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Let op!
Bij deze agenda hoort een toelichting. Daarin leggen we precies uit hoe de agenda in 
elkaar zit en welke blokjes je goed met elkaar kunt combineren. LEES DIE OOK om optimaal 
gebruik te maken van je cursusinschrijving. Op al onze cursussen, diensten en producten zijn 
leveringsvoorwaarden van kracht. Deze kun je nalezen op de schoolwebsite of opvragen per 
e-mail. Bij vragen of onduidelijkheden gewoon bellen of een mailtje sturen!

B1-cursus
Tijdens de B1-cursus leer je vliegen op de oefenhelling en aan de lier. Voor het lieren volg je 
het traject Start B1/Follow-up 1 - Follow-up 2 - Lieruitje. Voor de helling is het traject Start 
B1/Follow-up, tot je de techniek in de vingers hebt. De eerste dag, Start B1, volg je maar één 
keer, hetzij met lieren, hetzij op de helling. Je kunt de lesblokken los volgen maar soms ook 
aansluitend, met oplopend niveau. Voor alle lessen moet je je vooraf wel even aanmelden. 
Voor de stages in de Eifel kun je via de school onderdak en ontbijt/lunch reserveren.

Inschrijven stages
Voor alle cursussen en bergstages moet je vooraf inschrijven via de website of per e-mail. Je 
inschrijving wordt een reservering wanneer je € 100 inschrijfgeld of het gehele cursusbedrag 
hebt overgemaakt. Vanaf dat moment is je inschrijving bindend. Het volledige cursusgeld 
dient vier weken voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. Annuleren kan ook tot vier 
weken voor de cursus start. Het betaalde cursusgeld wordt dan teruggestort met aftrek van 
€ 25. Je kunt zelf een annuleringsverzkering afsluiten voor onvoorziene omstandigheden.

Annuleren door de school
Bij onvoldoende deelname kan de school een cursus of een cursusblokje annuleren. Voor 
de bergcursussen en het slepen doet de school dat uiterlijk vier weken van te voren. Voor 
lesblokjes in de B1- of B2-cursus kan dat korter vooraf zijn. Meld je voor die blokjes dus 
altijd vooraf aan, zodat we weten of er genoeg animo is. Neem ook altijd vlak voor deze 
blokjes starten contact op met de instructeur om te overleggen over het weer.

Eigen medische verklaring
Bij het inschrijven voor een cursus vragen we je een medische verklaring in te vullen. 
Daarin vragen we naar je gezondheid. Het is van levensbelang dat onze instructeurs goed 
weten hoe jij er fysiek en mentaal aan toe bent. Als er iets is wat het lessen zou kunnen 
belemmeren, moeten we samen kijken hoe we die belemmering kunnen opheffen. Komt 
er iets uit de medische verklaring, dan betekent dat niet dat je niet kunt leren vliegen. Het 
betekent wel dat we vooraf nog even contact met je opnemen over de mogelijkheden.

Eigen materiaal
Vlieg je met je eigen materiaal, dan moet dat deugdelijk zijn. Elk toestel dient periodiek 
gecontroleerd te worden en de kabels regelmatig vervangen. Je harnas moet in orde zijn 
en na 10 jaar door de fabrikant geontroleerd en de chute dient volgens de handleiding 
(doorgaans 1 à 2 keer per jaar) gelucht en gevouwen te worden. We kunnen vragen naar je 
materiaallogboek, waarin je dit soort dingen bij hoort te houden.



Cursusprijzen 2018
Hieronder staan de cursusprijzen voor 2018. Voor elke cursus geldt: we reserveren pas 
een plek voor je na betaling van ten minste het inschrijfgeld. Besluit je tijdens of direct 
na de Introductiecursus door te gaan voor B1, dan brengen we € 200,- in mindering op 
het cursusgeld voor een B1-cursus. Boek je een bergstage op Col du Sapenay en direct 
aansluitend de Safari, dan krijg je € 50 euro korting op het totaalbedrag.

