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INLEIDING 

Dit is het eerste verslag dat ik (Heleen) 

om informatie over elke vliegdag, met informatie over het weer, de instructeurs en de cursisten. In dit 

verslag probeer ik die informatie zo goed m

per blok heb aangegeven wat de omstandigheden van weer en terrein waren, welke instructeurs de lessen 

gaven, waar bijgehouden ook hoeveel starts er zijn gemaakt en hoeveel cursisten er aanw

de namen van de cursisten vertrouwelijk zijn, kan ik die niet geven. 

 

Deltavliegen is nogal afhankelijk van het weer; we hebben dan ook niet op elke geplande lesdag kunnen 

vliegen. Voor de complete planning verwijs ik graag naar de agenda

http://www.deltavliegschool.com/wp

 

Ik hoop dat dit verslag voldoet; ik ben voornemens de komende jaren op dezelfde manier te rapporteren. 

Tips voor verbetering zijn natuurlijk van harte welkom, en ook hoor ik het graag als er vragen zijn. 

 

Een gezellig drukke vliegdag tijdens een van de bergstages o
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Dit is het eerste verslag dat ik (Heleen) opstel ten behoeve van de KNVvL. In het handboek wordt gevraagd 

om informatie over elke vliegdag, met informatie over het weer, de instructeurs en de cursisten. In dit 

verslag probeer ik die informatie zo goed mogelijk te geven. Je vindt er dan ook elk lesblokje terug, waar ik 

per blok heb aangegeven wat de omstandigheden van weer en terrein waren, welke instructeurs de lessen 

gaven, waar bijgehouden ook hoeveel starts er zijn gemaakt en hoeveel cursisten er aanw

de namen van de cursisten vertrouwelijk zijn, kan ik die niet geven.  

Deltavliegen is nogal afhankelijk van het weer; we hebben dan ook niet op elke geplande lesdag kunnen 

vliegen. Voor de complete planning verwijs ik graag naar de agenda van 2016, te vinden op de website:

http://www.deltavliegschool.com/wp-content/uploads/2016/04/agenda-2016-RANDO_online_v4april.pdf

dit verslag voldoet; ik ben voornemens de komende jaren op dezelfde manier te rapporteren. 

Tips voor verbetering zijn natuurlijk van harte welkom, en ook hoor ik het graag als er vragen zijn. 

Een gezellig drukke vliegdag tijdens een van de bergstages op Col du Sapenay, Frankrijk
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opstel ten behoeve van de KNVvL. In het handboek wordt gevraagd 

om informatie over elke vliegdag, met informatie over het weer, de instructeurs en de cursisten. In dit 

ogelijk te geven. Je vindt er dan ook elk lesblokje terug, waar ik 

per blok heb aangegeven wat de omstandigheden van weer en terrein waren, welke instructeurs de lessen 

gaven, waar bijgehouden ook hoeveel starts er zijn gemaakt en hoeveel cursisten er aanwezig waren. Daar 

Deltavliegen is nogal afhankelijk van het weer; we hebben dan ook niet op elke geplande lesdag kunnen 

van 2016, te vinden op de website: 

RANDO_online_v4april.pdf 

dit verslag voldoet; ik ben voornemens de komende jaren op dezelfde manier te rapporteren. 

Tips voor verbetering zijn natuurlijk van harte welkom, en ook hoor ik het graag als er vragen zijn.  

p Col du Sapenay, Frankrijk 
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LESDAGEN BEGINNERS EN FOLLOW

Alle piloten die bij ons vliegen lessen zowel aan de lier als op de oefenhelling. Sommige beginnen op de 

helling, andere  gaan later in hun opleiding naar de oefenhelling.

als voorbereiding op het B2-bergvliegen weer naar de helling om te oefenen met het eigen vliegmateriaal. 

Doorgaans komen de echte nieuwelingen op de eerste dag van elk lesblokje, en zijn de overige dagen voor 

piloten van gemengd niveau.  

 

Onze vaste oefenhelling was dit voorjaar wegens landbouwactiviteiten niet beschikbaar. Dit is elke 5 jaar 

het geval. Omdat we in Nederland, Duitsland en België geen vervangende stek konden vinden, lesten we 

begin dit jaar aan de Nederlandse kust op plekken waar het duin betreden mag worden. Daarbij waren we 

meer dan anders afhankelijk van de windrichting en windkracht. 

 

Bij het aantal starts hier gegeven is alleen het aantal starts van bovenaf de helling goed bijgehouden. 

Loopoefeningen en starts wat lager zijn niet meegeteld.

 

 

Aantal geplande lesdagen helling: 28 

Totaal gegeven lesdagen helling: 14 

Totaal aantal starts: ongeveer 80 

 

OEFENHELLING 5 TOT EN MET 8 MEI 

Stek: Hellevoetsluis 

Weer: 3 dagen prima oostelijke wind, 1 dag te 

Terrein: grashelling op het oosten nabij Hellevoetsluis, publiek terrein

Aantal dagen gevlogen: 3 

Instructieteam: Wim Egelmeers, René van Housselt

Aantal piloten: 10 

Aantal starts: ongeveer 18  

 

Bijzonderheden: bij een nose-in bij de landing sch

stek bevalt goed, mits het een klein beetje waait. Ook met veel wind geschikt door vrije aanstroming.

OEFENHELLING 14 TOT EN MET 17 JULI

Stek: Cond 

Weer: weinig wind uit westelijke richting, lichtbewolkt

Terrein: het gewas is geoogst; er is nog geen gras maar het is wel vlak

Aantal dagen gevlogen: 2 

Instructieteam: Wim Egelmeers 
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FOLLOW-UP1 OP DE OEFENHELLING 
Alle piloten die bij ons vliegen lessen zowel aan de lier als op de oefenhelling. Sommige beginnen op de 

helling, andere  gaan later in hun opleiding naar de oefenhelling. Ook komt elke piloot na het halen van B1 

bergvliegen weer naar de helling om te oefenen met het eigen vliegmateriaal. 

Doorgaans komen de echte nieuwelingen op de eerste dag van elk lesblokje, en zijn de overige dagen voor 

Onze vaste oefenhelling was dit voorjaar wegens landbouwactiviteiten niet beschikbaar. Dit is elke 5 jaar 

het geval. Omdat we in Nederland, Duitsland en België geen vervangende stek konden vinden, lesten we 

derlandse kust op plekken waar het duin betreden mag worden. Daarbij waren we 

meer dan anders afhankelijk van de windrichting en windkracht.  

Bij het aantal starts hier gegeven is alleen het aantal starts van bovenaf de helling goed bijgehouden. 

ingen en starts wat lager zijn niet meegeteld. 

 

 

Weer: 3 dagen prima oostelijke wind, 1 dag te harde wind 

Terrein: grashelling op het oosten nabij Hellevoetsluis, publiek terrein 

Instructieteam: Wim Egelmeers, René van Housselt 

in bij de landing scheurde 1 piloot een neusvleugel aan een voorkabel. De 

stek bevalt goed, mits het een klein beetje waait. Ook met veel wind geschikt door vrije aanstroming.

JULI 

Weer: weinig wind uit westelijke richting, lichtbewolkt 

Terrein: het gewas is geoogst; er is nog geen gras maar het is wel vlak 
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Alle piloten die bij ons vliegen lessen zowel aan de lier als op de oefenhelling. Sommige beginnen op de 

Ook komt elke piloot na het halen van B1 

bergvliegen weer naar de helling om te oefenen met het eigen vliegmateriaal. 

Doorgaans komen de echte nieuwelingen op de eerste dag van elk lesblokje, en zijn de overige dagen voor 

Onze vaste oefenhelling was dit voorjaar wegens landbouwactiviteiten niet beschikbaar. Dit is elke 5 jaar 

het geval. Omdat we in Nederland, Duitsland en België geen vervangende stek konden vinden, lesten we 

derlandse kust op plekken waar het duin betreden mag worden. Daarbij waren we 

Bij het aantal starts hier gegeven is alleen het aantal starts van bovenaf de helling goed bijgehouden. 

eurde 1 piloot een neusvleugel aan een voorkabel. De 

stek bevalt goed, mits het een klein beetje waait. Ook met veel wind geschikt door vrije aanstroming. 
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Aantal piloten: 4, waarvan 1 herintredend B3

Aantal starts: ongeveer 20  

Bijzonderheden: geen 

OEFENHELLING 11 TOT EN MET 14 AUGUSTUS

Stek: Cond 

Weer: licht tot halfbewolkt, op de eerste dag veel en daarna weinig wind, veelal westelijk

Terrein: geen bijzonderheden 

Aantal dagen gevlogen: 4 

Instructieteam: Wim Egelmeers 

Aantal piloten: 9, niet alle vlogen elke dag mee

Aantal starts: ongeveer 25 

 

Bijzonderheden: veel piloten kwamen eigen materiaal invliegen en/of oefenen voor het bergvliegen.

OEFENHELLING 22 TOT EN MET 25 SEPTEMBER

Stek: Cond 

Weer: onbewolkt met zuidelijke wind, weinig en op de laatste dag toenemend

Terrein: geen bijzonderheden 

Aantal dagen gevlogen: 3 (geen beginners voor dag 1)

Instructieteam: Wim Egelmeers 

Aantal piloten: 4 in totaal, 2 maar 1 dag

Aantal starts: ongeveer 10 

 

Bijzonderheden: een piloot verstuikte enkel bij eerste start, deed de rest van het lesb

OEFENEHELLING 20 TOT EN MET 23 OKTOBER

Stek: Cond 

Weer: vochtig en veel wind, daardoor eerste dag niet doorgegaan

Terrein: geen bijzonderheden 

Aantal dagen gevlogen: 2 

Instructieteam: Wim Egelmeers 

Aantal piloten: 3, alleen dames ☺ 

Aantal starts: ongeveer 15 

Bijzonderheden: geen 
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Aantal piloten: 4, waarvan 1 herintredend B3-piloot 

AUGUSTUS 

Weer: licht tot halfbewolkt, op de eerste dag veel en daarna weinig wind, veelal westelijk

Aantal piloten: 9, niet alle vlogen elke dag mee 

Bijzonderheden: veel piloten kwamen eigen materiaal invliegen en/of oefenen voor het bergvliegen.

SEPTEMBER 

Weer: onbewolkt met zuidelijke wind, weinig en op de laatste dag toenemend 

Aantal dagen gevlogen: 3 (geen beginners voor dag 1) 

Aantal piloten: 4 in totaal, 2 maar 1 dag 

Bijzonderheden: een piloot verstuikte enkel bij eerste start, deed de rest van het lesb

OKTOBER 

Weer: vochtig en veel wind, daardoor eerste dag niet doorgegaan 
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Weer: licht tot halfbewolkt, op de eerste dag veel en daarna weinig wind, veelal westelijk 

Bijzonderheden: veel piloten kwamen eigen materiaal invliegen en/of oefenen voor het bergvliegen. 

Bijzonderheden: een piloot verstuikte enkel bij eerste start, deed de rest van het lesblok alleen simulator.  
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LESDAGEN AAN DE LIER 
Onze lessen aan de lier zijn ruwweg opgedeeld in 3 niveau’s: 

• B1- en follow-up 1: complete beginners en piloten die alleen oefenhelling hebben gedaan

• Follow-up 2: piloten die al eens wat 

• Lieruitje: piloten die kunnen ontkoppelen, en al dan niet een rondje (circuit) kunnen vliegen

 

Bij die laatste groep mixen allerlei niveau’s: piloten die hun B1 nog moeten halen tot en met B3érs die het 

lieren weer op komen halen. Bij een B1

loopoefeningen en maken de cursisten de dag erna hun eerste vluchtjes. Dat begint met aangedreven 

loopoefeningen (max 10 kilo trekkracht), waarbij piloten niet ver o

voeten van de grond loskomen en wat vliegtraject kunnen maken.

 

Het B1-niveau bij ons bestaat niet alleen uit het op

bochtje maken maar omvat ook het maken van een aantal r

Dus starten (zelf startmoment kiezen), stijgen, ontkoppelen, terugvliegen naar de start, hoogte afbouwen 

en een gecontroleerde landing tegen de wind in. Het B1 wordt behaald zodra men kan starten en landen 

op de oefenhelling en een aantal van dit soort ‘hoogtevluchten’ heeft gedaan. Sommige piloten doen dat al 

met eigen materiaal, de meesten nog met schoolmateriaal.

