wordt volledig gecompenseerd in

Na een afgeronde opleiding PPL haal je bij ons je brevet.
Daarmee vlieg je op zowel eenmotorige
verbrandingsmotoren als op de nieuwste emissie-vrije,
stille elektrische toestellen. Hiervan vlogen er in Europa
aan het eind van 2021 al bijna 80 rond. We verwachten dat
de komende jaren veel nieuwe elektrische toestellen op
de markt komen.

samenwerking met Justdiggit.
Theorie en praktijk in de prijs inbegrepen.
Je ontvangt een brevet (class rating) voor
elektrisch en single-engine piston ineen.
Onze vliegschool is gevestigd in de
imposante hangaar E-Deck op vliegveld
Teuge. Wij zijn druk bezig met het
realiseren van een groot zonnedak zodat
we zeker weten dat de stroom die we

heeft ruim 4500 vlieguren in zijn
logboek staan.
Waarvan 1750 uur als instructeur.
Heeft meer dan 200 examens
afgenomen.
Heeft 10 jaar bij de luchtmacht
gevlogen als piloot en instructeur en
vele militaire vliegers opgeleid.
Heeft 11 jaar lang gevlogen en training
verzorgd voor piloten bij de ANWB
Was eerder Hoofd Training bij de
grootste helikopterschool van
Nederland.

gebruiken groen is.
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M AIL N A A R H ELLO@ EFLIGH T.N L

Kosten PPL
Een PPL opleiding kost € 16.500 incl BTW.

NIET INBEGREPEN

Er komt veel kijken bij een vliegopleiding. Er zijn vaste en variabele kosten. Dit kan
Er zijn een aantal kosten die variabel zijn of die wij niet in het pakket kunnen

je van ons verwachten. Is het niet duidelijk? Laat het ons weten!

opnemen.

Private
Pilot
License

IN HET PPL PAKKET
PRAKTIJK

THEORIE

Extra lesuren. De 45 uur in de praktijkopleiding PPL is het wettelijk bepaalde
minimaal aantal uren. Deze worden gemiddeld met 15 tot 20% overschreden. Omdat
dit voor iedere student anders is, kunnen wij deze niet opnemen in het pakket. Extra
lessen kan je bij ons uiteraard afnemen per les of per pakket van vijf lessen.
Binnenkort is het ook mogelijk om extra lessen te nemen op onze simulator.
Extra landingen. Het kan zijn dat we meer dan 150 landingen nodig hebben in een
opleiding. Wij rekenen de kosten voor landingen zonder opslag door en houden je te

Totaal 45 vlieguren

Toegang tot een uitgebreide elearning omgeving zodat je de

35 uur met instructeur inclusief pre- en

negen theorievakken op jouw

de-brie ng

manier eigen kan maken.

allen tijde op de hoogte.
Medische keuring. Voordat je solo gaat vliegen is een medisch certi caat klasse 2
noodzakelijk. Reken op € 375,- aan kosten.

10 uur solo inclusief pre-brie ng

Inclusief 24 uur klassikale

Het praktijkexamen. Dit examen wordt afgenomen door een bevoegde onafhankelijke

150 landingen

begeleiding.

examinator. Reken op € 500,- tot € 600,-

37 uur elektrisch , 8 uur single-engine

Alle theorie-examens

Kosten afgifte eerste brevet bij Kiwa* €638,88 (prijspeil einde 2020)

piston (inclusief CO2 compensatie)

Praktijkcursus Radio/Telefonie

Inclusief elektriciteit en brandstof.

Language Pro ciency
Endorsement (LPE) taaltoets
*Kiwa Register verwerkt aanvragen voor vergunningen en wettelijke bevoegdheden in de
transportsector. Lees meer op de website van Kiwa. https://www.kiwaregister.nl/productpaginapiloten
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Veel gestelde vragen
over deze opleiding

KAN IK ME OPGEVEN VOOR EEN PROEFLES OF ASSESSMENT
VO ORDAT IK ME VOO R DE HELE OPLEI DI NG INS CHRIJ F?
Zeker! Daar zijn deze producten voor bedoeld. Zelfs na je assessment koop je je lessen per
blok van zes en bepaal je zelf of je doorgaat of niet. Op het moment dat je ook aan je theorie
begint is het wel verstandig om voor jezelf te bepalen of je de hele opleiding wilt gaan volgen,
omdat je er dan behoorlijk wat tijd in gaat stoppen.

DO YOU GIVE FLIGHT LESSONS
IN THE ENGLISH LANGUAGE?
WAT I S D E D O O R L O O P T I J D VA N
EE N OPLE IDI NG ?

All courses can be given in English. Your English level should off-course be suf cient for that.
High school certi cate is ne. There’s no EASA speci cation on entry levels for the PPL
course.