Cursus Toelichting Prijs

Introductiecursus Eerste 2 dagen B1-cursus € 250

Brevet 1-cursus Inclusief stages oefenhelling en lieren; 1 jaar geldig € 990

Brevet 2- cursus Lierbegeleiding tot en met de lieraantekening, 
inclusief huur schoolmateriaal tot aan completeren 
uitrusting en de eerste lierkaart (10 starts); 
15 maanden geldig

€ 450

Bergstage Sapenay Voor piloten met B1PLUS-nivau € 450

Bergstage Safari Voor piloten op (bijna) B2-niveau € 450

Bergstage Sapenay 
en Safari aaneen

Pakketprijs bij het tegelijk boeken van 
aangeengesloten bergstages Sapenay en Safari

€ 850

Les Petites Cross Inclusief retrieve € 525

Liercursus B2-ers Lierbegeleiding tot lieraantekening voor piloten met 
B2-brevet en eigen matieraal. Inclusief 50 starts; 
15 maanden geldig

€ 500

Opfrisarrangement 
lieren

Lierbegeleiding voor piloten met B2 en 
lieraantekening. Inclusief 30 starts.

€ 180

Lierkaart 10 starts €  60

Soaren Prijs per persoon per dag (minimaal 3 piloten) €  65

De Coach Prijs per per dag;  
groepsarrangementen in overleg

€ 100

Daggeld bergvliegen Alleen i.c.m. een aansluitende cursus, in overleg €  50

Daggeld B1 Aanvullende lesdag B1 lieren of oefenhelling 
- inclusief gebruik schoolmateriaal 
- bij gebruik eigen vlieguitrusting

 
€ 100 
€  70

Verlenging B1-cursus Een extra jaar B1-lessen, direct volgend op het 
eerste jaar, in geval dat nodig is (in overleg)

€ 700

Ontbijt en lunch 
Cond (oefenhelling)

Prijs per persoon per dag, prijspeil 2017 €  10



Beginners (B1) 
Oefenhelling, lieren, soaren en introductiecursus 
Bij alle B1-beginnerscursussen kun je de eerste 2 dagen als introductiecursus doen. Je kunt 
kiezen tussen beginnen aan de lier of beginnen op de oefenhelling. Na het eerste B1-blokje 
volg je follow-up 1, follow-up 2 en het lieruitje tot je B1-niveau gehaald hebt. Vaak kun je 
die blokjes ook achter elkaar doen om lekker op te schieten.

De intensief-cursus is bedoeld om in één keer flink wat vorderingen te maken. Je doet 
achter elkaar een B1/follow-up 1 en follow-up 2 aan de lier en een lesblok in de Eifel. De 
lessen zijn in de ochtend. Na de intensiefcursus sluit je aan bij de reguliere lessen tot je B1.

De follow-up begint steeds op de tweede dag van het B1/follow-up blokje, ook bij het lieren. 
Begin je aan de lier, dan kun je bij de follow-up op de helling de eerste dag overslaan; begin 
je op de helling, dan kun je bij de follow-up 1 aan de lier de eerste dag overslaan.

Lieren: ‘t Looveld, Zweeloo

Data lieren Start B1/follow-up 1
27 t/m 30 april• 
23 t/m 26 juni• 
7 t/m 11 juli B1-Intensief• 
18 t/m 22 augustus B1-Intensief• 
18 t/m 21 oktober• 

Data instuif lange baan bij begaanbaar veld
9, 10 en 11 maart, Looveld • 
16, 17 en 18 maart, Looveld• 

Data lieren follow-up 2
5 t/m 8 april• 
19 t/m 22 april• 
7 t/m 10 juni• 
25 en 26 juni• 
9 t/m 11 juli B1-Intensief• 
20 t/m 22 augustus B1-Intensief• 
30 augustsus t/m 1 september• 
29 september t/m 2 oktober• 
25 t/m 28 oktober• 

Chutevouwen maart/april 
Wil je je chute laten vouwen, dan kun je 
hem inleveren of opsturen. Wil je het zelf 
leren, kom dan naar onze chutevouwdag in 
Oosterhesselen. Datum volgt.  

Oefenhelling: Cond, Eifel

Data oefenhelling Start B1/follow-up
5 t/m 8 april• 
17 t/m 20 mei• 
14 t/m 17 juni• 
12 t/m 15 juli B1-Intensief• 
23 t/m 26 augustus • 
22 t/m 25 september• 
11 t/m 14 oktober • 

B1-Intensief, vakantiecursus
Er zijn 1 à 2 rustdagen inbegrepen, 
afhankelijk van het weer en de groep. 

7 t/m 15 juli• 
18 t/m 26 augustus • 

Vlieghap 2018: 24 november
Zoals elk jaar is de Vlieghap op de laatste 
zaterdag van november. In 2018 is dat de 
24e. De locatie hoor je in september.

Open dagen in 2018
In 2018 probeer ik 1 of 2 open dagen te 
organiseren. Daarop kunnen omwonenden 
en geinteresseerden komen kijken bij het 
vliegen, in de simulator hangen en zelf wat 
loopoefeningen doen. Data volgen.



Gevorderden (B2) (B3)
Bergvliegen, lieren, soaren en coaching

Extra lieruitjes op Malden
3 en 4 februari, Malden• 
10 en 11 februari, Malden• 

Data instuif lange baan bij begaanbaar veld
9, 10 en 11 maart, Looveld • 
16, 17 en 18 maart, Looveld• 

Data Lieruitjes Looveld
12 t/m 15 april• 
3 t/m 5 mei• 
16 t/m 19 juni• 
28 juni t/m 1 juli• 
11 t/m 14 augustus• 
4 t/m 7 oktober• 
27 en 28 oktober, samen met FU2• 

Coaching voor gevorderden
Werken aan je techniek kan met de coach, 
in de bergen of aan de lier. Data op afspraak, 
privé of met een groepje vliegmaten.

Soarlessen (B1, B2, B3)
Het hele jaar door maar vooral in de winter 
soaren we op afspraak via de soarmailijst 
met piloten die een eigen toestel hebben. 
Aanmelden via e-mail.

Lieren voor gevorderden 
Heb je al wel B2 maar nog nooit gelierd, 
of erg lang niet gelierd, dan boek je een 
liercursus. De eerste keer vlieg je mee met 
de Follow-up 2, daarna met de lieruitjes. 
Heb je lang niet gelierd maar wel een 
lieraantekening? Dan kun je in overleg 
direct met de Lieruitjes meedoen. Heb je 
redelijk recente lierervaring en wil je aan je 
techniek werken, dan boek je na overleg het 
opfrisarrangement en vlieg je mee met de 
Lieruitjes. 

Bergvliegen Frankrijk
In alle bergstages zit een acclimatisatiedag 
inbegrepen. De genoemde startdatum is de 
dag om aan te komen, dag 2 is de briefing, 
gevlogen wordt er vanaf dag 3. 

Superstage met Hemelvaart en Pinksteren
10 tot en met 27 mei • 

 Week 1 op Sapenay, week 2 op Safari

Data bergstage Col du Sapenay
10 tot en met 19 mei• 
19 tot en met 28 juli• 
6 tot en met 15 september• 

Data bergstage Safari vanuit Col du Sapenay
18 tot en met 27 mei• 
27 juli tot en met 5 augustus• 

Data overlandvliegen  ‘Les Petites Cross’
Planning in overleg• 

De bergstage op Col du Sapenay is voor 
eerste bergvluchten en voor het verfijnen 
van techniek, zelfstandigheid opbouwen, 
goed leren thermieken en voor gevorderde 
piloten het invliegen van nieuw materiaal. 

De Safari is op B2-niveau, voor piloten 
die net wel of nog net niet hun B2-brevet 
hebben. Het is dé opstap naar zelfstandig 
vliegen, waarbij je zelfstandig je eigen 
meteo voor de dag voorbereidt en stekken 
gaat verkennen, met één dienstdoende 
instructeur. Het is ook een leuke 
vliegvakantie. 

De extra Safari in het voorjaar is alleen voor 
piloten die al goed zijn ingevlogen, met bij 
voorkeur de voorafgaande stage op Col du 
Sapenay. We starten dan goed ingevlogen en 
kunnen vanaf dag 1 op stap. 



Toelichting op de agenda en begrippen
De agenda voor elk nieuwe seizoen wordt doorgaans eind november gepresenteerd op de 
Vlieghap en verschijnt daarna op de site. In 2018 is de vlieghap op zaterdag 24 november.

Introductiecursus
Om te kijken of deltavliegen iets voor je is, kun je de eerste twee dagen van een Start B1-
beginners cursus doen. Kies je voor de introductiecursus in Nederland dan maak je, bij 
goede voortgang en geschikt weer, op de tweede dag al bescheiden vluchten aan de lier.

Beginnerscursus
We bieden voor het halen van brevet 1 (B1) een heel complete agenda met ons unieke 
concept, namelijk de combinatie van voetstarten op de oefenheuvel in Duitsland en het 
lieren in Nederland. Wil je meegaan voor cursussen voor brevet 2 (B2) in de bergen dan 
moet je beide stages met goed gevolg hebben doorlopen en je eigen materiaal hebben 
ingevlogen op de helling. Kijk dus op tijd naar de follow-updata van beide locaties, 
geef je tijdig op als je wilt komen, kom vaak en blijf in overleg met de instructeurs over 
je voortgang. De cursus is een jaar geldig; dat is voor veel piloten ook genoeg mits je 
regelmatig komt. 

B1-intensief, opvolger van het ‘Zomerpakket’
In de zomer bieden we een intensieve vakantiecursus aan. In 2 weken les je zo veel mogelijk, 
aan de lier en op de leshelling. Je komt dan een heel eind met het halen van het B1. Daarna 
heb je net als bij de standaard B1-cursus een jaar de tijd om de rest van de lessen te volgen. 
De lessen van de vakantiecursus staan open voor alle cursisten van het juiste niveau, maar 
let op: er is alleen in de ochtend les. De lessen beginnen ook op tijd, dus zorg dat je in de 
buurt overnacht en niet urenlang moet rijden elke ochtend.

Start B1, follow-up1, follow-up2, lieruitje
Je begint altijd met een Start B1-blokje, daarna volg je ‘follow-ups’. Die hebben we in 
stukjes geknipt zodat je steeds lest met mensen van ongeveer hetzelfde niveau en zodat 
de begeleiding precies aansluit op wat jij op dat moment nodig hebt. De follow-up 1 begint 
steeds op dag 2 van elk B1/follow-up lesblokje. Op de oefenhelling is er 1 soort follow-up, 
bij het lieren zijn er 3. Bij de follow-up 1 wen je aan omgaan met wind en de liermachine, 
en maak je bescheiden vluchtjes. Bij de follow-up 2 worden die vluchten langer en hoger en 
leer je beter sturen. Je leert dan ook ontkoppelen van de lierkabel en een S-bocht vliegen. 
Daarna ben je toe aan niveau 3, de lieruitjes. Je laatste B1-vluchten maak je samen met de 
gevorderden tijdens die lieruitjes. Vaak zijn de blokjes van verschillend niveau achter elkaar 
aan gepland en kun je dus meerde blokjes achter elkaar volgen. 

B2-cursus lieren
De B2-cursus lieren is het logische vervolg van je B1-cursus. Hierbij betaal je een som geld 
waarmee je de begeleiding en de uitleen van schoolmateriaal sponsort. Je vliegt meestal 
mee met de lieruitjes. Je starts aan de lier reken je af met lierkaarten. Daarmee betaal je 
mee aan het onderhoud van de lier en de kabel en aan het startgeld dat de school betaalt 



aan de terreinexploitant. Omdat je al lierervaring hebt vlieg je mee met de lieruitjes. Tijdens 
deze cursus werk je aan het halen van je zelfstandigheidsbrevet en je lieraantekening.

Liercursus en opfrisarrangement: voor zelfstandig piloten en herintreders   
De Liercursus is bedoeld voor piloten die al kunnen vliegen op B2 niveau maar nog niet 
of niet zo goed kunnen lieren en voor piloten die het lieren na lange tijd weer op willen 
pakken. De vergoeding voor de liercursus is inclusief 50 starts, maar exclusief gebruik van 
schoolmateriaal. Voor piloten met een roestige lieraantekening en eigen materiaal is er 
een speciaal opfrisarrangement, dat bestaat uit 3 lierkaarten. Er zijn geen aparte data voor 
gepland, die zijn afhankelijk van je niveau in overleg. Vaak begin je met een dag of meer van 
een blokje Follow-up 2 en sluit daarna aan bij de lieruitjes. Overleg dit met de school.

Lieruitjes
De Lieruitjes zijn bedoeld voor piloten die vliegen op B2-niveau en die al enige lierervaring 
hebben. De laatste liervluchten van een B1-cursus maak je ook tijdens een lieruitje. Die 
vluchten zijn inbegrepen; na je B1 reken je alle starts af met een lierkaart. De lieruitjes zijn 
ook voor piloten met lieraantekening die graag aan hun start- of landingstechniek willen 
werken. Door de mogelijkheid meerdere starts op één dag te maken, is dat erg effectief.

Bergstages in Frankrijk
Onze bergstagesduren 10 dagen. Dit zijn niet alleen vliegdagen:   

Dag 1 van de cursus is de aankomstdag. Die heet niet voor niets zo, men dient die  • 
 dag ook werkelijk op de bestemming aan te komen. 

Dag 2 is de acclimatisatiedag die we gebruiken voor een laatste check van je   • 
 uitrusting, voor de briefing en voor het inspecteren van start en landing.

Dag 3 is de eerste vliegdag. • 

Later aankomen dan op de aankomstdag betekent zonder meer dat de aanvang van  je hele 
programma mee opschuift. De acclimatisatiedag is een gouden regel.

De Bergstage op Col du Sapenay is bedoeld voor eerste hoogtevluchten in de bergen én 
voor het groeien naar zelfstandig piloot. Je leert gedegen starten en landen, vliegt steeds 
meer zelfstandig, leert thermiekvliegen en vliegen in verkeer. De debutanten beginnen met 
glijvluchten in rustige lucht maar vliegen ook in passende omstandigheden zo snel mogelijk 
boven de berg uit. Tijdens deze cursus zijn altijd twee instructeurs aanwezig; een op de 
startplaats en een op de landingsplaats. Het is dan ook een uitgelezen cursus om te werken 
aan start- en landingstechniek of om onder begeleiding een nieuw toestel in te vliegen.

De Safari is voor piloten die al berg- en thermiekervaring hebben, zelfstandig kunnen starten 
en landen en dus vliegen op B2-niveau. Tijdens deze cursus vliegen we op verschillende 
stekken, ook die met een wat delicatere start of landing. De nadruk komt steeds meer te 
liggen op zelf keuzes maken over het weer, vliegstekken en startcondities. Het is de ideale 
voorbereiding op zelfstandig vliegen. Er is maar één instructeur aanwezig; je dient dus 
degelijk en geheel zelfstandig te kunnen starten en landen. 
De overlandcursus Les Petites Cross is bedoeld voor piloten met B2. Er worden zo lang 



mogelijke thermische vluchten gemaakt onder mogelijk redelijk ruige omstandigheden en 
er wordt een begin gemaakt met het overlandvliegen (XC). Dit doen we onder andere door 
de vliegstekken rond Sapenay met elkaar te verbinden en van het ene vlieggebied naar het 
andere te vliegen. Ook een goede voorbereiding komt aan bod. Voor, na en tijdens je vlucht 
word je begeleid door Aernout Drijver van Aerodraline en een ervaren overlandpiloot, 
de retrievedienst haalt je op als je een buitenlanding hebt gemaakt. Deze stage is prima te 
vliegen met een enkeldoeker; voor het overlandvliegen heb je geen dubbeldoeker nodig 
maar wel flink wat vliegervaring. Je moet tijdens het vliegen en thermieken met koers, 
vluchtplanning en het vinden van landingsterreinen bezig kunnen zijn, en je moet een goede 
landingsmentaliteit hebben. We plannen de cursus in vanaf 4 deelnemers, aansluitend aan 
een van de bergstages. 

Soaren
We geven soarles van november tot en met februari en soms in de zomermaanden. 
Het inplannen van deze dagen is sterk afhankelijk van het weer is gebeurt nogal ad hoc. 
Bij een naderende soarbare dag mailen de piloten elkaar en de school. Bij ten minste 
drie gegadigden gaan de lessen door. Het soaren is geschikt voor piloten met een eigen 
uitrusting die een beetje kunnen sturen. Betaling vooraf per dag.

Coaching
Aerodraline en Randonaero verzorgen samen coaching voor gebreveteerde piloten. Voor 
begeleiding van De Coach moet je een geldig brevet hebben en een aantekening voor de 
discipline waarin je gecoacht wilt worden. Data prik je samen met de coach en zijn dus in 
overleg. Ook voor de coach geldt een aanbetaling.
 

Randonaero Adventures  
    ook voor je complete vlieguitrusting

We leveren alles voor het deltavliegen: vleugels, helmen, harnassen, noodchutes, 
radio’s, headsets, windzakken, boeken, vlieginstrumenten, transporthoezen... We 
verkopen zowel nieuw als tweedehands materiaal. 

Veel van ons aanbod staat online: www.deltavliegschool.com/winkel. Je kunt ook 
altijd bij een van de instructeurs informeren of we iets passends voor je hebben, 
nieuw of tweedehands. We informeren je graag. 

Complete beginnersuitrusting voor € 5000,-
Zoek je een complete beginnersuitrusting, kijk dan even op de site. We bieden 
en complete set met deltavlieger, harnas, noodchute, helm, radio en headset en 
variometer. De korting kan voor cursisten oplopen tot € 1000,- 

Chutevouwen en toestelchecks
Wil je je noodparachute door ons laten vouwen voor de start van het nieuwe seizoen? 
Of is je toestel toe aan een periodieke check, nieuwe kabels of ander onderhoud? 
Maak dan nu alvast een afspraak voor service in het laagseizoen. Dan weet je zeker 
dat je het vliegseizoen goed uitgerust kunt starten en krijg je ook nog korting.