 

Bij de aantallen starts zijn de loopoefeningen en de eerste ‘aangedreven loopoefeningen’ nie

meegerekend. Ook niet alle korte hopjes zijn geteld.

 

 

Totaal geplande lesdagen aan de lier, inclusief loopoefeningen: 78

Totaal gegeven lesdagen aan de lier, inclusief loopoefeningen: 53

Totaal aantal lierstarts in 2016: minstens 1
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Onze lessen aan de lier zijn ruwweg opgedeeld in 3 niveau’s:  

up 1: complete beginners en piloten die alleen oefenhelling hebben gedaan

up 2: piloten die al eens wat gelierd hebben en ontkoppelen en S-bochten oefenen

Lieruitje: piloten die kunnen ontkoppelen, en al dan niet een rondje (circuit) kunnen vliegen

Bij die laatste groep mixen allerlei niveau’s: piloten die hun B1 nog moeten halen tot en met B3érs die het 

eren weer op komen halen. Bij een B1-liercursus is de eerste dag meestal geheel gewijd aan 

loopoefeningen en maken de cursisten de dag erna hun eerste vluchtjes. Dat begint met aangedreven 

loopoefeningen (max 10 kilo trekkracht), waarbij piloten niet ver omhoog gaan maar wel net met de 

voeten van de grond loskomen en wat vliegtraject kunnen maken. 

niveau bij ons bestaat niet alleen uit het op- en afbouwen van een toestel, starten, landen en een 

bochtje maken maar omvat ook het maken van een aantal redelijk zelfstandige hoogtevluchtjes aan de lier. 

Dus starten (zelf startmoment kiezen), stijgen, ontkoppelen, terugvliegen naar de start, hoogte afbouwen 

en een gecontroleerde landing tegen de wind in. Het B1 wordt behaald zodra men kan starten en landen 

op de oefenhelling en een aantal van dit soort ‘hoogtevluchten’ heeft gedaan. Sommige piloten doen dat al 

met eigen materiaal, de meesten nog met schoolmateriaal. 

Bij de aantallen starts zijn de loopoefeningen en de eerste ‘aangedreven loopoefeningen’ nie

meegerekend. Ook niet alle korte hopjes zijn geteld. 

Totaal geplande lesdagen aan de lier, inclusief loopoefeningen: 78 

Totaal gegeven lesdagen aan de lier, inclusief loopoefeningen: 53 

Totaal aantal lierstarts in 2016: minstens 1194 
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up 1: complete beginners en piloten die alleen oefenhelling hebben gedaan 

bochten oefenen 

Lieruitje: piloten die kunnen ontkoppelen, en al dan niet een rondje (circuit) kunnen vliegen 

Bij die laatste groep mixen allerlei niveau’s: piloten die hun B1 nog moeten halen tot en met B3érs die het 

liercursus is de eerste dag meestal geheel gewijd aan 

loopoefeningen en maken de cursisten de dag erna hun eerste vluchtjes. Dat begint met aangedreven 

mhoog gaan maar wel net met de 

en afbouwen van een toestel, starten, landen en een 

edelijk zelfstandige hoogtevluchtjes aan de lier. 

Dus starten (zelf startmoment kiezen), stijgen, ontkoppelen, terugvliegen naar de start, hoogte afbouwen 

en een gecontroleerde landing tegen de wind in. Het B1 wordt behaald zodra men kan starten en landen 

op de oefenhelling en een aantal van dit soort ‘hoogtevluchten’ heeft gedaan. Sommige piloten doen dat al 

Bij de aantallen starts zijn de loopoefeningen en de eerste ‘aangedreven loopoefeningen’ niet 
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6 TOT EN MET 10 APRIL, NIEUWVLIET 

Niveau: follow-up 2 aan de lier 

Stek: Nieuwvliet 

Weer: half tot zwaarbewolkt, variabele windrichting, 2 tot 4 bft

Terrein: geen bijzonderheden 

Aantal dagen gevlogen: 3 

Aantal starts: 95 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver

Aantal piloten: gemiddeld 15 per dag

 

Bijzonderheden: Bumpy weer, beginners moesten regelmatig even wachten. 4 piloten lukt het con

te ontkoppelen; 2 van hen vliegen een rondje. 

Successen: 

Voorvallen: 

EXTRA LIERUITJE VAN 2 TOT EN MET 6 

Niveau: lieruitje voor gevorderden 

Gecombineerd met de B1-beginnerslessen die al gepland stonden

Stek: Nieuwvliet 

Weer: half tot zwaarbewolkt, variabele windrichting, 2 a 3 bft

Terrein: geen bijzonderheden 

Aantal dagen gevlogen: 3 

Aantal starts gevorderden: 46 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver, Jos 

Aantal gevorderde piloten: 10 in totaal, gespreid over de dagen

 

Bijzonderheden: stevige wind, diverse gevorderden lieten hun toestellen wegwaaien. Een piloot vloog voor 

het eerst met een tweede lijntje. Thermiek.

DATUM: 2 TOT EN MET 6 APRIL, NIEUWVLIET

Niveau: beginners en follow-up1 aan de lier

Stek: Nieuwvliet 

Weer: licht tot halfbewolkt, variabele windrichting, 2 a 3 bft

Terrein: geen bijzonderheden 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver, Jos van Drie

Aantal dagen gevlogen: 3 

Aantal starts boor de B1-cursisten: ongeveer 22 

Aantal B1-piloten: 7 
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Weer: half tot zwaarbewolkt, variabele windrichting, 2 tot 4 bft 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver 

Aantal piloten: gemiddeld 15 per dag 

Bijzonderheden: Bumpy weer, beginners moesten regelmatig even wachten. 4 piloten lukt het con

te ontkoppelen; 2 van hen vliegen een rondje.  

 APRIL, NIEUWVLIET 

beginnerslessen die al gepland stonden 

Weer: half tot zwaarbewolkt, variabele windrichting, 2 a 3 bft 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver, Jos van Drie 

Aantal gevorderde piloten: 10 in totaal, gespreid over de dagen 

Bijzonderheden: stevige wind, diverse gevorderden lieten hun toestellen wegwaaien. Een piloot vloog voor 

t met een tweede lijntje. Thermiek. 

IEUWVLIET 

up1 aan de lier 

Weer: licht tot halfbewolkt, variabele windrichting, 2 a 3 bft 

den Bos, Aernout Drijver, Jos van Drie 

cursisten: ongeveer 22  
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Bijzonderheden: Bumpy weer, beginners moesten regelmatig even wachten. 4 piloten lukt het consequent 

Bijzonderheden: stevige wind, diverse gevorderden lieten hun toestellen wegwaaien. Een piloot vloog voor 
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Bijzonderheden: eerste dag loopoefeningen, gecombineerd met gevorderde piloten van het eerder 

afgelaste lieruitje. Hele mooie dagen, met veel vorderingen en leren omgaan met wind en bumpy weer. 

Twee van de halfwassen vlogen voor het eerst een rondje, het begin van het einde van hun B1

2 TOT EN MET 6 MEI, NIEUWVLIET 

Niveau: gemixt – stuif in voor afscheid vliegterrein

Stek: Nieuwvliet 

Weer: winderig, zonnig, bumpy, in de ochtenden en avonden rustiger. 

Terrein: al wat hoog groeiende tarwe, nog prima overheen te lieren voor gevorderden maar niet voor 

beginners; die erg korte baan. 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver

Aantal dagen gevlogen: 5 

Aantal starts: 159 

Aantal piloten: 4 tot 20 per dag 

 

Bijzonderheden: een prachtig afscheid van een toffe vliegstek. Einde aan een tijdperk met een lach en een 

traan…  

4 TOT EN MET 8 JUNI, ZWEELOO 

Niveau: lieruitje voor gevorderden 

Stek: Zweeloo (voor het eerst!)  

Weer: vrijwel geen bewolking, oostelijke wind, 2 bft

Terrein: perceel met slootjes 

Aantal dagen gevlogen: 5 

Aantal starts: > 110 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver

Aantal piloten: 16 in het weekend, 10 erna

 

Bijzonderheden: een aantal piloten vlogen hun eerste rondjes, een andere had succes met het 

overpiklijntje. Mooie eerste kennismaking met het nieuwe terrein. Thermiek. Eén piloot bleek nog niet zo 

ver als zijn logboek deed vermoeden en maakte een misstart, mede veroorzaakt door een al aanwezig 

maar bij de staf onbekend medisch probleem. Geadviseerd een cursusniveau lager in te stappen en pas als 

de gezondheid dat toelaat.  

22 TOT EN MET 26 JUNI, ZWEELOO 

Niveau: follow-up 2 aan de lier 

Stek: Zweeloo 

Weer: halfbewolkt, oostelijke winden, 2 bft variabel

Terrein: geen bijzonderheden 

Aantal dagen gevlogen: 5 

    

Randonaero Adventures deltavliegschool & shop| info@deltavliegschool.com

Middendorp 6, 7861 BK Oosterhesselen |Facebook en Twitter @randonaero

KvK 11023263 | BTW NL183104638B01 | IBAN NL68 RABO 0375385630 (H van den Bos)

Bijzonderheden: eerste dag loopoefeningen, gecombineerd met gevorderde piloten van het eerder 

ooie dagen, met veel vorderingen en leren omgaan met wind en bumpy weer. 

Twee van de halfwassen vlogen voor het eerst een rondje, het begin van het einde van hun B1

stuif in voor afscheid vliegterrein Nieuwvliet 

Weer: winderig, zonnig, bumpy, in de ochtenden en avonden rustiger.  

Terrein: al wat hoog groeiende tarwe, nog prima overheen te lieren voor gevorderden maar niet voor 

en Bos, Aernout Drijver 

Bijzonderheden: een prachtig afscheid van een toffe vliegstek. Einde aan een tijdperk met een lach en een 

Weer: vrijwel geen bewolking, oostelijke wind, 2 bft 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver 

in het weekend, 10 erna 

Bijzonderheden: een aantal piloten vlogen hun eerste rondjes, een andere had succes met het 

overpiklijntje. Mooie eerste kennismaking met het nieuwe terrein. Thermiek. Eén piloot bleek nog niet zo 

en en maakte een misstart, mede veroorzaakt door een al aanwezig 

maar bij de staf onbekend medisch probleem. Geadviseerd een cursusniveau lager in te stappen en pas als 

Weer: halfbewolkt, oostelijke winden, 2 bft variabel 
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Bijzonderheden: eerste dag loopoefeningen, gecombineerd met gevorderde piloten van het eerder 

ooie dagen, met veel vorderingen en leren omgaan met wind en bumpy weer. 

Twee van de halfwassen vlogen voor het eerst een rondje, het begin van het einde van hun B1-cursus. 

Terrein: al wat hoog groeiende tarwe, nog prima overheen te lieren voor gevorderden maar niet voor 

Bijzonderheden: een prachtig afscheid van een toffe vliegstek. Einde aan een tijdperk met een lach en een 

Bijzonderheden: een aantal piloten vlogen hun eerste rondjes, een andere had succes met het 

overpiklijntje. Mooie eerste kennismaking met het nieuwe terrein. Thermiek. Eén piloot bleek nog niet zo 

en en maakte een misstart, mede veroorzaakt door een al aanwezig 

maar bij de staf onbekend medisch probleem. Geadviseerd een cursusniveau lager in te stappen en pas als 
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Aantal starts: > 100 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver, René van Housselt

Aantal piloten: gemiddeld 8 beginners e

 

Bijzonderheden: een van de beginners komt wat harder neer door op hoogte te duwen en te blijven duwen 

tot aan de grond. 

30 JUNI TOT EN MET 4 JULI, ZWEELOO 

Niveau: lieruitje voor gevorderden 

Stek: Zweeloo 

Weer: halfbewolkt, zuidwestelijke wind, 2 tot 4 bft

Terrein: wat kortere baan door hoog gras en te nat terrein

Aantal dagen gevlogen: 4 

Aantal starts: > 40  

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver

Aantal piloten: variërend van 4 op de extra dag tot 17 in het weekend

 

Bijzonderheden: het lieruitje een dag opgerekt op verzoek van een aantal cursisten. Een aantal follow

uppers doen in overleg mee met dit lesblokje. Thermiek en 1 landing in een verkeerd veld.