Hoe vaker je vliegt, hoe eerder je examen kan doen. Het is helemaal aan jou. Tenminste, 4 of
5 vluchten per dag is wel een beetje de max. De 45 uur voor je PPL kan je dus (theoretisch)

The Language Pro ciency Exam (LPE) is mandatory before the PPL exam however we
suggest you do most of this (theorie, radio telephony, medical and LPE) as soon as possible.

Private
Pilot
License

in een paar weken afronden. Maar je medestudenten kunnen er ook zomaar een jaar of
langer mee bezig zijn. Het is aan jou! Enige regelmaat zorgt er wel voor dat je het sneller
onder de knie krijgt. Let op. Naast de praktijklessen zul je ook voor je theorie-examens
moeten slagen. Je kan dit voor, of tijdens je opleiding doen.

VA N A F W E L K E L E E F T I J D M A G
IK (OF MIJN KIND) LESSEN?
Een student mag solo vliegen met 16 jaar en een brevet halen op zijn/haar 17e. Een
minimum leeftijd voor lessen is er echter niet. Voor alle lessen vóór je eerste solovlucht kan je

HET IS WEL EEN INVESTERING, ZO'N
OPLEIDING. HOE BETAAL IK DAT?
Vrijwel iedereen begint met een proe es. Dit is een volledige les inclusief brie ng, zelf vliegen

dus zelfs jonger zijn dan 16.

en een inke tijd in de lucht. Echt al een hele mooie ervaring (ook volgens onze klanten
natuurlijk). Daarna volgt een assessment van 5 lessen (6 inclusief de proe es). Ga je daarna

EN IS ER E EN MA XIMUM L EEF T IJD?

door, dan volgen de volgende set lessen. Etcetera. Je betaalt de opleiding dus niet in één

Er is geen maximum leeftijd om les te nemen. Wel is het zo dat men bij solovluchten en bij

keer. Jij bepaalt het tempo, of je een pauze wilt of er helemaal mee wil stoppen. Zolang jij het

het examen, medisch goedgekeurd moet zijn. Dit betreft klasse 2 voor PPL. Oudere mensen

leuk vindt, en je het het geld waard vindt, blijf je vliegen. Anders niet.

moeten vaker gekeurd worden en de kans is groter dat er geen verklaring afgegeven wordt.
Als je hieraan twijfelt is het handig eerst een medische keuring te doen alvorens het
assessment te doen. (Alhoewel het assessment natuurlijk wel een cadeautje voor jezelf is. of
je nu verder gaat of niet)
M EER VR A GEN VIN D JE O P WWW.EFLIGHT.NL/PAGES/VEELGESTELDE-VRAGEN

fi

fi

fl

fi

fl

fi

fi

fi

fl

12

EE RSTE TER WE RELD
Edwin haalde in april 2022 als eerste ter wereld bij E-Flight Academy zijn

ZOA LS
VLI EGE N
HO O RT
TE Z I JN

vliegbrevet in een elektrisch vliegtuig. Elektrisch vliegen sprak hem aan
vanwege zijn interesse voor techniek.
”Een elektromotor maakt een hoop minder herrie dan een
benzinemotor. Dus als je aan het vliegen bent dan val je niet een hele
wijk lastig met herrie. Dat vind ik echt wel belangrijk.”

Sinds Edwin zijn vliegbrevet heeft, huurt hij regelmatig een elektrisch vliegtuig
bij E-Flight Academy en neemt hij familie en vrienden mee. Hij vliegt dan een
rondje in de omgeving Teuge. Maar ook naar andere vliegvelden waar laders
staan zoals: Hilversum, Lelystad, Twente het Duitse Stadtlohn en zelfs in
Zwitserland bij Aero Locarno.
E-Flight Academy telt momenteel meer dan 30 actieve studenten en krijgt 25
aanmeldingen per maand voor een proe es. Inmiddels zijn er 5 studenten die
hun brevet in één keer hebben gehaald bij E-Flight Academy en er komen er
snel meer bij!

fl
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ONTSPANNEN SF EE R
“E-Flight Academy is een hele prettige vliegschool. De sfeer is meteen al
ontspannen vanaf het moment dat je de hangaar binnenkomt. Je voelt je
welkom en thuis. De instructeurs zijn vakkundig en relaxt. Geen eindeloze
theorie waardoor je hoofd al vol zit voordat je nog moet instappen. De focus
van E-Flight Academy is duidelijk: Leren/ervaren door het te doen. Precies
zoals ik zelf ook het liefst dingen leer!” Maarten - 35 vlieglessen gehad

37 5-STAR REVIEWS
We kloppen onszelf niet graag op de borst, maar we zijn er wél heel trots op.
Op Google hebben we 37 5-star reviews!