9 TOT EN MET 12 JULI, ZWEELOO 

Niveau: beginners en follow-up1 aan de lier

Stek: Zweeloo 

Weer: half tot zwaarbewolkt, zuidwestelijke wind, 3 a 4 bft

Terrein: geen bijzonderheden 

Aantal dagen gevlogen: 4 

Aantal starts: > 40 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver, Jos van Drie, René van Housselt

Aantal piloten: 2 complete beginners, 3 a 4 follow

 

Bijzonderheden: vanwege de combinatie complete beginners tot en met lange baners extra hulp 

ingeschakeld. Op de eerste dag konden ook de beginners al aan de lier!

23 TOT EN MET 28 AUGUSTUS, ZWEELOO

Niveau: follow-up 2 aan de lier 

Stek: Zweeloo  

Weer: variabel, van zwaarbewolkt zuidwest tot helder oostzuidoost, 1 a 2 bft

Terrein: geen bijzonderheden 

Aantal dagen gevlogen: 6 

Aantal starts: > 170 
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Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver, René van Housselt 

Aantal piloten: gemiddeld 8 beginners en 2 gevorderden 

Bijzonderheden: een van de beginners komt wat harder neer door op hoogte te duwen en te blijven duwen 

WEELOO  

wind, 2 tot 4 bft 

Terrein: wat kortere baan door hoog gras en te nat terrein 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver 

Aantal piloten: variërend van 4 op de extra dag tot 17 in het weekend 

eden: het lieruitje een dag opgerekt op verzoek van een aantal cursisten. Een aantal follow

uppers doen in overleg mee met dit lesblokje. Thermiek en 1 landing in een verkeerd veld.

up1 aan de lier 

Weer: half tot zwaarbewolkt, zuidwestelijke wind, 3 a 4 bft 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver, Jos van Drie, René van Housselt

ete beginners, 3 a 4 follow-uppers 

Bijzonderheden: vanwege de combinatie complete beginners tot en met lange baners extra hulp 

ingeschakeld. Op de eerste dag konden ook de beginners al aan de lier! 

WEELOO 

Weer: variabel, van zwaarbewolkt zuidwest tot helder oostzuidoost, 1 a 2 bft 
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Bijzonderheden: een van de beginners komt wat harder neer door op hoogte te duwen en te blijven duwen 

eden: het lieruitje een dag opgerekt op verzoek van een aantal cursisten. Een aantal follow-

uppers doen in overleg mee met dit lesblokje. Thermiek en 1 landing in een verkeerd veld. 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver, Jos van Drie, René van Housselt 

Bijzonderheden: vanwege de combinatie complete beginners tot en met lange baners extra hulp 
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Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver

Aantal piloten: 9 a 10 door de weeks, 16 in het weekend

 

Bijzonderheden: door het uitvallen van de voorafgaande lesdagen Follow

Opgevangen door extra intensieve begeleiding en door met verschillende groepjes verschillende 

oefeningen te doen. Niet prettig voor het team maar net zo efficiënt voor de cursisten. Veel piloten leren 

ontkoppelen, beter sturen en vliegen de eerste rondjes. Ook eerste hopjes voor 2 beginners. Een piloot 

haalde B1 met meer dan 3 redelijk zelfstandig gevlogen rondjes.

1 TOT EN MET 4 SEPTEMBER, ZWEELOO

Niveau: lieruitje voor gevorderden 

Stek: Zweeloo 

Weer: half tot zwaarbewolkt, zuidelijke wind, 2 a 3 bft

Terrein: geen bijzonderheden 

Aantal dagen gevlogen: 4 

Aantal starts: > 90 

Instructieteam: Aernout Drijver, Rene van Housselt, Jo

Aantal piloten: 10 door de weeks tot 17 in het weekend

 

Bijzonderheden: Heleen niet aanwezig. Een aantal piloten ontkoppelden voor het eerst en vlogen de eerste 

s-bochten. Anderen wennen aan nieuw toestel/harnas. De laatste dag een harde landing

die in een flauwe bocht duwde en uit bleef duwen tot aan de grond. 

8 TOT EN MET 11 OKTOBER, ZWEELOO

Niveau: beginners en follow-up1 aan de lier

Stek: Zweeloo 

Weer: onbekend 

Terrein: geen bijzonderheden 

Aantal dagen gevlogen: 4 

Aantal starts: onbekend, ongeveer 60

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver

Aantal piloten: 12 in het weekend, 5 daarna

 

Bijzonderheden: lierlogboek lijkt kwijt van deze dagen. Voor alle aanwezige piloten erg succesvol met grote 

vorderingen. Weer op de eerste dag de liermachine buiten, op de tweede dag naast de aangedreven 

loopoefeningen ook al echte vluchtjes.
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Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver 

de weeks, 16 in het weekend 

Bijzonderheden: door het uitvallen van de voorafgaande lesdagen Follow-up 1 erg groot niveauverschil. 

Opgevangen door extra intensieve begeleiding en door met verschillende groepjes verschillende 

ig voor het team maar net zo efficiënt voor de cursisten. Veel piloten leren 

ontkoppelen, beter sturen en vliegen de eerste rondjes. Ook eerste hopjes voor 2 beginners. Een piloot 

haalde B1 met meer dan 3 redelijk zelfstandig gevlogen rondjes.  

WEELOO 

zuidelijke wind, 2 a 3 bft 

Instructieteam: Aernout Drijver, Rene van Housselt, Jos van Drie 

Aantal piloten: 10 door de weeks tot 17 in het weekend 

Bijzonderheden: Heleen niet aanwezig. Een aantal piloten ontkoppelden voor het eerst en vlogen de eerste 

bochten. Anderen wennen aan nieuw toestel/harnas. De laatste dag een harde landing

die in een flauwe bocht duwde en uit bleef duwen tot aan de grond.  

WEELOO 

up1 aan de lier 

, ongeveer 60 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver 

Aantal piloten: 12 in het weekend, 5 daarna 

Bijzonderheden: lierlogboek lijkt kwijt van deze dagen. Voor alle aanwezige piloten erg succesvol met grote 

erste dag de liermachine buiten, op de tweede dag naast de aangedreven 

loopoefeningen ook al echte vluchtjes. 
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up 1 erg groot niveauverschil. 

Opgevangen door extra intensieve begeleiding en door met verschillende groepjes verschillende 

ig voor het team maar net zo efficiënt voor de cursisten. Veel piloten leren 

ontkoppelen, beter sturen en vliegen de eerste rondjes. Ook eerste hopjes voor 2 beginners. Een piloot 

Bijzonderheden: Heleen niet aanwezig. Een aantal piloten ontkoppelden voor het eerst en vlogen de eerste 

bochten. Anderen wennen aan nieuw toestel/harnas. De laatste dag een harde landing door B1-cursist 

Bijzonderheden: lierlogboek lijkt kwijt van deze dagen. Voor alle aanwezige piloten erg succesvol met grote 

erste dag de liermachine buiten, op de tweede dag naast de aangedreven 
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22 TOT EN MET 26 OKTOBER, ZWEELOO

Niveau: follow-up 2 aan de lier 

Stek: Zweeloo 

Weer: half tot zwaarbewolkt, wind uit oostelijke richtingen, 1 a

Terrein: geen bijzonderheden 

Aantal dagen gevlogen: 4  

Aantal starts: 162 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver, Jos van Drie

Aantal piloten: 5 tot 10 

 

Bijzonderheden: veel piloten leren ontkoppelen en vliegen de eerste S

een aantal B1-ers maken hun eerste hoogtevluchten en 2 halen daarmee hun B1. Een piloot maakt een 

startfout bij een aangedreven loopoefening, struikelt en komt hard neer in een groundloop.

27 TOT EN MET 30 OKTOBER, ZWEELOO

Niveau: lieruitje voor gevorderden 

Stek: Zweeloo  

Weer: zonnig tot zwaarbewolkt, nevelig in de ochtend, wind uit zuidelijke richting, 1 a 2 bft maar ook 1 dag 

te vlagerig en 1 dag nog net vliegbaar

Terrein: eerst het turbogras, daarna het slotenperceel en de strook gra

op het ene en gevlogen naar het andere perceel, uniek.

Aantal dagen gevlogen: 3 

Aantal starts: 100 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver

Aantal piloten: 11 tot 20 

 

Bijzonderheden: Vliegen van het ene naar h

Nog 2 B1’s gehaald en 1 B2-lieraantekening.
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WEELOO 

Weer: half tot zwaarbewolkt, wind uit oostelijke richtingen, 1 a 2 bft 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver, Jos van Drie 

Bijzonderheden: veel piloten leren ontkoppelen en vliegen de eerste S-bochten. Ook 

ers maken hun eerste hoogtevluchten en 2 halen daarmee hun B1. Een piloot maakt een 

startfout bij een aangedreven loopoefening, struikelt en komt hard neer in een groundloop.

WEELOO 

Weer: zonnig tot zwaarbewolkt, nevelig in de ochtend, wind uit zuidelijke richting, 1 a 2 bft maar ook 1 dag 

te vlagerig en 1 dag nog net vliegbaar 

Terrein: eerst het turbogras, daarna het slotenperceel en de strook gras aan de overkant. Op 1 dag gestart 

op het ene en gevlogen naar het andere perceel, uniek. 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver 

Bijzonderheden: Vliegen van het ene naar het andere perceel was erg leuk voor alle piloten, B1, B2 en B3. 

lieraantekening. 
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bochten. Ook een aantal rondjes; 

ers maken hun eerste hoogtevluchten en 2 halen daarmee hun B1. Een piloot maakt een 

startfout bij een aangedreven loopoefening, struikelt en komt hard neer in een groundloop. 

Weer: zonnig tot zwaarbewolkt, nevelig in de ochtend, wind uit zuidelijke richting, 1 a 2 bft maar ook 1 dag 

s aan de overkant. Op 1 dag gestart 

et andere perceel was erg leuk voor alle piloten, B1, B2 en B3. 
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LESDAGEN BERGVLIEGEN, B2
We bieden 3 soorten bergstages aan: bergvliegen op Col du Sapenay, de Safari en een overlandcursus. 

Daarnaast bieden we coaching aan voor piloten met minstens B2 bergvliegen. De Sapenay

voor bergdebutanten met ruim B1-niveau, voor alle piloten die B2 willen halen en voor ervaren piloten om 

te wennen aan nieuwe uitrusting en/of hun techniek te verfijnen.

dag, waarbij de ervaren B1-ers al na een paar starts kunnen gaan thermieken dankzij hun brede 

vooropleiding. Doelen van deze cursus zijn het kennismaken met bergvliegen, bouwen aan zelfstandigheid, 

bekend raken met het weer en de vliegomstandigheden in de bergen, thermieken en ‘special effects’ 

oefenen zoals milde overtrek, scherpe bochten en doellandingen

 

De Safari is bedoeld voor piloten die functioneren op B2

werken. De ingangseisen zijn streng. Tijdens deze stage beoordeelt iedere cursist voor zich de meteo en 

kiest daarbij de best passende stek in de omgeving uit. In een groepsgesprek wordt dan het plan voor de 

dag getrokken. Op deze manier  verkennen de piloten op 

instructeur verschillende stekken en leren hun eigen inschatting te maken. De instructeur

ervaren vliegmaat dan als instructeur. Er is maar één instructeur in functie, meestal die op de startplaats

Dat vraagt wat extra’s van de cursisten en bootst ook de aankomende vliegpraktijk na, waar de piloten 

soms ook als eerste ergens moeten landen zonder hulp, of als laatste moeten starten in hun eentje. Deze 

cursus is ideaal voor piloten die bijna B2 hebbe

voor piloten die net B2 hebben of die het seizoen in goed gezelschap willen beginnen. 

 

De overlandcursus is voor B2- en B3-piloten met veel recente vliegervaring. De ingangseisen voor deze 

cursus zijn vrij streng; niet iedereen nemen we mee. We organiseren deze cursus niet ieder jaar maar 

alleen op verzoek van 4 of meer piloten. In 2016 hebben we deze niet georganiseerd. Coaching geven we 

op afspraak op aparte data of in overleg tijdens een van 

 

 

Totaal geplande dagen bersgstages, inclusief acclimatiseren en theorie: 46

Totaal gevlogen dagen bergstages, exclusief acclimatiseren en theorie: 33

Totaal aantal bergstarts: ongeveer 272
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B2 EN B3 
We bieden 3 soorten bergstages aan: bergvliegen op Col du Sapenay, de Safari en een overlandcursus. 

n we coaching aan voor piloten met minstens B2 bergvliegen. De Sapenay

niveau, voor alle piloten die B2 willen halen en voor ervaren piloten om 

te wennen aan nieuwe uitrusting en/of hun techniek te verfijnen. Gestreefd wordt naar 2 vluchten op een 

ers al na een paar starts kunnen gaan thermieken dankzij hun brede 

vooropleiding. Doelen van deze cursus zijn het kennismaken met bergvliegen, bouwen aan zelfstandigheid, 

et weer en de vliegomstandigheden in de bergen, thermieken en ‘special effects’ 

zoals milde overtrek, scherpe bochten en doellandingen.  

De Safari is bedoeld voor piloten die functioneren op B2-niveau, en die aan hun zelfstandigheid willen 

De ingangseisen zijn streng. Tijdens deze stage beoordeelt iedere cursist voor zich de meteo en 

kiest daarbij de best passende stek in de omgeving uit. In een groepsgesprek wordt dan het plan voor de 

dag getrokken. Op deze manier  verkennen de piloten op eigen houtje maar onder begeleiding van een 

instructeur verschillende stekken en leren hun eigen inschatting te maken. De instructeur

ervaren vliegmaat dan als instructeur. Er is maar één instructeur in functie, meestal die op de startplaats

Dat vraagt wat extra’s van de cursisten en bootst ook de aankomende vliegpraktijk na, waar de piloten 

soms ook als eerste ergens moeten landen zonder hulp, of als laatste moeten starten in hun eentje. Deze 

cursus is ideaal voor piloten die bijna B2 hebben of als laatste opstapje naar het echte zelfstandige vliegen 

voor piloten die net B2 hebben of die het seizoen in goed gezelschap willen beginnen. 

piloten met veel recente vliegervaring. De ingangseisen voor deze 

; niet iedereen nemen we mee. We organiseren deze cursus niet ieder jaar maar 

alleen op verzoek van 4 of meer piloten. In 2016 hebben we deze niet georganiseerd. Coaching geven we 

op afspraak op aparte data of in overleg tijdens een van onze andere bergstages. 

Totaal geplande dagen bersgstages, inclusief acclimatiseren en theorie: 46 

Totaal gevlogen dagen bergstages, exclusief acclimatiseren en theorie: 33 
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We bieden 3 soorten bergstages aan: bergvliegen op Col du Sapenay, de Safari en een overlandcursus. 

n we coaching aan voor piloten met minstens B2 bergvliegen. De Sapenay-stage is ideaal 

niveau, voor alle piloten die B2 willen halen en voor ervaren piloten om 

Gestreefd wordt naar 2 vluchten op een 

ers al na een paar starts kunnen gaan thermieken dankzij hun brede 

vooropleiding. Doelen van deze cursus zijn het kennismaken met bergvliegen, bouwen aan zelfstandigheid, 

et weer en de vliegomstandigheden in de bergen, thermieken en ‘special effects’ 

niveau, en die aan hun zelfstandigheid willen 

De ingangseisen zijn streng. Tijdens deze stage beoordeelt iedere cursist voor zich de meteo en 

kiest daarbij de best passende stek in de omgeving uit. In een groepsgesprek wordt dan het plan voor de 

eigen houtje maar onder begeleiding van een 

instructeur verschillende stekken en leren hun eigen inschatting te maken. De instructeur is er meer als 

ervaren vliegmaat dan als instructeur. Er is maar één instructeur in functie, meestal die op de startplaats. 

Dat vraagt wat extra’s van de cursisten en bootst ook de aankomende vliegpraktijk na, waar de piloten 

soms ook als eerste ergens moeten landen zonder hulp, of als laatste moeten starten in hun eentje. Deze 

n of als laatste opstapje naar het echte zelfstandige vliegen 

voor piloten die net B2 hebben of die het seizoen in goed gezelschap willen beginnen.  

piloten met veel recente vliegervaring. De ingangseisen voor deze 

; niet iedereen nemen we mee. We organiseren deze cursus niet ieder jaar maar 

alleen op verzoek van 4 of meer piloten. In 2016 hebben we deze niet georganiseerd. Coaching geven we 
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BERGSTAGE SAPENAY, 12 TOT EN MET 

Stek: Col du Sapenay 

Terrein: startplaats compleet gerenoveerd. Halflang voorjaarsgras op het landingsterrein.

Aantal dagen gevlogen: niet bijgehouden, ongeveer

Aantal starts: niet bijgehouden, ongeveer

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Dr

Aantal piloten: 9 

 

Bijzonderheden: een week met erg gemengd niveau. De debutanten en piloten uit andere scholen missen 

een flink deel van de bagage die onze ‘eigen’ cursisten wel hebben. Dat is voor ons instructieteam zo 

normaal, dat het lastig blijkt om steeds voldoende in te spelen op het niveau van de cursisten van buiten. 

Zie hiervoor ook het veiligheidsverslag achterin. Ook bleek voor een enkele cursist van buiten de school het 

basisniveau niet afdoende, en is het bij die piloo

cursisten hun arm bij een slechte landing. Bij een van hen speelden onder andere het door ons overschatte 

niveau van een cursist ‘van buiten’ én een zendknopje een rol; zie ook het veiligheidsversl

BERGSTAGE SAPENAY, 21 TOT EN MET 

Stek: Col du Sapenay 

Terrein: Bekend lang zomergras op de landing, in ‘zebravlakken’ gemaaid; stroken korter en langer 

wisselen elkaar af. Lastig voor de beginners maar de stroken hoog gras waren breed 

landen. Bij een overshoot naar het korte gras levert dat geen problemen op; andersom mogelijk wel. 

Daarom het landingsvak consequent in het hoge gras uitgezet.

Aantal dagen gevlogen: 8 

Aantal starts: 70 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Wim Egelmeers

Aantal piloten: 9 waarvan 2 maar een paar dagen

 

Bijzonderheden: erg mooi en heet zomerweer; regelmatig maar 1 vlucht op een dag vanwege het 

energieniveau. Tijdens het vliegen enkele misverstanden tussen landingsintructeur en cursisten, do

cursisten en instructeur tegelijk zonden of tijdens de vlucht onduidelijk met elkaar communiceerden. Zie 

ook het veiligheidsverslag achterin omtrent zendknopjes. 

BERGSTAGE SAPENAY EXTRA, 29 JULI TOT EN MET 

Stek: Col du Sapenay, Semnoz, Chamoux

Terrein: grote landingsterreinen en overzichtelijke startplaatsen gekozen

Aantal dagen gevlogen: 5 

Aantal starts: 25 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Rene van Housselt

Aantal piloten: 5 
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TOT EN MET 21 MEI 

Terrein: startplaats compleet gerenoveerd. Halflang voorjaarsgras op het landingsterrein.

niet bijgehouden, ongeveer 8 

niet bijgehouden, ongeveer 80 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver, René van Housselt 

Bijzonderheden: een week met erg gemengd niveau. De debutanten en piloten uit andere scholen missen 

een flink deel van de bagage die onze ‘eigen’ cursisten wel hebben. Dat is voor ons instructieteam zo 

at het lastig blijkt om steeds voldoende in te spelen op het niveau van de cursisten van buiten. 

Zie hiervoor ook het veiligheidsverslag achterin. Ook bleek voor een enkele cursist van buiten de school het 

basisniveau niet afdoende, en is het bij die piloot bij 1 bergvlucht gebleven. Tijdens de cursus bezeerden 2 

cursisten hun arm bij een slechte landing. Bij een van hen speelden onder andere het door ons overschatte 

niveau van een cursist ‘van buiten’ én een zendknopje een rol; zie ook het veiligheidsversl

TOT EN MET 30 JULI 

Terrein: Bekend lang zomergras op de landing, in ‘zebravlakken’ gemaaid; stroken korter en langer 

wisselen elkaar af. Lastig voor de beginners maar de stroken hoog gras waren breed 

landen. Bij een overshoot naar het korte gras levert dat geen problemen op; andersom mogelijk wel. 

Daarom het landingsvak consequent in het hoge gras uitgezet. 

s, Wim Egelmeers 

Aantal piloten: 9 waarvan 2 maar een paar dagen 

Bijzonderheden: erg mooi en heet zomerweer; regelmatig maar 1 vlucht op een dag vanwege het 

energieniveau. Tijdens het vliegen enkele misverstanden tussen landingsintructeur en cursisten, do

cursisten en instructeur tegelijk zonden of tijdens de vlucht onduidelijk met elkaar communiceerden. Zie 

ook het veiligheidsverslag achterin omtrent zendknopjes.  

JULI TOT EN MET 7 AUGUSTUS 

amoux 

Terrein: grote landingsterreinen en overzichtelijke startplaatsen gekozen 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Rene van Housselt 
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Terrein: startplaats compleet gerenoveerd. Halflang voorjaarsgras op het landingsterrein. 

Bijzonderheden: een week met erg gemengd niveau. De debutanten en piloten uit andere scholen missen 

een flink deel van de bagage die onze ‘eigen’ cursisten wel hebben. Dat is voor ons instructieteam zo 

at het lastig blijkt om steeds voldoende in te spelen op het niveau van de cursisten van buiten. 

Zie hiervoor ook het veiligheidsverslag achterin. Ook bleek voor een enkele cursist van buiten de school het 

t bij 1 bergvlucht gebleven. Tijdens de cursus bezeerden 2 

cursisten hun arm bij een slechte landing. Bij een van hen speelden onder andere het door ons overschatte 

niveau van een cursist ‘van buiten’ én een zendknopje een rol; zie ook het veiligheidsverslag achterin. 

Terrein: Bekend lang zomergras op de landing, in ‘zebravlakken’ gemaaid; stroken korter en langer 

wisselen elkaar af. Lastig voor de beginners maar de stroken hoog gras waren breed genoeg om daarin te 

landen. Bij een overshoot naar het korte gras levert dat geen problemen op; andersom mogelijk wel. 

Bijzonderheden: erg mooi en heet zomerweer; regelmatig maar 1 vlucht op een dag vanwege het 

energieniveau. Tijdens het vliegen enkele misverstanden tussen landingsintructeur en cursisten, doordat 

cursisten en instructeur tegelijk zonden of tijdens de vlucht onduidelijk met elkaar communiceerden. Zie 
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Bijzonderheden: deze stage was gepland als Safari maar wegen

interesse werd het een Sapenay-week met een paar

alles prima maar toch bleek dat Sapenay een heerlijke stek is voor beginnend piloten; overzichtelijk, groot, 

en fijn om te beginnen met thermieken. Van dat thermieken kwam het tijdens deze uitstapjes niet. De 

piloten zijn wel een stuk zelfstandiger geworden tijdens deze stage en hebben geleerd wat er allemaal nog 

komt kijken voor het B2 in de buurt komt.

BERGSTAGE SAPENAY, 8 TOT EN MET 17

Stek: Col du Sapenay 

Terrein: landingsterrein deels gemaaid, maar nog steeds zebrastrepen. Hooibalen op het B

Aantal dagen gevlogen: 4 

Aantal starts: 49 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Wim Egelmeers

Aantal piloten: 11, waarvan 1 na een paar dagen door privéomstandigheden afhaakte

 

Bijzonderheden: een pittige week met veel bergdebutanten, heet weer en maar een paar dagen goed 

vliegweer. Op de meeste dagen lastige startcondities. Een aantal piloten had moeite m

lange dagen buiten zijn en kozen er vaker voor een vlucht over te slaan. De piloot met de minste starts 

koos die momenten onhandig en maakte daardoor maar 2 starts. Per piloot waren die week 6 of 7 starts 

mogelijk geweest. Het zendknopjesverbod werkte redelijk; volgend jaar zijn we daar nog strenger op.

BERGSTAGE SAFARI, 16 TOT EN MET 25

Stek: Col du Sapenay, Chamoux 

Aantal dagen gevlogen: 8 

Aantal starts: 48 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Jos van Drie

Aantal piloten: 6 

 

Bijzonderheden: Een aantal piloten wilde vooraf extra invliegen, maar dat lukte niet vanwege het slechte 

vliegweer. Invliegen op Sapenay ook niet; de eerste dagen kon door harde noordenwind alleen op 

Chamoux gevlogen worden. De dagen daarna kon er eigenlijk a

deed de groep dan ook, al zijn er wel andere start

Sapenay werd er vooral gewerkt aan zelfstandig vliegen en het onder begeleiding oefenen van diverse 

dingen die de piloten moeilijk vonden. Het inschatten van de meteo was erg lastig deze week; de piloten 

hebben daar echt enorm hun best op gedaan. Met veel zuidoostenwind en zuidenwind waren het lastige 

dagen op Sapenay met plopthermiek en soms moeilijke startomstandighede

qua condities). Dat werd door de piloten goed ingeschat. Een piloot wilde te graag bewijzen dat hij B2

waardig was, maakte er daardoor een potje van en bewees (ook voor zichzelf) het tegenovergestelde.
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Bijzonderheden: deze stage was gepland als Safari maar wegens onvoldoende niveau bij de cursisten met 

week met een paar volledig begeleidde uitstapjes. Op di

alles prima maar toch bleek dat Sapenay een heerlijke stek is voor beginnend piloten; overzichtelijk, groot, 

n fijn om te beginnen met thermieken. Van dat thermieken kwam het tijdens deze uitstapjes niet. De 

piloten zijn wel een stuk zelfstandiger geworden tijdens deze stage en hebben geleerd wat er allemaal nog 

komt kijken voor het B2 in de buurt komt. 

17 SEPTEMBER 

Terrein: landingsterrein deels gemaaid, maar nog steeds zebrastrepen. Hooibalen op het B

Instructieteam: Heleen van den Bos, Wim Egelmeers 

iloten: 11, waarvan 1 na een paar dagen door privéomstandigheden afhaakte

Bijzonderheden: een pittige week met veel bergdebutanten, heet weer en maar een paar dagen goed 

vliegweer. Op de meeste dagen lastige startcondities. Een aantal piloten had moeite m

lange dagen buiten zijn en kozen er vaker voor een vlucht over te slaan. De piloot met de minste starts 

koos die momenten onhandig en maakte daardoor maar 2 starts. Per piloot waren die week 6 of 7 starts 

verbod werkte redelijk; volgend jaar zijn we daar nog strenger op.

25 SEPTEMBER 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Jos van Drie 

zonderheden: Een aantal piloten wilde vooraf extra invliegen, maar dat lukte niet vanwege het slechte 

vliegweer. Invliegen op Sapenay ook niet; de eerste dagen kon door harde noordenwind alleen op 

Chamoux gevlogen worden. De dagen daarna kon er eigenlijk alleen op Sapenay gevlogen worden. Dat 

deed de groep dan ook, al zijn er wel andere start- en landingsplaatsen bekeken. Door het vliegen op 

Sapenay werd er vooral gewerkt aan zelfstandig vliegen en het onder begeleiding oefenen van diverse 

oten moeilijk vonden. Het inschatten van de meteo was erg lastig deze week; de piloten 

hebben daar echt enorm hun best op gedaan. Met veel zuidoostenwind en zuidenwind waren het lastige 

dagen op Sapenay met plopthermiek en soms moeilijke startomstandigheden (moeilijk qua inschatting en 

qua condities). Dat werd door de piloten goed ingeschat. Een piloot wilde te graag bewijzen dat hij B2

waardig was, maakte er daardoor een potje van en bewees (ook voor zichzelf) het tegenovergestelde.
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onvoldoende niveau bij de cursisten met 

begeleidde uitstapjes. Op die uitstapjes ging 

alles prima maar toch bleek dat Sapenay een heerlijke stek is voor beginnend piloten; overzichtelijk, groot, 

n fijn om te beginnen met thermieken. Van dat thermieken kwam het tijdens deze uitstapjes niet. De 

piloten zijn wel een stuk zelfstandiger geworden tijdens deze stage en hebben geleerd wat er allemaal nog 

Terrein: landingsterrein deels gemaaid, maar nog steeds zebrastrepen. Hooibalen op het B-terrein. 

iloten: 11, waarvan 1 na een paar dagen door privéomstandigheden afhaakte 

Bijzonderheden: een pittige week met veel bergdebutanten, heet weer en maar een paar dagen goed 

vliegweer. Op de meeste dagen lastige startcondities. Een aantal piloten had moeite met de hitte en de 

lange dagen buiten zijn en kozen er vaker voor een vlucht over te slaan. De piloot met de minste starts 

koos die momenten onhandig en maakte daardoor maar 2 starts. Per piloot waren die week 6 of 7 starts 

verbod werkte redelijk; volgend jaar zijn we daar nog strenger op. 

zonderheden: Een aantal piloten wilde vooraf extra invliegen, maar dat lukte niet vanwege het slechte 

vliegweer. Invliegen op Sapenay ook niet; de eerste dagen kon door harde noordenwind alleen op 

lleen op Sapenay gevlogen worden. Dat 

en landingsplaatsen bekeken. Door het vliegen op 

Sapenay werd er vooral gewerkt aan zelfstandig vliegen en het onder begeleiding oefenen van diverse 

oten moeilijk vonden. Het inschatten van de meteo was erg lastig deze week; de piloten 

hebben daar echt enorm hun best op gedaan. Met veel zuidoostenwind en zuidenwind waren het lastige 

n (moeilijk qua inschatting en 

qua condities). Dat werd door de piloten goed ingeschat. Een piloot wilde te graag bewijzen dat hij B2-

waardig was, maakte er daardoor een potje van en bewees (ook voor zichzelf) het tegenovergestelde. 
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COACHING BERGVLIEGEN 
Tijdens de bergstage Sapenay in september vlogen 2 piloten elk 2 dagen mee om hun nieuwe toestel in te 

vliegen. Zij kregen begeleiding bij het starten, vliegen en landen en tips over het omschakelen van 

enkeldoeker naar dubbeldoeker. Ook vloog een andere 

Safari mee, waarbij het in te vliegen toestel stap voor stap ook getuned moest worden. Ook coaching aan 

een piloot in opleiding voor zijn duo-aantekening, samen met een duo

 

 

Totaal aantal dagen bergcoaching: 14

Totaal aantal coachees: 4 
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Tijdens de bergstage Sapenay in september vlogen 2 piloten elk 2 dagen mee om hun nieuwe toestel in te 

vliegen. Zij kregen begeleiding bij het starten, vliegen en landen en tips over het omschakelen van 

enkeldoeker naar dubbeldoeker. Ook vloog een andere piloot het grootste deel van de Sapenayweek en de 

Safari mee, waarbij het in te vliegen toestel stap voor stap ook getuned moest worden. Ook coaching aan 

aantekening, samen met een duo-piloot. Geen bijzonderheden.

taal aantal dagen bergcoaching: 14 
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Tijdens de bergstage Sapenay in september vlogen 2 piloten elk 2 dagen mee om hun nieuwe toestel in te 

vliegen. Zij kregen begeleiding bij het starten, vliegen en landen en tips over het omschakelen van 

piloot het grootste deel van de Sapenayweek en de 

Safari mee, waarbij het in te vliegen toestel stap voor stap ook getuned moest worden. Ook coaching aan 

piloot. Geen bijzonderheden. 
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SOARLESSEN 
Soarlessen geven we vooral in de winterperiode. Bij de lessen moeten ten minste 3 piloten van ongeveer 

vergelijkbaar niveau kunnen, en moet het weer en de stek passen bij het niveau

2016 was dat tot nu toe maar 1 dag. Mogelijk volgen er nog dagen in het najaar van 2016; die worden 

opgenomen in het verslag van 2017. 

 

 

Totaal aantal soardagen voorjaar 2016:

 

 

SOAREN 25 MAART – BROUWERSDAM

Stek: Brouwersdam, ter hoogte van de surfclub

Weer: Kleine 5 BFT,  

Terrein: Mooi vlak stukje duin gevonden voor eerste hopjes; geen mooi duin voor bovenblijven of meer 

gevorderde piloten.  

Aantal dagen gevlogen: 1 

Aantal starts: niet bijgehouden 

Instructieteam: Heleen van den Bos, Wim Egelmeers, Aernout Drijver, René van Housselt

Aantal piloten: 10 B1, 1 met B2 zonder soaraantekening

 

Bijzonderheden: Eerste soarhopjes voor B1

goede oefening voor allen; zelfs piloten die tot 

Voor de ervaren piloot was er net te weinig wind.
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Soarlessen geven we vooral in de winterperiode. Bij de lessen moeten ten minste 3 piloten van ongeveer 

vergelijkbaar niveau kunnen, en moet het weer en de stek passen bij het niveau van de gegadigden. In 

2016 was dat tot nu toe maar 1 dag. Mogelijk volgen er nog dagen in het najaar van 2016; die worden 

 

voorjaar 2016: 1 

ROUWERSDAM 

hoogte van de surfclub 

Terrein: Mooi vlak stukje duin gevonden voor eerste hopjes; geen mooi duin voor bovenblijven of meer 

s, Wim Egelmeers, Aernout Drijver, René van Housselt

Aantal piloten: 10 B1, 1 met B2 zonder soaraantekening 

Bijzonderheden: Eerste soarhopjes voor B1-pioten; wennen aan harde wind en toestelbeheersing. Erg 

goede oefening voor allen; zelfs piloten die tot dan toe alleen in windstil weer oefenden, genoten ervan. 

Voor de ervaren piloot was er net te weinig wind. 
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Soarlessen geven we vooral in de winterperiode. Bij de lessen moeten ten minste 3 piloten van ongeveer 

van de gegadigden. In 

2016 was dat tot nu toe maar 1 dag. Mogelijk volgen er nog dagen in het najaar van 2016; die worden 

Terrein: Mooi vlak stukje duin gevonden voor eerste hopjes; geen mooi duin voor bovenblijven of meer 

s, Wim Egelmeers, Aernout Drijver, René van Housselt 

pioten; wennen aan harde wind en toestelbeheersing. Erg 

dan toe alleen in windstil weer oefenden, genoten ervan. 
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OVERIGE ACTIVITEITEN 
Naast de vlieglessen organiseren we jaarlijks nog andere activiteiten voor piloten. Vaak een open dag, en 

elk jaar onze Vlieghap en de EHBO-herhalingsdag voor vlieginstructeurs en andere ge

meeste van deze activiteiten vinden in de wintermaanden plaats. In de vorige winter is geen verslag 

bijgehouden. Voor het verslag van 2017 zal er wel verslag gedaan worden va

november 2016 plaatsvinden. 

DE VLIEGHAP 

Elke laatste zaterdag van november vieren we met elkaar het slot van het vliegseizoen en de komst van het 

nieuwe met een gezellige maaltijd. Deze Vlieghap is een begrip onder elke piloot di

gevlogen heeft. Doorgaans komen er zo’n 40 à 50 piloten met en zonder familie.

EHBO-HERHALINGSDAG 

Lang geleden organiseerde de afdeling Deltavliegen van de KNVvL een EHBO

deltavlieginstructeurs. Toen het bestuur daa

die dag overgenomen. En nog steeds organiseren we jaarlijks namens de KNVvL en zonder winstoogmerk 

de EHBO-herhalingsdag. Met name voor instructeurs, maar sinds een jaar of 2 komen er ook steeds m

liermannen, geïnteresseerde piloten en dit jaar mogelijk zelfs een piloot in opleiding. 
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Naast de vlieglessen organiseren we jaarlijks nog andere activiteiten voor piloten. Vaak een open dag, en 

herhalingsdag voor vlieginstructeurs en andere ge

meeste van deze activiteiten vinden in de wintermaanden plaats. In de vorige winter is geen verslag 

bijgehouden. Voor het verslag van 2017 zal er wel verslag gedaan worden van de activiteiten die na 1 

Elke laatste zaterdag van november vieren we met elkaar het slot van het vliegseizoen en de komst van het 

nieuwe met een gezellige maaltijd. Deze Vlieghap is een begrip onder elke piloot di

gevlogen heeft. Doorgaans komen er zo’n 40 à 50 piloten met en zonder familie. 