“Ik ben blij dat ik E-Flight Academy gevonden heb! Ik vind duurzaamheid
erg belangrijk, dus voorheen zou ik er absoluut niet over peinzen om te
gaan leren vliegen.” Ivo - 6 vlieglessen gehad
“Een fantastische ervaring bij mijn proefvlucht. Eerst een theoriegedeelte en daarna uitleg in het vliegtuig. Het vliegen was top, veel zelf
mogen sturen en goed gevoel gekregen wat een vliegtuig doet naar
aanleiding van je handelen.” Sophie - proe es
Lees hier alle reviews

fl
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DE MOG ELIJK HE DEN EN GE LDIG HE ID

PPL in Detail

DE OP LEI DING

M O G E LIJK H ED EN
Verantwoordelijkheid

Gezagvoerder op niet commerciële vluchten

Geldigheid

Wereldwijd

Beperkingen

Geen beperkingen. Voor grotere toestellen heb je echter wel vaak
een aparte aantekening nodig op je brevet, een zogenaamde TypeRating.

Mogelijke uitbreidingen

Commercieel brevet (CPL), aerobatic rating, banner tow rating,
night rating, mountain rating, ight test rating, basic instrument
rating, sailplane towing, ight instructor certi cation

PPL (A)*

THEORIE
Courseware licentie voor laptop/iPad
Examens via Orbit ground school

PPL (A)

9 vakken
9

Praktijkcursus Radio/Telefonie cursus
GELDIGHEIDSEISEN
Language Pro ciency Endorsement (LPE) taaltoets

Geldigheidsduur

2 jaar
3 maanden voor de verloopdatum een examen vliegen

PR AK TIJK

of

Totaal aantal vlieguren

45

Aantal vlieguren met instructeur

35

Aantal vlieguren solo

10

Aantal landingen in de opleiding

150

Voorwaarde verlengen

In de laatste 12 maanden voor de verloopdatum 12 uur gevlogen
hebben
waarvan tenminste 6 als gezagvoerder
Tenminste 12 starts en landingen hebben uitgevoerd
Herhalingstraining hebben uitgevoerd met instructeur van tenminste
1 uur

2 uur theorie eindtoets

Totale kosten

* De (A) staat voor Aircraft. Er bestaat ook de variant (H) voor helikopter.

€ 16.500
incl BTW
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THEO RI E
Voor het grootste deel van de theorie heeft E-Flight Academy een

X

samenwerking met Blu Bird Flight Training. Blu Bird heeft jarenlange
ervaring en honderden piloten opgeleid.
Door middel van een interactieve leeromgeving en 24 uur digitale live
colleges, wordt de theorie in hapklare brokken gegeven. Naast de theorie
van Blu Bird zijn er nog een aantal andere dingen die je moet doen.
In de brochure ‘E-Flight Ground Work’ nemen we je stap voor stap mee in
wat je moet doen en wat het globaal inhoudt.

DOWNLO AD E - FL IGH T G RO U ND WOR K B ROC H UR E
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REA DY FO R
DE PA RT UR E ?
Enthousiast? Wij ook! En nu? Om je op weg te helpen
hebben we een aantal opties voor je. Om echt te
weten of vliegen wat voor je is bieden wij een
assessment. Even proeven kan met een proefles.
Of gewoon meteen inschrijven?
Go for it!
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P RE F LI G HT C H EC K
1. BOEK EEN ASSESSMEN T (€ 14 40, -)

2. BOEK E EN PROEF LE S

( € 24 5 ,-)

Een proe es is echt een volledige les. Na ontvangst krijg je vooraf een brie ng en uitleg over
het vliegtuig. Je leert over de technologie, vliegeigenschappen en de besturing. We taxiën naar
de startbaan en stijgen op om 35 tot 40 minuten in de lucht te blijven. Je leert klimmen, dalen
en bochten draaien. Na de landing rijden we terug naar de hangaar en krijg je nog een

Je boekt zes vlieglessen. Deze plannen we in op een aantal dagen. Na deze zes lessen

volledige debrie ng.

bespreek je met de instructeur het vervolg van de opleiding. Het kan zijn dat je talent hebt en na

In totaal duurt de les 1,5 tot 2 uur.

de minimale eis van het gestelde aantal uur vliegen examen kan doen. Houd er ook rekening
mee dat dit meer kan worden. Het kan ook zijn dat jij, of de instructeur, tot de conclusie komt dat
piloot worden misschien niet iets voor jou is. Uiteraard tellen de uren mee voor het halen van je

BOEK EEN PROEF L ES

brevet.
Je hoeft voor dit assessment nog geen medische keuring te hebben gedaan en ook nog geen
theorie-examen te hebben gehaald

3. SCHRIJF JE IN VOO R D E OPLEIDING

Je weet helemaal zeker dat je de opleiding wilt komen doen. Fantastisch. Wij
BO EK J E P PL AS SE SS ME NT

nemen graag contact met je op om je te in te schrijven, de eerste lessen in te
plannen en je op weg te helpen met theorie en medische keuringen.