Lang geleden organiseerde de afdeling Deltavliegen van de KNVvL een EHBO-herhalingsdag voor 

deltavlieginstructeurs. Toen het bestuur daarmee stopte, heeft Randonaero Adventures de organisatie van 

die dag overgenomen. En nog steeds organiseren we jaarlijks namens de KNVvL en zonder winstoogmerk 

herhalingsdag. Met name voor instructeurs, maar sinds een jaar of 2 komen er ook steeds m

liermannen, geïnteresseerde piloten en dit jaar mogelijk zelfs een piloot in opleiding. 
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Naast de vlieglessen organiseren we jaarlijks nog andere activiteiten voor piloten. Vaak een open dag, en 

herhalingsdag voor vlieginstructeurs en andere geïnteresseerden. De 

meeste van deze activiteiten vinden in de wintermaanden plaats. In de vorige winter is geen verslag 

n de activiteiten die na 1 

Elke laatste zaterdag van november vieren we met elkaar het slot van het vliegseizoen en de komst van het 

nieuwe met een gezellige maaltijd. Deze Vlieghap is een begrip onder elke piloot die ooit in onze school 

 

herhalingsdag voor 

rmee stopte, heeft Randonaero Adventures de organisatie van 

die dag overgenomen. En nog steeds organiseren we jaarlijks namens de KNVvL en zonder winstoogmerk 

herhalingsdag. Met name voor instructeurs, maar sinds een jaar of 2 komen er ook steeds meer 

liermannen, geïnteresseerde piloten en dit jaar mogelijk zelfs een piloot in opleiding.  
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VEILIGHEIDSRAPPORTAGE 

In onze school worden wandelaars opgeleid tot vogel. Op dag 1 kan nog niemand vliegen; een jaar later 

vliegt men gemiddeld op B1 niveau, w

als piloot. Zo’n brevet is als een rijbewijs: het is een bewijs dat je weet waar je mee bezig bent, dat je jezelf 

en anderen niet in gevaar zult brengen en geeft je de kans om meer ervar

ervaren piloot te worden. In een school vliegen dus mensen die nog niet kunnen vliegen en die de eerste 

dagen ook geen idee hebben waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Veiligheid staat daarom boven alles. Zonder 

veiligheid geen vliegen, zonder veiligheid geen vertrouwen en ook geen plezier. Mensen die nog niet 

kunnen vliegen, maken aan de lopende band fouten bij dat vliegen. Ze kunnen het immers nog niet. Wij 

kunnen ze wel vertellen wat ze moeten doen, maar we kunnen (en willen) h

laten wij piloten zo veel mogelijk opereren in de envelop aan omstandigheden die ze aankunnen, en laten 

wij ze die oefeningen doen die ze aankunnen. Natuurlijk gaat dat niet altijd perfect, maar zo lang we de 

piloten alleen dat laten oefenen waar ze aan toe zijn, blijven de gevolgen van zo’n misser zeer beperkt, 

zowel voor het materiaal als, nog veel belangrijker, voor de piloot. 

 

Mensen veilig leren vliegen lukt alleen door scherp te zijn en te blijven op veiligheid. Daarom h

potentieel gevaarlijke situaties bij en proberen te voorkomen dat ze op kunnen treden. Dat we daarbij niet 

elk voorval melden via het meldingssysteem van de KNVvL komt door het karakter van een school: een 

piloot die struikelt bij een loopoefening

piloot niet zo gek veel te leren. Tenzij de piloot struikelt doordat zijn veters los zaten; dat kan elke niet

oplettende piloot van elk niveau overkomen. Een scherpe bocht laag bij de grond w

potentieel levensgevaarlijk, maar als het een piloot overkomt die nog nauwelijks kan sturen, zal het een 

andere oorzaak (en een totaal andere aanpak!) hebben dan als het een gebrevetteerde piloot betreft. Hoe 

verder de piloten in kwestie in hun opleiding, hoe relevanter hun voorvallen kunnen zijn voor zelfstandig 

vliegend deltaland. Hoe dan ook zijn  alle voorvallen tijdens een opleiding relevant voor het verbeteren van 

die opleiding. Daarom zetten we hieronder onze voorvallen en onze

daarvan zijn zo gek nog niet voor gebrevetteerden ook. 

MEDISCHE MISSERS 

Zowel bij het lieren als bij het bergvliegen kwam het in 2016 voor dat we tijdens of na een cursus achter 

bijzonder belangrijke medische informa

blijkbaar niet duidelijk genoeg.  

 

• Bij het lieren ging het om een piloot met ernstige rugpijnen. De piloot verklaarde na een misstart 

dat de pijn meestal wel een paar minuten wegzakte, wat volg

lierstartje te kunnen maken want die duren toch maar kort. Na de misstarts met slechte landing 

had de piloot nog meer pijn in zijn rug.

 

• Bij het bergvliegen ging het om een piloot die het gebruik van serieuze medicatie voor een se

medisch probleem dat ook echt direct met vliegen te maken kon hebben, had verzwegen. De piloot 
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worden wandelaars opgeleid tot vogel. Op dag 1 kan nog niemand vliegen; een jaar later 

vliegt men gemiddeld op B1 niveau, weer 1 a 2 jaar later op B2 niveau en kan men zelfstandig de wereld in 

als piloot. Zo’n brevet is als een rijbewijs: het is een bewijs dat je weet waar je mee bezig bent, dat je jezelf 

en anderen niet in gevaar zult brengen en geeft je de kans om meer ervaring op te doen om een goed en 

ervaren piloot te worden. In een school vliegen dus mensen die nog niet kunnen vliegen en die de eerste 

dagen ook geen idee hebben waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Veiligheid staat daarom boven alles. Zonder 

liegen, zonder veiligheid geen vertrouwen en ook geen plezier. Mensen die nog niet 

kunnen vliegen, maken aan de lopende band fouten bij dat vliegen. Ze kunnen het immers nog niet. Wij 

kunnen ze wel vertellen wat ze moeten doen, maar we kunnen (en willen) het niet voor hen doen. Daarom 

laten wij piloten zo veel mogelijk opereren in de envelop aan omstandigheden die ze aankunnen, en laten 

wij ze die oefeningen doen die ze aankunnen. Natuurlijk gaat dat niet altijd perfect, maar zo lang we de 

t laten oefenen waar ze aan toe zijn, blijven de gevolgen van zo’n misser zeer beperkt, 

zowel voor het materiaal als, nog veel belangrijker, voor de piloot.  

Mensen veilig leren vliegen lukt alleen door scherp te zijn en te blijven op veiligheid. Daarom h

potentieel gevaarlijke situaties bij en proberen te voorkomen dat ze op kunnen treden. Dat we daarbij niet 

elk voorval melden via het meldingssysteem van de KNVvL komt door het karakter van een school: een 

piloot die struikelt bij een loopoefening omdat hij de starttechniek nog niet beheerst, heeft een ervaren 

piloot niet zo gek veel te leren. Tenzij de piloot struikelt doordat zijn veters los zaten; dat kan elke niet

oplettende piloot van elk niveau overkomen. Een scherpe bocht laag bij de grond w

potentieel levensgevaarlijk, maar als het een piloot overkomt die nog nauwelijks kan sturen, zal het een 

andere oorzaak (en een totaal andere aanpak!) hebben dan als het een gebrevetteerde piloot betreft. Hoe 

stie in hun opleiding, hoe relevanter hun voorvallen kunnen zijn voor zelfstandig 

vliegend deltaland. Hoe dan ook zijn  alle voorvallen tijdens een opleiding relevant voor het verbeteren van 

die opleiding. Daarom zetten we hieronder onze voorvallen en onze lering daaruit op een rij. Een aantal 

daarvan zijn zo gek nog niet voor gebrevetteerden ook.  

Zowel bij het lieren als bij het bergvliegen kwam het in 2016 voor dat we tijdens of na een cursus achter 

bijzonder belangrijke medische informatie kwamen. Informatie die we vooraf ook gevraagd hebben, maar 

Bij het lieren ging het om een piloot met ernstige rugpijnen. De piloot verklaarde na een misstart 

dat de pijn meestal wel een paar minuten wegzakte, wat volgens hem genoeg was om een 

lierstartje te kunnen maken want die duren toch maar kort. Na de misstarts met slechte landing 

had de piloot nog meer pijn in zijn rug. 

Bij het bergvliegen ging het om een piloot die het gebruik van serieuze medicatie voor een se

medisch probleem dat ook echt direct met vliegen te maken kon hebben, had verzwegen. De piloot 
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worden wandelaars opgeleid tot vogel. Op dag 1 kan nog niemand vliegen; een jaar later 

eer 1 a 2 jaar later op B2 niveau en kan men zelfstandig de wereld in 

als piloot. Zo’n brevet is als een rijbewijs: het is een bewijs dat je weet waar je mee bezig bent, dat je jezelf 

ing op te doen om een goed en 

ervaren piloot te worden. In een school vliegen dus mensen die nog niet kunnen vliegen en die de eerste 

dagen ook geen idee hebben waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Veiligheid staat daarom boven alles. Zonder 

liegen, zonder veiligheid geen vertrouwen en ook geen plezier. Mensen die nog niet 

kunnen vliegen, maken aan de lopende band fouten bij dat vliegen. Ze kunnen het immers nog niet. Wij 

et niet voor hen doen. Daarom 

laten wij piloten zo veel mogelijk opereren in de envelop aan omstandigheden die ze aankunnen, en laten 

wij ze die oefeningen doen die ze aankunnen. Natuurlijk gaat dat niet altijd perfect, maar zo lang we de 

t laten oefenen waar ze aan toe zijn, blijven de gevolgen van zo’n misser zeer beperkt, 

Mensen veilig leren vliegen lukt alleen door scherp te zijn en te blijven op veiligheid. Daarom houden we 

potentieel gevaarlijke situaties bij en proberen te voorkomen dat ze op kunnen treden. Dat we daarbij niet 

elk voorval melden via het meldingssysteem van de KNVvL komt door het karakter van een school: een 

omdat hij de starttechniek nog niet beheerst, heeft een ervaren 

piloot niet zo gek veel te leren. Tenzij de piloot struikelt doordat zijn veters los zaten; dat kan elke niet-

oplettende piloot van elk niveau overkomen. Een scherpe bocht laag bij de grond wegens overcorrectie is 

potentieel levensgevaarlijk, maar als het een piloot overkomt die nog nauwelijks kan sturen, zal het een 

andere oorzaak (en een totaal andere aanpak!) hebben dan als het een gebrevetteerde piloot betreft. Hoe 

stie in hun opleiding, hoe relevanter hun voorvallen kunnen zijn voor zelfstandig 

vliegend deltaland. Hoe dan ook zijn  alle voorvallen tijdens een opleiding relevant voor het verbeteren van 

lering daaruit op een rij. Een aantal 

Zowel bij het lieren als bij het bergvliegen kwam het in 2016 voor dat we tijdens of na een cursus achter 

tie kwamen. Informatie die we vooraf ook gevraagd hebben, maar 

Bij het lieren ging het om een piloot met ernstige rugpijnen. De piloot verklaarde na een misstart 

ens hem genoeg was om een 

lierstartje te kunnen maken want die duren toch maar kort. Na de misstarts met slechte landing 

Bij het bergvliegen ging het om een piloot die het gebruik van serieuze medicatie voor een serieus 

medisch probleem dat ook echt direct met vliegen te maken kon hebben, had verzwegen. De piloot 
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was ervan overtuigd dat de vorige school waar deze bij leste dat wel zou hebben doorgegeven. De 

piloot is hierdoor niet in direct gevaar gekomen, maar dat 

 

Naar aanleiding van deze voorvallen hebben we besloten een eigen medische verklaring voor cursisten in 

te stellen. Elke cursist die zich bij ons inschrijft, moet deze verklaring invullen. Ook onze huidige cursisten 

moeten voor zij aan een nieuwe cursus begint, deze verklaring invullen. Elk jaar moet deze worden 

bijgewerkt. De eigen verklaring is gemodelleerd op die van de KNVvL afdeling Deltavliegen en als bijlage bij 

dit verslag gevoegd.  

MATERIAALMISSERS 

Piloten met eigen materiaal zijn zelf verantwoordelijk voor dat materiaal. Ze krijgen in hun opleiding alle 

informatie mee die nodig is om op een goede manier met het materiaal om te gaan en om het op een 

goede manier te onderhouden. Maar, lang niet elke piloot doet dat. Gedurende dit

bijvoorbeeld een piloot al jaren te vliegen met een oude noodparachute die al jaren niet uit zijn container 

was geweest; vloog een piloot met een bij hem bekend gebrek aan zijn kabels; vloog een piloot met een 

Funky waarvoor vorig jaar een waarschuwing is uitgegaan, zonder gehoor te geven aan die waarschuwing; 

vloog een piloot met een harnas dat mogelijk niet meer luchtwaardig was en vliegen piloten met 

tweedehands toestellen die behalve een grondige pre flight

oude toestellen die in geen jaren zijn gecheckt. Op onze startplaatsen kijken onze instructeurs altijd mee of 

de toestellen correct worden opgebouwd en doen ze een visuele inspectie voor piloten aan de start 

komen. Bij die controles zien ze veel (correct opgebouwd, symmetrie, zeillatten, quick pins, wieltjes etc), 

maar veel gebreken zijn aan de buitenkant niet direct te zien. 

 

De opsomming gebreken eerder in deze alinea is ons via via ter ore gekomen, of is ons na het vliegen door 

de piloot toevertrouwd. Dit baart ons ernstige zorgen. Een sluitende oplossing hiervoor hebben we nog 

niet direct. Wel gaan we elke piloot met eigen materiaal wijzen op onze zorgen, bij inschrijving voor een 

berg- of liercursus vragen naar de datum waarop zijn chu

waarop zijn toestel voor het laatst grondig gecontroleerd is en wijzen we piloten consequent op de 

veiligheidswaarschuwing voor het betreffende toestel. We overwegen een eigen materiaalverklaring, zoals 

de eigen medische verklaring, om piloten nog bewuster te maken van de risico’s van een niet deugdelijke 

vlieguitrusting, en overwegen ook hier extra aandacht aan te besteden op speciale materiaaldagen. De 

mores moet omhoog naar hoe het vroeger gebruikelijk was

materiaal. 

AGLE OF DANGLE OF NEUS IN JE NEK 

Een specifieke materiaalmisser die toch wel zo nu en dan voorkomt, is een combinatie 

toestel/harnas/afstelling waardoor een piloot bij een nose

toestel in zijn eigen nek kan krijgen. Dit is potentieel levensgevaarlijk wegens grove schade aan de nek die 

kan ontstaan. Bij de eerder genoemde nose

bezeerde, had het ook de nek kunnen zijn. Maar zeer weinig piloten zijn zich van dit risico bewust.
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was ervan overtuigd dat de vorige school waar deze bij leste dat wel zou hebben doorgegeven. De 

piloot is hierdoor niet in direct gevaar gekomen, maar dat had wel goed gekund.

Naar aanleiding van deze voorvallen hebben we besloten een eigen medische verklaring voor cursisten in 

te stellen. Elke cursist die zich bij ons inschrijft, moet deze verklaring invullen. Ook onze huidige cursisten 

een nieuwe cursus begint, deze verklaring invullen. Elk jaar moet deze worden 

bijgewerkt. De eigen verklaring is gemodelleerd op die van de KNVvL afdeling Deltavliegen en als bijlage bij 

ijn zelf verantwoordelijk voor dat materiaal. Ze krijgen in hun opleiding alle 

informatie mee die nodig is om op een goede manier met het materiaal om te gaan en om het op een 

goede manier te onderhouden. Maar, lang niet elke piloot doet dat. Gedurende dit

bijvoorbeeld een piloot al jaren te vliegen met een oude noodparachute die al jaren niet uit zijn container 

was geweest; vloog een piloot met een bij hem bekend gebrek aan zijn kabels; vloog een piloot met een 

aarschuwing is uitgegaan, zonder gehoor te geven aan die waarschuwing; 

vloog een piloot met een harnas dat mogelijk niet meer luchtwaardig was en vliegen piloten met 

tweedehands toestellen die behalve een grondige pre flight-check niet zijn gecontroleerd o

oude toestellen die in geen jaren zijn gecheckt. Op onze startplaatsen kijken onze instructeurs altijd mee of 

de toestellen correct worden opgebouwd en doen ze een visuele inspectie voor piloten aan de start 

e veel (correct opgebouwd, symmetrie, zeillatten, quick pins, wieltjes etc), 

maar veel gebreken zijn aan de buitenkant niet direct te zien.  

De opsomming gebreken eerder in deze alinea is ons via via ter ore gekomen, of is ons na het vliegen door 

t toevertrouwd. Dit baart ons ernstige zorgen. Een sluitende oplossing hiervoor hebben we nog 

niet direct. Wel gaan we elke piloot met eigen materiaal wijzen op onze zorgen, bij inschrijving voor een 

of liercursus vragen naar de datum waarop zijn chute voor het laatst hervouwen is en naar de datum 

waarop zijn toestel voor het laatst grondig gecontroleerd is en wijzen we piloten consequent op de 

veiligheidswaarschuwing voor het betreffende toestel. We overwegen een eigen materiaalverklaring, zoals 

igen medische verklaring, om piloten nog bewuster te maken van de risico’s van een niet deugdelijke 

vlieguitrusting, en overwegen ook hier extra aandacht aan te besteden op speciale materiaaldagen. De 

mores moet omhoog naar hoe het vroeger gebruikelijk was: ontzag voor de zwaartekracht, zorg voor het 

Een specifieke materiaalmisser die toch wel zo nu en dan voorkomt, is een combinatie 

toestel/harnas/afstelling waardoor een piloot bij een nose-in eventueel de neus o

toestel in zijn eigen nek kan krijgen. Dit is potentieel levensgevaarlijk wegens grove schade aan de nek die 

kan ontstaan. Bij de eerder genoemde nose-in op Hellevoetsluis, waarbij een piloot het aangezicht 

ek kunnen zijn. Maar zeer weinig piloten zijn zich van dit risico bewust.
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was ervan overtuigd dat de vorige school waar deze bij leste dat wel zou hebben doorgegeven. De 

had wel goed gekund. 

Naar aanleiding van deze voorvallen hebben we besloten een eigen medische verklaring voor cursisten in 

te stellen. Elke cursist die zich bij ons inschrijft, moet deze verklaring invullen. Ook onze huidige cursisten 

een nieuwe cursus begint, deze verklaring invullen. Elk jaar moet deze worden 

bijgewerkt. De eigen verklaring is gemodelleerd op die van de KNVvL afdeling Deltavliegen en als bijlage bij 

ijn zelf verantwoordelijk voor dat materiaal. Ze krijgen in hun opleiding alle 

informatie mee die nodig is om op een goede manier met het materiaal om te gaan en om het op een 

goede manier te onderhouden. Maar, lang niet elke piloot doet dat. Gedurende dit seizoen bleek 

bijvoorbeeld een piloot al jaren te vliegen met een oude noodparachute die al jaren niet uit zijn container 

was geweest; vloog een piloot met een bij hem bekend gebrek aan zijn kabels; vloog een piloot met een 

aarschuwing is uitgegaan, zonder gehoor te geven aan die waarschuwing; 

vloog een piloot met een harnas dat mogelijk niet meer luchtwaardig was en vliegen piloten met 

check niet zijn gecontroleerd of vliegen ze met 

oude toestellen die in geen jaren zijn gecheckt. Op onze startplaatsen kijken onze instructeurs altijd mee of 

de toestellen correct worden opgebouwd en doen ze een visuele inspectie voor piloten aan de start 

e veel (correct opgebouwd, symmetrie, zeillatten, quick pins, wieltjes etc), 

De opsomming gebreken eerder in deze alinea is ons via via ter ore gekomen, of is ons na het vliegen door 

t toevertrouwd. Dit baart ons ernstige zorgen. Een sluitende oplossing hiervoor hebben we nog 

niet direct. Wel gaan we elke piloot met eigen materiaal wijzen op onze zorgen, bij inschrijving voor een 

te voor het laatst hervouwen is en naar de datum 

waarop zijn toestel voor het laatst grondig gecontroleerd is en wijzen we piloten consequent op de 

veiligheidswaarschuwing voor het betreffende toestel. We overwegen een eigen materiaalverklaring, zoals 

igen medische verklaring, om piloten nog bewuster te maken van de risico’s van een niet deugdelijke 

vlieguitrusting, en overwegen ook hier extra aandacht aan te besteden op speciale materiaaldagen. De 

: ontzag voor de zwaartekracht, zorg voor het 

Een specifieke materiaalmisser die toch wel zo nu en dan voorkomt, is een combinatie 

in eventueel de neus of leading edge van het 

toestel in zijn eigen nek kan krijgen. Dit is potentieel levensgevaarlijk wegens grove schade aan de nek die 

in op Hellevoetsluis, waarbij een piloot het aangezicht 

ek kunnen zijn. Maar zeer weinig piloten zijn zich van dit risico bewust. 
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Dit risico is goed te beperken door het instellen van een maximumpositie van de angle of dangle. Veruit de 

meeste harnassen hebben daar, terecht, een touwtje voor. Dat dient bij onz

zijn door een knoopje op de uiterste acceptabele positie. Harnassen zónder angle of dangle

worden alleen geaccepteerd als het onmogelijk is voor de piloot om met zijn hoofd of nek onder de neus of 

leading edge te komen, hetzij omdat het gewoon niet kan, hetzij door toevoeging van een touwtje.

ZENDTIJD, CONCENTRATIE KWIJT 

Radiocommunicatie is een groot goed, maar zit 

in de mode zijn dienen zich aparte fenomenen

van het beschikken over tweewegcommunicatie met de instructeur, in de praktijk leidt het tot een 

slechtere voorbereiding van de piloot op zijn vlucht en het plan omdat er ‘nog over gepraat kan wor

Ook wordt soms onnodig over de lesfrequentie gekwetterd terwijl er collega

Zendknopjes waren medeoorzaak van voorvallen tijdens twee bergstages dit jaar. Onzekerheid bij een 

piloot die niet meer bij zijn zendknopje kon en 

knopje, en onduidelijkheid omdat instructeur en cursist tijdens het vliegen in overleg of discussie raakten, 

waarbij de hoofdlijnen van het vliegen (vluchtplan, zelfstandig nadenken) net te lang buit

De vluchten werden daardoor spannender dan ze hadden moeten zijn. Bij de cursus in het najaar is het 

gebruik van de zendknopjes ernstig ontmoedigd, en dat 

vooraf het vluchtplan goed bespreken, geen vragen onderweg en ook geen concentratieverlies bij piloten

doordat ze onderweg oefeningen of ervaringen willen 

oefeningen voorleggen aan de cursisten en ook extra hulp geven en keuzes aanbieden, zon

piloten daarop hoeven te antwoorden door hun zendknop op te zoeken en te gebruiken. Dit werd door 

instructeurs én door cursisten erg gewaardeerd.

 

Naar aanleiding van dit succes handhaven we het ‘verbod’ op zendknopjes in 2017 en scherpen we het

zelfs nog wat aan. Bij piloten op B2-niveau oefenen we juist het effectief en zinvol gebruik van de radio 

onderweg. 

OMGAAN MET NIVEAUVERSCHIL VAN PILOTEN VAN

Elk jaar krijgen we wel een aantal piloten uit andere scholen, met name bij het lieren. Di

erg veel piloten uit andere scholen, vooral op de oefenhelling en bij het bergvliegen. Bij de lessen aan de 

lier en op de helling moeten piloten vaak wat wennen aan onze terminologie en aan extra 

vliegveiligheidsmaatregelen (procedure rond

mislukte landing, omgaan met wind etc). Nu het aantal piloten van buiten toeneemt is het een expliciet 

aandachtspunt voor het instructieteam daar extra aandacht aan te besteden. Dat gaat goed, maar h

inschatten van het niveau van de instromers gaat nog niet altijd goed. Ons team is, zeker bij het 

bergvliegen, gewend aan een bepaald basisniveau: een redelijke mate van zelfredzaamheid en 

zelfstandigheid, ervaring met wind, turbulentie

enige mate van zelfstandig indelen van de landing. Veel piloten van buiten hebben al wel eens 

    

Randonaero Adventures deltavliegschool & shop| info@deltavliegschool.com

Middendorp 6, 7861 BK Oosterhesselen |Facebook en Twitter @randonaero

KvK 11023263 | BTW NL183104638B01 | IBAN NL68 RABO 0375385630 (H van den Bos)

Dit risico is goed te beperken door het instellen van een maximumpositie van de angle of dangle. Veruit de 

meeste harnassen hebben daar, terecht, een touwtje voor. Dat dient bij onze lessen voortaan begrensd te 

zijn door een knoopje op de uiterste acceptabele positie. Harnassen zónder angle of dangle

worden alleen geaccepteerd als het onmogelijk is voor de piloot om met zijn hoofd of nek onder de neus of 

men, hetzij omdat het gewoon niet kan, hetzij door toevoeging van een touwtje.

Radiocommunicatie is een groot goed, maar zit ook erg in de weg. Sinds dat de zendknopjes

in de mode zijn dienen zich aparte fenomenen aan. In de basis komt dit door een schijn

van het beschikken over tweewegcommunicatie met de instructeur, in de praktijk leidt het tot een 

slechtere voorbereiding van de piloot op zijn vlucht en het plan omdat er ‘nog over gepraat kan wor

Ook wordt soms onnodig over de lesfrequentie gekwetterd terwijl er collega-cursisten in de lucht zijn.

oorzaak van voorvallen tijdens twee bergstages dit jaar. Onzekerheid bij een 

piloot die niet meer bij zijn zendknopje kon en te veel aandacht kwijt was bij het terugplaatsen van dat 

knopje, en onduidelijkheid omdat instructeur en cursist tijdens het vliegen in overleg of discussie raakten, 

waarbij de hoofdlijnen van het vliegen (vluchtplan, zelfstandig nadenken) net te lang buit

De vluchten werden daardoor spannender dan ze hadden moeten zijn. Bij de cursus in het najaar is het 

gebruik van de zendknopjes ernstig ontmoedigd, en dat schiep veel meer duidelijkheid: gewoon ouderwets 

en, geen vragen onderweg en ook geen concentratieverlies bij piloten

doordat ze onderweg oefeningen of ervaringen willen bespreken. Instructeurs kunnen nog steeds extra 

oefeningen voorleggen aan de cursisten en ook extra hulp geven en keuzes aanbieden, zon

piloten daarop hoeven te antwoorden door hun zendknop op te zoeken en te gebruiken. Dit werd door 

instructeurs én door cursisten erg gewaardeerd. 

Naar aanleiding van dit succes handhaven we het ‘verbod’ op zendknopjes in 2017 en scherpen we het

niveau oefenen we juist het effectief en zinvol gebruik van de radio 

CHIL VAN PILOTEN VAN BUITEN 

Elk jaar krijgen we wel een aantal piloten uit andere scholen, met name bij het lieren. Di

erg veel piloten uit andere scholen, vooral op de oefenhelling en bij het bergvliegen. Bij de lessen aan de 

lier en op de helling moeten piloten vaak wat wennen aan onze terminologie en aan extra 

vliegveiligheidsmaatregelen (procedure rond inhaken/hangcheck, dynamische landing, loslaten bij een 

mislukte landing, omgaan met wind etc). Nu het aantal piloten van buiten toeneemt is het een expliciet 

aandachtspunt voor het instructieteam daar extra aandacht aan te besteden. Dat gaat goed, maar h

inschatten van het niveau van de instromers gaat nog niet altijd goed. Ons team is, zeker bij het 

bergvliegen, gewend aan een bepaald basisniveau: een redelijke mate van zelfredzaamheid en 

ervaring met wind, turbulentie en techniek, het vliegen op verschillende snelheden en 

enige mate van zelfstandig indelen van de landing. Veel piloten van buiten hebben al wel eens 
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Dit risico is goed te beperken door het instellen van een maximumpositie van de angle of dangle. Veruit de 

e lessen voortaan begrensd te 

zijn door een knoopje op de uiterste acceptabele positie. Harnassen zónder angle of dangle-afstelling 

worden alleen geaccepteerd als het onmogelijk is voor de piloot om met zijn hoofd of nek onder de neus of 

men, hetzij omdat het gewoon niet kan, hetzij door toevoeging van een touwtje. 

ook erg in de weg. Sinds dat de zendknopjes-aan-de-vinger 

basis komt dit door een schijnveiligheidsgevoel 

van het beschikken over tweewegcommunicatie met de instructeur, in de praktijk leidt het tot een 

slechtere voorbereiding van de piloot op zijn vlucht en het plan omdat er ‘nog over gepraat kan worden’. 

cursisten in de lucht zijn. 

oorzaak van voorvallen tijdens twee bergstages dit jaar. Onzekerheid bij een 

te veel aandacht kwijt was bij het terugplaatsen van dat 

knopje, en onduidelijkheid omdat instructeur en cursist tijdens het vliegen in overleg of discussie raakten, 

waarbij de hoofdlijnen van het vliegen (vluchtplan, zelfstandig nadenken) net te lang buiten beeld raakten. 

De vluchten werden daardoor spannender dan ze hadden moeten zijn. Bij de cursus in het najaar is het 

schiep veel meer duidelijkheid: gewoon ouderwets 

en, geen vragen onderweg en ook geen concentratieverlies bij piloten 

bespreken. Instructeurs kunnen nog steeds extra 

oefeningen voorleggen aan de cursisten en ook extra hulp geven en keuzes aanbieden, zonder dat de 

piloten daarop hoeven te antwoorden door hun zendknop op te zoeken en te gebruiken. Dit werd door 

Naar aanleiding van dit succes handhaven we het ‘verbod’ op zendknopjes in 2017 en scherpen we het 

niveau oefenen we juist het effectief en zinvol gebruik van de radio 

Elk jaar krijgen we wel een aantal piloten uit andere scholen, met name bij het lieren. Dit jaar kregen we 

erg veel piloten uit andere scholen, vooral op de oefenhelling en bij het bergvliegen. Bij de lessen aan de 

lier en op de helling moeten piloten vaak wat wennen aan onze terminologie en aan extra 

inhaken/hangcheck, dynamische landing, loslaten bij een 

mislukte landing, omgaan met wind etc). Nu het aantal piloten van buiten toeneemt is het een expliciet 

aandachtspunt voor het instructieteam daar extra aandacht aan te besteden. Dat gaat goed, maar het 

inschatten van het niveau van de instromers gaat nog niet altijd goed. Ons team is, zeker bij het 

bergvliegen, gewend aan een bepaald basisniveau: een redelijke mate van zelfredzaamheid en 

vliegen op verschillende snelheden en 

enige mate van zelfstandig indelen van de landing. Veel piloten van buiten hebben al wel eens 
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bergvluchten gemaakt maar hebben niet het basisniveau dat wij als vanzelfsprekend aannemen. Daar ligt 

het risico van overschatten op de loer: tijdens een van de bergcursussen hebben wij bijvoorbeeld het 

niveau van een piloot overschat op basis van de informatie van hemzelf en van opgevraagde ervaringen bij 

een andere school. Dat leidde mede tot een spannende vlucht en een armb

meldde zich piloten die aan het gevorderde

doen voor ze zich goed konden redden bij de gevorderden. 

 

Naar aanleiding van deze voorvallen letten we nu nog strenger op h

bespreken we explicieter met instructeurs en cursisten wat we van hen verwachten en wat zij kunnen 

verwachten van een cursus bij ons. Voor het lieren betekent dat, dat elke piloot die zich meldt voor een 

cursus zonder B2 instroomt bij de follow

wordt op basis van het logboek besloten of hij aan de follow

  

Concreet voor het bergvliegen: van elke piloot die wil bergvlie

vragen we het logboek op en een verklaring van hoe ver de piloot is, van de piloot zelf en van de laatst 

bezochte school. De eerste dagen bergvliegen wordt alleen in rustig weer gestart, en in overleg wordt 

daarna het programma eventueel aangepast. Deelnemers aan de Safari die per se niet vooraf komen lieren 

of bergvliegen, moeten minstens B2-

de verwachtingen van de cursisten door, en zijn zich daard
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bergvluchten gemaakt maar hebben niet het basisniveau dat wij als vanzelfsprekend aannemen. Daar ligt 

hatten op de loer: tijdens een van de bergcursussen hebben wij bijvoorbeeld het 

niveau van een piloot overschat op basis van de informatie van hemzelf en van opgevraagde ervaringen bij 

een andere school. Dat leidde mede tot een spannende vlucht en een armblessure. Ook bij het lieren 

meldde zich piloten die aan het gevorderdenlieren toe leken maar in de praktijk meer bagage op moesten 

doen voor ze zich goed konden redden bij de gevorderden.  

Naar aanleiding van deze voorvallen letten we nu nog strenger op het ingangsniveau van piloten en 

bespreken we explicieter met instructeurs en cursisten wat we van hen verwachten en wat zij kunnen 

verwachten van een cursus bij ons. Voor het lieren betekent dat, dat elke piloot die zich meldt voor een 

troomt bij de follow-up 2 om te laten zien hoe ver hij is. Heeft de piloot wel B2, dan 

wordt op basis van het logboek besloten of hij aan de follow-up 2 of al aan het lieruitje mee kan doen.

Concreet voor het bergvliegen: van elke piloot die wil bergvliegen en die per se niet vooraf komt lieren, 

vragen we het logboek op en een verklaring van hoe ver de piloot is, van de piloot zelf en van de laatst 

bezochte school. De eerste dagen bergvliegen wordt alleen in rustig weer gestart, en in overleg wordt 

het programma eventueel aangepast. Deelnemers aan de Safari die per se niet vooraf komen lieren 

-niveau hebben. De instructeurs nemen vooraf het instroomniveau en 

de verwachtingen van de cursisten door, en zijn zich daardoor beter bewust van eventuele beperkingen.
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bergvluchten gemaakt maar hebben niet het basisniveau dat wij als vanzelfsprekend aannemen. Daar ligt 

hatten op de loer: tijdens een van de bergcursussen hebben wij bijvoorbeeld het 

niveau van een piloot overschat op basis van de informatie van hemzelf en van opgevraagde ervaringen bij 

lessure. Ook bij het lieren 

lieren toe leken maar in de praktijk meer bagage op moesten 

et ingangsniveau van piloten en 

bespreken we explicieter met instructeurs en cursisten wat we van hen verwachten en wat zij kunnen 

verwachten van een cursus bij ons. Voor het lieren betekent dat, dat elke piloot die zich meldt voor een 

up 2 om te laten zien hoe ver hij is. Heeft de piloot wel B2, dan 

up 2 of al aan het lieruitje mee kan doen. 

gen en die per se niet vooraf komt lieren, 

vragen we het logboek op en een verklaring van hoe ver de piloot is, van de piloot zelf en van de laatst 

bezochte school. De eerste dagen bergvliegen wordt alleen in rustig weer gestart, en in overleg wordt 

het programma eventueel aangepast. Deelnemers aan de Safari die per se niet vooraf komen lieren 

niveau hebben. De instructeurs nemen vooraf het instroomniveau en 

oor beter bewust van eventuele beperkingen. 
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ALGEMENE STATISTIEKEN 
Tot slot nog een aantal algemene statistieken, wellicht interessant voor de KNVvL en voor de toekomst.

 

• Totaal aantal lesdagen in 2016: ongeveer 128

Dit is bij benadering, omdat op veel ni

 

• Totaal aantal cursisten die in 2016 bij ons vlogen: 99

Dit zijn cursisten van nul tot en met B3, kortom iedereen die met een cursus meevloog dit jaar

 

• Aantal nieuwe B1-cursisten: 7

• Aantal nieuwe introdcutie-cursisten (2 dagen)

 

• Aantal piloten dat B1-niveau haalde: 8

• Aantal piloten dat B2-niveau haalde: 2

• Aantal piloten dat praktijkdeel lieraantekening haalde: 1

 

 

 

Hoe pak je een deltavlieger in? Leren 
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Tot slot nog een aantal algemene statistieken, wellicht interessant voor de KNVvL en voor de toekomst.

Totaal aantal lesdagen in 2016: ongeveer 128 

Dit is bij benadering, omdat op veel niet-vliegbare dagen wel theoretsch onderwijs gegeven wordt.

sten die in 2016 bij ons vlogen: 99 

Dit zijn cursisten van nul tot en met B3, kortom iedereen die met een cursus meevloog dit jaar

: 7 

cursisten (2 dagen): 14 

niveau haalde: 8 

niveau haalde: 2 

Aantal piloten dat praktijkdeel lieraantekening haalde: 1 

ren omgaan met materiaal op ’t Looveld, Zweeloo
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Tot slot nog een aantal algemene statistieken, wellicht interessant voor de KNVvL en voor de toekomst. 

vliegbare dagen wel theoretsch onderwijs gegeven wordt. 

Dit zijn cursisten van nul tot en met B3, kortom iedereen die met een cursus meevloog dit jaar 

Zweeloo
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