M AIL NA AR HEL LO@ EF L IG HT. NL
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E-Conversie
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BOEK DEZE OPLEIDING

Kosten E-Conversie
Een opleiding om zelf te vliegen in een
Pipistrel Velis Electro kost €1.800 incl BTW.

GOED OM TE WETEN

Op een PPL brevet heeft altijd gestaan dat men kan vliegen met een single-engine piston (SEP

Voor een E-Conversie heb je reeds een geldig PPL of LAPL brevet nodig.

oftewel zuigermotor). Sinds vorig jaar is het ook mogelijk een difference training te volgen binnen

Een hoger brevet zoals CPL of ATPL kan natuurlijk ook.

de SEP class-rating waarna je ook elektrische vliegtuigen mag vliegen.
Je moet beschikken over een medisch certi caat klasse 1 of 2. Of LAPL

E-Conversie

medisch certi caat.
Houd er rekening mee dat de MTOW (Maximal Take-Off Weight) van de
Pipistrel Velis Electro 600 kilogram is. Piloot en passagier (of instructeur

INHOUD E-CONVERSIE

en student) mogen samen niet meer dan 175 kilogram wegen. Wij houden
daarom een max. van 95 kilogram per student aan. Inclusief kleding en
ander materiaal dat aan boord mee gaat. Weeg je meer? Neem contact

PRAKT IJK

THEORIE

met ons op.
De Pipistrel Velis Electro is een compact toestel. Wij houden daarom een

Totaal vier vluchten met instructeur.
Eén solovlucht.
Aantekening wordt direct door de
instructeur toegevoegd in je logboek.

De theorie bestaat uit een Elearning training met een korte
test. Reken op ongeveer 10 uur
studie.

max. van 1,95 meter per student aan. Ben je langer? Neem contact met
ons op.

Je ontvangt een certi caat.
Inclusief landingsgelden en elektriciteit

20

Want dat hoort er ook gewoon bij.
Er zijn een aantal voorwaarden om te
mogen vliegen. Het is belangrijk dat je
hiervan op de hoogte bent.

P RE FL I GH T C H EC K

21

P RE F LI G HT C H EC K
VOORWAARDEN

GOED OM TE WETEN

Je bent 16 jaar of ouder voordat je je eerste

Het tempo waarin je de opleiding volgt

solovlucht kan doen. Jonger beginnen met

bepaal je zelf. Van meerdere vluchten per

lessen met een instructeur mag wel.

dag en meerdere dagen in de week tot

Je moet 17 jaar oud zijn om een
praktijkexamen te doen voor een PPL
brevet.
Ben je zwaarder dan 95 kilo, bel ons dan
even. Met maximaal 600 kilogram
startgewicht zijn er beperkingen.
Je bent gezond. Om solo te vliegen moet
je minimaal in het bezit zijn van een
zogenaamde medical class 2.

eens per maand. Hoe vaker je vliegt, hoe
eerder je klaar bent voor je examen. Aan
jou de keus.
Je betaalt de opleiding in delen. Je begint
met de eerste 6 vluchten voor je
assessment en de theorie. Daarna betaal
je per 6 lessen.
Het is mogelijk naar ons over te stappen
als je al vlieglessen hebt gehad. Neem met
ons contact op voor de mogelijkheden.

Je beheerst de engelse taal. Je moet
minstens niveau 4 scoren op het language
pro ciency examen Engels. Dit examen is
onderdeel van de opleiding.

fi
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J O I N TH E C LU B
Wij zijn E-Flight Academy begonnen om de
luchtvaart te helpen veranderen. Niet alleen
vliegen we duurzaam, we willen ook de
kwaliteit en beleving van vliegen verbeteren.
We werken aan simulatoren, digitalisering
en samenwerking met andere
vooruitstrevende vliegscholen.
Wij streven naar een wereld waarin iedereen
kan en wil vliegen. Stil, schoon en zonder
vliegschaamte. Onze studenten, mensen
zoals jij, staan daarin centraal. Wij gaan heel
veel van elkaar leren. We hopen je snel te
zien in Teuge.
- Evert-Jan Feld en Matthijs Collard, oprichters E-Flight Academy -
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Tot snel
op Teuge!
BO E K JE PRO E FL E S
E-Flight Academy B.V.
KVK: 81677022
De Zanden 167
7395 PG Teuge
hello@e ight.nl

fl

Of bel 055 203 2230
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Handige video’s

BE K IJ K VI D E O

B E K I JK V IDEO

BEKIJK VIDEO

Volg ons op:

