Deltavliegschool Randonaero Adventures
Cursusjaarverslag 2017
Periode: november 2016 tot en met oktober 2017

Een start op Col du Sapenay

Inleiding
Vorig jaar startte ik met het opstellen van een cursusjaarverslag in deze vorm. In het
et handboek van de afdeling
Deltavliegen van de KNVvL 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
elkk 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 waren.
n de bijzonderheden; speciale condities waarin toch wel of juist niet gevlogen
Het belangrijkste in het verslag zijn
werd, aanpassingen aan materiaal, methode of terrein en de leerpunten voor de school. Daarom gaan we ook in op
dingen die beter kunnen en op hoe we met veiligheid omgaan. Ook de voorvallen en de ongevallen staan in dit
verslag, samen met aanbevelingen, voornemens en al geïmplementeerde veranderingen om het lesgeven zo veilig
mogelijk te maken en bepaalde risicovolle situaties in de toekomst te vermijden.
Deltavliegen is nogal afhankelijk van het weer, en het vliegweer viel in Nederland erg tegen dit seizoen. We hebben
erg veel lessen af moeten zeggen. Die staan natuurlijk niet in dit verslag. Voor de complete planning van de lessen
verwijs ik graag naar de agenda van 2017, te vin
vinden op de website:
http://www.deltavliegschool.com/wp-content/uploads/2013/10/agenda
content/uploads/2013/10/agenda-2017-RANDO_v3_maart.pdf
RANDO_v3_maart.pdf
Veel piloten die in 2016 of eerder aan een opleiding begonnen, zijn in de loop van 2017 gestopt vanwege het weer.
Ook waren er door het weer en de uitval van lessen dit jaar minder aanmeldingen dan anders. Gevorderde piloten
bleven wel vliegen maar vlogen gemiddeld aanzienlijk minder dan in andere jaren.
Dit verslag is opgesteld op 20 november 2017 door Heleen van den Bos.
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Lesdagen
esdagen beginners en follow
follow-up op de oefenhelling
Alle piloten die bij ons vliegen lessen
essen zowel aan de lier als op onz
onze oefenhelling in Cond, Duitsland.
Duitsland Sommige beginnen
op de helling, andere gaan later in hun
n opleiding naar de oefenhelling. Ook komt elke piloot als voorbereiding op het
B2-bergvliegen
bergvliegen weer naar de helling om te oefenen met het eigen vliegmateriaal. Doorgaans komen de nieuwelingen
op de eerste dag van een lesblok en zijn de overige dagen voor p
piloten
iloten van gemengd niveau.

Cursusinformatie oefenhelling 2017
Bij het aantal starts hier gegeven is alleen het aantal starts van bovenaf de helling goed bijgehouden.
Loopoefeningen en starts wat lager op de helling (verreweg de meeste) zijn niet meegeteld.
meegetel
• Aantal
al geplande lesdagen helling: 32
• Totaal
aal gegeven lesdagen helling: 18
• Totaal
taal aantal starts van bovenaan de helling: ongeveer 87

Lesblok 13 tot en met 16 april
Weer: geen bijzonderheden
Aantal dagen gevlogen: 4 (eerste dag loopoefeningen)
Instructieteam: Wim Egelmeers
Aantal piloten: 8
Aantal starts: ongeveer 20
Bijzonderheden: geen

Lesblok 25 tot en met 28 mei
Weer: wisselvallig, behoorlijke bovenwind maar rustig op de helling
Aantal dagen gevlogen: 4 (eerste dag loopoefeningen)
Instructieteam: Wim Egelmeers
Aantal piloten: 4
Aantal starts: ongeveer 12
Bijzonderheden: weinig. Om beurten was er een piloot een dag niet lekker en deed niet mee. Twee van de beginners
kwamen zonder afmelden niet opdagen.

Lesblok 22 tot en met 25 juni
Weer: ’s nachts en later op de middag erg harde wind; in de ochtend rustig tot lichte wind op de helling
Aantal dagen gevlogen: 3
Instructieteam: Heleen van den Bos
Aantal piloten: 3
Aantal starts: ongeveer 33
Bijzonderheden: weer veel last-minute
minute afmeldingen. Zaterdag erg leerzaam, zondag bracht niks extra. Een piloot van
buiten die kwam opfrissen deed het erg goed, heeft veel vertrouwen gewonnen.
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Lesblok 20 tot en met 23 juli
Weer: onweer en onstuimig in de nachten en in de bovenlaag, op lestijden wel rustig genoeg
Aantal dagen gevlogen: 4 (eerste dag loopoefeningen)
Instructieteam: Wim Egelmeers
Aantal piloten: 4
Aantal starts: ongeveer 10
Bijzonderheden: piloot van Belgische school te gast, die graag wilde doorlessen terwijl zijn school met gevorderden
in de bergen was. We hebben hem na overleg met zijn school begeleid op de manier waarop hij het vliegen leert, en
dat is allen goed bevallen. Het loont wellicht de moeite agenda’s op elkaar af te stemmen.

Lesblok 24 tot en met 28 augustus
Weer: onweer maar op de lestijden goed kunnen vliegen
Aantal dagen gevlogen: 3
Instructieteam: Wim Egelmeers
Aantal piloten: 3
Aantal starts: ongeveer 12
Bijzonderheden: onderdeel van het zomerpakket
zomerpakket,, lesblok oefenhelling direct na 2 blokken lieren. Beviel de
deelnemers erg goed.

Theorie op niet-vliegbare momenten
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Lesdagen aan de lier
Onze lessen aan de lier zijn in 2017 allemaal gegeven op ons vaste lierterrein ’t Looveld net buiten Zweeloo. Ze zijn
ruwweg opgedeeld in 3 niveau's:
•
•
•

B1- en follow-up
up 1: complete beginners en piloten die alleen oefenhelling hebben gedaan
Follow-up
up 2: piloten die al eens wat gelierd hebben en ontkoppelen en SS-bochten
bochten oefenen
Lieruitje: piloten die kunnen ontkoppele
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-liercursus
liercursus is de eerste dag meestal geheel gewijd aan loopoefeningen en maken de
cursisten de dag erna hun eerste vluchtjes. Dat begint met aange
aangedreven
dreven 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.
Het B1-niveau
niveau bij ons bestaat niet alleen uit het op
op- en afbouwen van een toestel, starten,
ten, 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
ng 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.

Cursusinformatie lieren 2017
Bij de aantallen starts zijn de loopoefeningen en de eerste 'aangedreven loopoefeningen' niet 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: 35
• Minimaal gemaakt aantal lierstarts in 2017: 539

Lieruitje, 14 tot en met en 17 april
Weer: pittig voorjaarsweer; 6 tot 14 knopen West, 6/8 actieve cumulus, buitjes
Aantal dagen gevlogen: 2, op de andere dagen heftig april
aprilweer
Aantal gedocumenteerde lierstarts: 12
Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver
Aantal piloten: 5
Bijzonderheden: op
p de tweede dag extra vroeg begonnen wegens verwachting toenemende wind. Na ruim twee uur
doen over het opbouwen zijn er 2 starts
tarts gemaakt, daarna was de wind te hard. Ook dat is leren, al was het
ongetwijfeld niet zo’n leuke les voor de aanwezigen. Drie piloten kwamen niet zonder dat ze zich hadden afgemeld.

Beginners/follow-up1, 22 tot en met 25 april
Weer: 10 tot 17 knopen (fors!) met 4/8 actieve cumulus
Aantal dagen gevlogen: 1
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Aantal gedocumenteerde lierstarts: geen, loopoefeningen
Instructieteam: Heleen van den Bos, Jos van Drie
Aantal piloten: 10
Bijzonderheden: harde wind, maar voor de dag erna werd beter beloofd. Met de nieuwelingen loopoefeningen
gedaan met veiligheidstouwen aan de crossbar/leading edge van een grote en kleine Spirale.
Spirale Ging heel goed, alle
piloten hadden aan het eind van de dag goede toestelbeheersing en zouden aan de lier kunnen de volgende lesdag.
Helaas
aas verslechterden de verwachtingen en hebben ze niet gevlogen dat lesblok. Op dag 2 zijn we nog begonnen
met loopoefeningen voor de puntjes op de i.

Lieruitje, 27 tot en met 30 april
Weer: matige wind, 3 a 4 bft; half tot zwaarbewolkt, fris
Aantal dagen gevlogen: 4
Aantal gedocumenteerde lierstarts: 85
Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver
Aantal piloten: 10 gemiddeld
Bijzonderheden: harde wind met tegelijk veel onachtzaamheid bij de piloten. Continu wegwaaiende toestellen
(waarvan één ook met serieuze schade), dit blokje wel 3 keer de kabel moeten kappen. Ook weer piloten die niet
komen zonder bericht.

Lieruitje, 4 tot en met 7 mei + 8 mei extra
Weer: beetje bumpy maar steeds rustiger
rustiger, 3 bft, 7/8 stratus, laatste dag miezerregen
Aantal dagen gevlogen: 3
Aantal gedocumenteerde lierstarts: 75
Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver
Aantal piloten: 14 gemiddeld, op laatste dag 5 maar slechts 1 vloog
Bijzonderheden: wederom onrustig weer, waar de piloten ondanks duidelijke briefing n
niet
iet goed op inspeelden. Veel
kleine onhandigheden, bijna wegwaaiende toestellen en wat kromme uprights die zeker niet hadden gehoeven.
Regelmatig de piloten tot de orde moeten roepen. Voor de extra dag hadden zich zo’n zes piloten gemeld. Bij het
opbouwen wat het wat regenachtig met miezerregen, en uiteindelijk besloot maar één piloot om op te bouwen. Die
heeft de ochtend geweldig gevlogen, terwijl de andere piloten het corvee voor hem deden en spijt hadden van hun
keuze. Wel gaan we meer aan serieuze voori
voorinschrijving
nschrijving doen voor dit soort extra dagen; niet meer zo vrijblijvend
maar vooraf bindend inschrijven. Voor de gewone lesdagen waren er weer een aantal piloten die niet of op de dag
zelf pas afmeldden.

Follow-up2 11 tot en met 14 mei
Weer: 2 tot 4 bft, variabel
riabel richtingen om het zuid, 6/8 cumulus
Aantal dagen gevlogen: 2
Aantal gedocumenteerde lierstarts: 36
Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver
Aantal piloten: 6
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Bijzonderheden: variabel weer maar geen bijzonderheden; mooie vorderingen gemaa
gemaakt.. Er sloten een aantal meer
ervaren piloten aan.

Lieruitje, 6 juli tot en met 9 juli
Weer: weinigg wind, van oost draaiend naar west, halfbewolkt
Aantal dagen gevlogen: 4
Aantal gedocumenteerde lierstarts: 72
Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Dr
Drijver
Aantal piloten: 9, op laatste dag 5
Bijzonderheden: prima dagen, wel een uur verloren door pech aan de lier (koelvloeistof). Soms in de middag te
weinig wind voor een windrichting, het ging niet meer omhoog aan de lier. Het blokje begon spannend met een
demonstratie van wat er gebeurt als je zonder final wenst te landen. Deze dagen extra over het nut van een final en
over vlakke fase gehad. Een van de piloten had zijn schoolklas bij zich om het vliegen eens van dichtbij te zien. Voor
veel van de aanwezige
ezige piloten was dit het eerste vliegen van het jaar, veel stof eraf en goede vorderingen gemaakt.
gemaakt
Sommige piloten maakten de overstap naar ander materiaal.

Follow-up1 en 2, 13 juli tot en met 16 juli
Weer: 2 bft, west tot zuidwest, halfbewolkt. Eindelijk eens wat rustiger weer
Aantal dagen gevlogen: 2
Aantal gedocumenteerde lierstarts: 35
Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver
Aantal piloten: 6
Bijzonderheden: deels loopoefeningen gedaan. Bij deze loepoefeningen kreeg één piloot zweepslag in zijn kuit. Een
andere bezeerde zijn toch al zwakke knie bij een verder prima landing. Op de laatste dag brak een piloot de
bovenarm. Zie hiervoor het veiligheidsrapport. Er sloten ook een aantal meer ervaren piloten aan.

Beginners tot en met follow-up2,
up2, 12tot en met 23 augustus, zomerpakket
Weer: warm met in de ochtend heel rustig weer, in de middag meer thermische wind en regen
Aantal dagen gevlogen: 9
Aantal gedocumenteerde lierstarts: 86
Instructieteam: Heleen van den Bos, enkele dagen met Aernout Drij
Drijver
Aantal piloten: 4 gemiddeld
Bijzonderheden: onderdeel van het zomerpakket, twee lierblokjes achter elkaar en dan samen door naar de
oefenhelling, met tussendoor vrije dagen om uit te rusten. Lessen alleen in de ochtend, in de middag vrij. De opzet
van zo’n zomercursus is goed bevallen, en ook de lessen vanaf 99.00 uur in de ochtend tot 13.00
13 uur, en daarna niet
deltawachten tot de thermiek ophoudt maar gewoon vrij. De aanwezige piloten maakten veel vorderingen, maar er
zijn ook wat blessures opgetreden: een piloot die achteraf aangaf nog last te hebben van een liesblessure verstuikte
de enkel, al lopende op lichte hardloopschoentjes in plaats van het aangeraden stevige schoeisel.
schoeisel Ook brak een
piloot zijn bovenarm. Zie hiervoor het veiligheidsrapport.
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Lieruitje, 26 tot en met 29 augustus
Weer: 1 a 2 bft, variabel door thermiek, licht afgeschermd
Aantal dagen gevlogen: 4
Aantal gedocumenteerde lierstarts: 58
Instructieteam: Heleen van den Bos
Aantal piloten: 5
Bijzonderheden: op de eerste ochtend kwam nie
niemand
mand goed omhoog wegens weinig wind en thermische
omstandigheden. Als
ls alternatief programma samen de trommel van de lier wat opgehoogd en daar de kabel terug
op gespoeld. Geoefend met het starten
rten vanaf de dolly met een duo
duovlieger,
vlieger, nog zonder passagier. Er werd een nieuw
duur- en hoogterecord gevestigd door een piloot die ontkoppelde op 200 meter hoogte en (zonder vario)
thermiekter naar 440 meter en bijna een kwartier in de lucht bleef
bleef.. Deze piloot had net zijn B1 gehaald en een eerste
bergstage achter de rug. Ook tijdens dit blokje vergat een piloot de hang check. Hij was ook niet ingehaakt, dus dit
had serieuze problemen op kunnen leveren. Ook de startofficier en de starthulpen merkten dit niet; een andere
piloot uit de groep zag het wel op tijd. Hierover meer in het veiligheidsrapport. Op de laatste dag van het lesblok
nam de wind in de loop van de dag flink toe en draaide ook. De aanwezige piloten van een zeker niveau hadden hier
beter op in moeten spelen, maar men was erg koppig met het willen starten me
mett flinke crosswind en in rotor.
Daardoor zijn er veel minder starts gemaakt dan had gekund, al is er wel een wijze les geleerd.
geleer Bij de debriefing een
serieus gesprek over zowel rotor als over pilotenmentaliteit gehad.

Gemengd niveau, 14 tot en met 17 okto
oktober
Weer: licht bewolkt, knoop of 7 om het zuid
Aantal dagen gevlogen: 4
Aantal gedocumenteerde lierstarts: 80
Instructieteam: Heleen van den Bos, enkele dagen ook Aernout Drijver
Aantal piloten: 6
Bijzonderheden: gemengde groep qua
ua niveau (follow-up 1 en lieruitje) ging heel goed samen.
samen

Een mooie lierdag metB1-piloten
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Bergvliegen voor B2 en B3
B3-opleiding
We bieden drie soorten bergstages aan:
• Bergvliegen op Col du Sapenay
• Stekken verkennen op Safari
• Overlandstage Les Petites Cross
De Sapenay-stage iss ideaal voor bergdebutanten met ruim B1
B1-niveau,
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 dag, waarbij de ervaren B1-ers
ers al na eeen
en 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'
effects oefenen zoals milde
overtrek, scherpe bochten en doellandingen.
De Safari is bedoeld voor piloten die functioneren op B2
B2-niveau,
niveau, en die aan hun zelfstandigheid willen werken. De
ingangseisen zijn streng. Tijdens deze stage beoordeelt iedere cursist voo
voorr 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 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
ktijk 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.
De overlandcursus is voor B2- en B3-piloten
piloten met veel recente vliegervaring. De ingangseisen voor deze cursus zijn vrij
streng; niet iedereen nemen we mee. We organiseren deze cursus ni
niet
et ieder jaar maar alleen op
o verzoek van vier of
meer piloten. In 2017 hebben we deze niet georganiseerd.

Overzicht bergstages 2017
Toenemende drukte op onze vaste huisstek begint te vragen om een andere aanpak van de lessen. Er komen veel
meer (parapente)vliegscholen
e)vliegscholen op deze stek, en er is groeiend verkeer van duo
duo-parapentes
parapentes in de lucht. Er is goed
contact met de collega’s en het landingsterrein is groot genoeg, maar toch vraagt dit wat meer van de zenuwen van
de piloten. Vanaf dit seizoen is vliegen in verkeer en opbouwen op een drukke startplek vast onderdeel van de
briefings geworden. Het opbouwen op een drukke startplek in combinatie met veel familie, vrienden en andere
toeristen wordt door piloten als extra zwaar ervaren. Daar zijn we zeker de eerste dagen van de bergstages alert op
en zorgen dat onze groep zo klein mogelijk is (geen meekijkende familie de eerste dagen).
•
•
•

Totaal geplande dagen bersgstages, inclusief acclimatieseren: 54
Totaal gevlogen dagen bergstages, inclusief acclimatiseren: 22
Totaal aantal bergstarts:: ongeveer 365
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Bergstage Col du Sapenay, 25 mei tot en met 3 juni
Stek: Col du Sapenay
Terrein: Wat drukker in de lucht en op de opbouwplaats; voor Sapenay erg kort gras op de landing.
Aantal dagen gevlogen: 8
Aantal starts: ongeveer 80
Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver
Aantal piloten: 8
Bijzonderheden: één piloot strandde op weg naar de cursuslocatie met autopech. Het weer was zwaar; erg warm
hittegolfweer en elke dag vliegbaar. Halverwege de week een rustdag afg
afgekondigd,
ekondigd, die had wellicht een dag eerder
gemogen. Aan het eind van de week heeft één piloot een misstart en komt naast de start in de bomen terecht. Zie
hiervoor de veiligheidsrapportage. Afgezien daarvan was het voor allen een mooie cursus, goed gevlogen en goed
geleerd. Complimenten van allen.

Bergstage
ergstage Safari, 4 tot en met 11 juni
Stekken: Col du Sapenay, Chamoux, Semnzo
Semnzoz, Revard
Aantal dagen gevlogen: 7
Aantal starts: 40
Instructieteam: Heleen van den Bos
Aantal piloten: 5
Bij de start van de Safari waren
aren de landingsvaardigheden van de deelnemers nog niet echt ok. Daarom vlogen we
eerst nog een aantal dagen op Sapenay. De laatste dag op Sapenay kozen de piloten zélf voor nog een dag op de
bekende stek, om nog lekker in te vliegen. Daarna konden we op sstap,
tap, al was het weer vaak spelbreker. We vlogen
vrijwel elke dag, waarvan toch wel een aantal dagen op Sapenay.

Bergstage Col du Sapenay, 20 tot en met 29 juli
Stek: Col du Sapenay
Terrein: nog steeds druk, gewas op landing niet zo gek hoog voor in de zomer
er (wegens droogte)
Aantal dagen gevlogen: 7
Aantal starts: 115
Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver
Aantal piloten: 14
Bijzonderheden: erg grote groep, maar wel een hele fijne. Het werd de week van de mooie uitspraken en veel
humor. Goede gesprekken ook met piloten die net wel of nog net niet hun brevet haalden, waaronder eentje die
vorig jaar teleurgesteld was dat hij van onze instructeurs nog geen handtekening zou krijgen maar die nu zelf kwam
uitleggen waarom dat was, waarom hij daar zo blij mee was en dat hij dacht er nu bijna aan toe te zijn, en ons
complimenten gaf voor ons eerdere oordeel. Een van de piloten hebben we beperkt tot alleen vliegen in erg rustige
omstandigheden. Hij was niet optimaal ingevlogen vooraf en wist dat dit erbi
erbijj hoorde als hij niet heel scherp bij de
les bleef. Hij vond dat zelf erg jammer maar stelde zich niet actief lerend op en luisterde moedwillig niet naar
instructies.
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Bergstage
ergstage Safari, 28 juli tot en met 8 augustus
Stekken: Col du Sapenay, Chamoux, Revard
Revard, Semnoz, Dent du Chat
Aantal dagen gevlogen: 7
Aantal starts: 42
Instructieteam: Heleen van den Bos
Aantal piloten: 6
Bijzonderheden: juist op de eenvoudigste stekken maakten de piloten er een beetje een rommeltje van. Slordige
starts, onnodig rommelige landingen en zelfs wat buitenlandingen. Sommige piloten hadden dat jaar nog erg weinig
gevlogen, anderen waren wellicht door successen in de week ervoor een beetje makkelijk geworden. Met ieder op
maat over gesproken. De laatste dagen helaas onvliegbaar, d
dus
us betering hebben ze nauwelijks kunnen laten zien.
Het weer was soms best lastig, met wel een vliegbaar venster maar daarvoor en ook vrij vlot daarna mindere
omstandigheden. Op Chamoux was het traditioneel druk al
alss enige vliegbare stek die dag maar ieder ging daar prima
mee om.

Bergstage Col du Sapenay, 7 tot en met 16 september
Stek: Col du Sapenay
Terrein: het a-landingsterrein
landingsterrein was in stroken gemaaid en gevaarlijk; wij hebben het b
b-terrein
terrein gebruikt
Aantal dagen gevlogen: 7
Aantal starts: 30
Instructieteam: Heleen van den Bos, Aernout Drijver
Aantal piloten: 5
Bijzonderheden: een cursus met erg veel geduld… Het weer zat behoorlijk tegen. We hebben bijna elke dag kunnen
vliegen, maar moesten vaak lang wachten en zoeken naar een gaatje tussen regenbuien, rugwind
r
en andere ellende
door. De vluchten die we maakten deden er wel toe, en ook het deltawachten was het waard. Er kwam zeer
interessant weer langs, met op 1 dag bijvoorbeeld een koufront, een warmtefront en een koufront. Erg veel over
meteo gehad, dingen
en toegelicht, wolkensoorten bekeken en besproken, startcondities en gevolgen van bepaald
weer en bepaalde keuzes met elkaar bediscussieerd.
De briefing op de eerste dag wat wat anders dan anders, omdat alle cursisten dit jaar al eerder op Sapenay gevlogen
gevlog
hadden. We konden daardoor wat meer de diepte in betreft meteo, luchtvaartregels (hoe zit het nou met het
veranderde plafond, en hoe werkt een luchtvaartkaart?), thermieken etc. Alle p
piloten
iloten gaven aan blij te zijn met de
regel op de eerste vliegdag maar een vlucht; vóórr die ene vlucht hadden ze allemaal wel zin in twee, maar na die ene
vlucht waren ze blij en uitgeput van alle indrukken. Ook gaven ze elk terug dat ze misschien niet het meeste ooit
gevlogen hadden, maar wel het meeste ooit geleerd.
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Bergstage
stage Safari, 15 tot en met 24 september
Stekken: Col du Sapenay, Dent du Chat, Chamoux
Aantal dagen gevlogen: 8
Aantal starts: ongeveer 28
Instructieteam: Heleen van den Bos
Aantal piloten: 4
Bijzonderheden: lastige week qua meteo, maar voor de piloten o
ook
ok geen goede week waarin ze veel leerden. We
hebben zo veel gevlogen als met het gegeven weer mogelijk was, en men koos ook bijna zonder uitzondering precies
goed qua stek. Op sommigee stekken was het druk (Chamoux vooral
vooral,, waar iedereen zich toch weer liet foppen door
de harde wind bij de landing), en het was over het algemeen erg lang deltawachten voor er gestart kon worden.
Vliegen op de Semnoz lukte niet, er stond vee op het landingsterrein. Alle piloten behalve 1 vertrokken al 1 of 2
dagen eerder; met dee ene overgebleven piloot samen naar de Coupe Icare gegaan. Dat was op de allermooiste
vliegdag van het hele jaar leek het wel, maar de piloot was moegevlogen en vond het prima om die dag naar
luchtpret te kijken in plaats van zelf in de lucht te hangen. Bijij het afsluitende diner waren de piloten vol lof over de
stage, hun opleiding en de manier waarop onze school ze coacht en begeleidt.

Overlandcursus
Voor de overlandcursus meldde zich één belangstellende. Deze ging niet door.

Hangcheck op de Dent du Chat
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Overige activiteiten
Naast de vlieglessen organiseren we jaarlijks nog andere activiteiten voor piloten. De meeste van deze activiteiten
vinden in de wintermaanden plaats.

Soarlessen
Bij soarlessen moeten ten minste drie piloten van ongeveer vergel
vergelijkbaar
ijkbaar niveau kunnen, en moet het weer en de
stek daarbij passen. Op de mogelijke soardagen dit seizoen was te weinig belangstelling.

Coaching ervaren piloten
Voor piloten met een geldig brevet bieden we coaching aan: één op één begeleiding of in een kleine
kle groep op
aanvraag om aan iets specifieks te werken, aan materiaal te wennen of om terug in te vliegen
vli
als het brevet
verlopen is. In 2017 was er geen vraag naar coaching.

De Vlieghap
Elke laatste zaterdag van november vieren we met elkaar het slot van het vliegseizoen en de komst van het nieuwe.
Deze Vlieghap is een begrip onder elke piloot die ooit in onze school gevlogen heeft. Doorgaans komen er zo'n 40 à
50 piloten met en zonder familie. In 2016 was de Vlieghap bij de Parel van Zuilen. Zo’n 48 vliegvrienden
vlieg
sloten aan;
ook piloten die al jarenlang een brevet hebben kwamen voor de gezelligheid langs. De vlieghap voor 2017 zal in
Malden zijn bij de NIJAC.

EHBO-herhalingsdag
Lang geleden organiseerde de afdeling Deltavliegen van de KNVvL een EHBO
EHBO-herhalingsdag
ingsdag 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 de EHBOEHBO
herhalingsdag. Met name voor instructeurs,
tructeurs, maar sinds een jaar of twee komen er ook steeds meer liermannen, en
‘gewone’ piloten. De EHBO-herhalingsdag
herhalingsdag in november van 201
2016 was de laatste met onze instructeur John Rietdijk.
Hij gaat met pensioen; we hebben gezocht naar een goed alternatie
alternatieff maar dat is nog niet gevonden. Voor 2018
houden de instructeurs in ieder geval zelf hun EHBO
EHBO-vaardigheden
vaardigheden op peil. We proberen om in het vroege voorjaar
van 2018 nog een gezamenlijke dag te plannen met een trainer, maar het is nog niet duidelijk of dat lukt.

Chutevouwen
Op verzoek van een aantal cursisten organiseerde we voor het eerst een vouwdag voor noodparachutes, op 1 april in
Oosterhesselen. Op die dag kon iedereen het chutegooien oefenen in de simulator, bespraken we wanneer en vooral
ook hoe je chute
ute te gebruiken en hielpen we piloten bij het vouwen van hun eigen chute. Daarvoor waren er twee
extra hulpinstructeurs met ervaring in het chutevouwen aanwezig. Het was een erg leerzame dag, waarop veel
piloten er voor het eerst bij stilstonden hoe een cchute
hute eigenlijk werkt en wat je moet doen om hem te gooien. De
meeste piloten hadden de handleiding nog nooit gelezen en hadden eigenlijk geen idee wat ze bij zich hadden en
hoe het werkte. Gelukkig waren er ook piloten die wél wisten hoe een noodparachute werkt. Een aantal parachutes
bleken niet juist in de binnen- of buitencontainer te zitten en kwamen er maar met moeite uit. Een deel van deze
chutes was een jaar ervoor bij een vouwdag van een vliegclub hervouwen en gemonteerd. Er deden 16 piloten mee.
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Feedback van de cursisten
Een nieuw hoofdstuk in het jaarverslag: feedback van de cursisten. Bij de bijzonderheden van de cursusblokken is al
iets aan feedback meegenomen. Niet per se na elk lesblok maar wel zeer regelmatig vragen ik en mijn instructieteam
om
m feedback van de cursisten. Dat schrijven we niet op maar nemen we wel mee bij het plannen van de lessen, het
opstellen van het lesprogramma en bij de lesbegeleiding. Langzaamaan wordt het tijd die feedback te formaliseren,
ook om samen met de cursisten en
n de KNVvL te kijken naar hoe we de sport en de opleiding toekomstvaster kunnen
maken.

Meer terugkoppeling in de toekomst
Dit jaar is er nog niet veel formele feedback beschikbaar. Ik werk aan een evaluatieformulier voor een jaarlijkse
jaarlijks
evaluatie door alle cursisten. Ik hoop deze na seizoen 2018 in te kunnen zetten. Ik vraag vanaf volgend seizoen ook
of piloten de feedback die ze me mondeling geven, ook op willen schrijven. Online in een gastenboek, of op een
andere manier. Ook daar kan ik dan weer in het o
openbaar
enbaar aangeven wat er met die informatie gedaan is of wordt.

Feedbackschriften 2017
Vorig jaar is tijdens de clubs- en scholendag van de KNVvL het geven van feedback besproken, en is de scholen
aangeraden om het cursisten mogelijk te maken ook anoniem ffeedback
eedback te geven. Dat kan wenselijk zijn, omdat
cursisten misschien sommige dingen niet durven te zeggen of omdat ze zich niet goed gehoord voelen. De scholen
zijn maar klein, dus de feedback betreft vaak direct de persoon die je er normaal op aan zou spreken.
spre
Een schrift op
elke leslocatie zou een oplossing kunnen zijn. Ik heb daarom op elke leslocatie een schrift voor feedback mét pen, op
een makkelijk bereikbare plek maar buiten het directe zicht van de instructeurs. Men kan er vrijelijk heen om wat op
tee schrijven zonder dat het opvalt. De cursisten zijn allen gewezen op de schriftjes en ook op het doel, en ze weten
dat de feedback daarin zwaar wordt meegenomen in de evaluaties van de cursussen. Omdat het om anonieme
feedback gaat, heb ik afgesproken om in de ee-mailnieuwsbrief
mailnieuwsbrief van de school en op de website aandacht te geven
aan wat er met welke feedback is en wordt gedaan. Op die manier is er toch terugkoppeling naar de feedbackgever,
zonder dat we hoeven te weten wie dat is.
De meeste piloten gaven aan
n zo’n schrift maar onzin te vinden
vinden.. Dat bleek ook in de praktijk:
•
•
•

Feedbackschrift oefenhelling: leeg
Feedbackschrift lieren: leeg
Feedbackschrift bergvliegen: 2x anonieme complimenten, 1x ondertekend compliment

Wel resulteerde de schriften in een paar m
mooie
ooie gesprekken over het aanspreken van mij, van instructeurs en van
piloten onderling. Over je aanspreekbaar opstellen, nu tijdens de opleiding maar ook daarbuiten, en hoe om te gaan
met piloten ‘in de buitenwereld’ die zich níet aanspreekbaar opstelden. Een waardevol neveneffect.
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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, weer 1 à 2 jaar later op B2 niveau en kan men zelfstandig de wereld in
i 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
schoo
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
n 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 ope
opereren
reren 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 m
misser
isser 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 houden we potentieel gevaarlijke situaties bij en proberen te voorkomen dat ze op
kunnen treden. We delen deze informatie graag en staan ook open voor aanbevelingen van anderen.

Opvolging aanbevelingen van vorig jaar
Naar aanleiding van de ervaringen van vorig jaar zijn, hebben we de volgende acties ondernomen:
Medische verklaring voor alle cursisten
Cursisten vullen nu bij aanmelding voor een cursus een medische verklaring in, om hen nog duidelijker te wijzen op
hoe belangrijk het is dat instructeurs weten hoe het medisch met iemand gesteld is bij het leren vliegen. Geen van
de oudgedienden vond dit raar, en nieuwe piloten weten niet beter. Er zijn al een aantal goede zaken uit naar voren
gekomen, die piloten anders niet hadden genoemd omdat zij dachten dat het niet relevant zou zijn.
Veiliger vliegmateriaal
We wijzen piloten
n met eigen materiaal vaker en strenger op het belang van regelmatige controle, het regelmatig
vervangen van kabels, het lezen van de handleidingen en het regelmatig vouwen van de chute en weten hoe ermee
om te gaan. De eigenmateriaalverklaring is er nog n
niet
iet en dat voelt ook al te schools, maar nog steeds is de
gemiddelde piloot te makkelijk met zijn of haar materiaal. Het lijkt een deel tijdgeest, en een deel vertrouwen; het
materiaal is erg veilig en je hoort nooit van een piloot die verongelukte omdat zzijn
ijn buizen, kabels of doek niet in orde
was… De mores moet omhoog naar hoe het vroeger gebruikelijk was: ontzag voor de zwaartekracht, zorg voor het
materiaal. Dit blijft een lastig aandachtspunt. Het zou erg helpen deze mores op te krikken als clubs, tweedehands
twee
materiaalverkopers en ook de KNVvL (op bijvoorbeeld de veiligheidsdagen) ook aandacht besteden aan de
levensduur van onderdelen en het belang van de regelmatige toestelcheck. Het moet een normaal onderdeel zijn
van het vliegen, niet iets wat je alleen
een tijdens je opleiding te horen krijgt.
Angle-of-dangle begrenzer
Piloten die met nieuw of tweedehands materiaal bij ons komen, informeren we over het risico van zwaar letsel door
‘neus in je nek’; het bij een nose-in
in zelf naar voren slingeren en vervolg
vervolgens
ens de neus (of leading edge) van je toestel
op je hoofd (helm) of in je nek (onbeschermd) krijgen. Bij sommige toestel
toestel-harnascombinaties
harnascombinaties is dit risico zeker
aanwezig. Vooral de beginnend piloten zijn hier makkelijk op aan te spreken en zien na enige uitleg
uitle het risico en de

Randonaero Adventures deltavliegschool & shop| info@deltavliegschool.com | +316-41664507
Middendorp 6, 7861 BK Oosterhesselen |Facebook en Twitter @randonaero
KvK 11023263 | BTW NL183104638B01 | IBAN NL68 RABO 0375385630 (H van den Bos)
14

oplossing. Die is simpel: het angle of dangle touwtje begrenzen zodat ook als het losschiet, de piloot nooit zo ver
voorover kan. Bij sommige harnassen is zo’n touwtje er niet, en moet op een andere manier een begrenzer worden
gemaakt. Ervaren
rvaren piloten vinden dit vaker onzin en vliegen liever door met deze risicovolle afstelling. Hebben zij hun
brevet, dan wijzen we ze er wel op maar verplichten we hen niet dit aan te passen; zij moeten in staat zijn hun eigen
risico’s te kiezen op dit gebied.
ied. Wel is het merkwaardig dat fabrikanten nog steeds harnassen zonder dangledangle
begrenzer afleveren.
Ingangsniveau piloten per cursus
Net als elk jaar hadden we dit jaar weer een aantal piloten die een deel van de opleiding bij een andere school
hadden gevolgd,
lgd, en een aantal piloten die wel bij ons lesten maar lang niet waren geweest. Zoals voorgenomen
letten we dit jaar nog strenger op het ingangsniveau van piloten en bespreken we explicieter met instructeurs en
cursisten wat we van hen verwachten en wat zi
zijj kunnen verwachten van een cursus bij ons. Dat hield in dat een van
de piloten wel mee kon op bergstage, maar alleen kon starten in de allerrustigste lucht. Ook waren er enkele piloten
die niet mee gingen op bergstage voordat ze succesvol hadden gelierd o
off op de oefenhelling waren geweest om aan
ons te wennen en om te laten zien dat ze het vliegen goed in de vingers hadden. De meeste van hen merkten toen
zelf al dat ze liever nog even bleven oefenen voordat ze mee gingen de bergen in, omdat ze ook net als de andere
piloten wilden gaan thermieken als ze daar waren en niet alleen in rustige lucht wilden vliegen. Ook het hogere
ingangsniveau voor de Safari wierp zijn vruchten af; het werd daarmee weer echt een opstap naar het zelfstandig
vliegen, en voor piloten
en die net een brevet hebben een vliegvakantie met veel eigen verantwoordelijkheid.

Voorvallen seizoen 2017
In 2017 is helaas niet alles heel gebleven. Hieronder werken we de voorvallen en de lering die we eruit kunnen
trekken, verder uit. Het ging dit seizoen
zoen om:
•
•
•
•
•

Lichte blessures aan enkel, knie, lies en hamstring
Twee gebroken bovenarmen
Kromme uprights,, wegwaaiende toestellen, herhaaldelijke kabelkap
Willen starten zonder hangcheck
Een misstart bij het bergvliegen

Bij alle voorvallen was vermoeidheid van de piloot verreweg de belangrijkste oorzaak. Daarbij speelt het een steeds
merkbaardere rol of piloten ’s avonds op of nabij de lesloc
leslocatie
atie overnachten of dat ze naar huis gaan. Ook speelt
goede kleding en goed schoeisel bij deze voorvallen een grote ro
rol.
Lichte blessures aan benen en armen
Zowel op de oefenhelling als op het lierterrein hebben beginnende piloten wel eens last van een verzwikte of
verstuikte enkel, een knieblessure of last van de hamstring. Daar kwam dit jaar ook een piloot bij met knieklachten
knie
na een compressielanding, een piloot met wat last van zijn schouder na een nose
nose-in
in en een piloot met last van de
lies. Dit waren gelukkig voor allen geen langdurige blessures, maar ze zijn wel vervelend. Deels waren ze te
voorkomen: de piloten met last van de enkels droegen ondanks dringend advies allen lage, zachte sportschoentjes
terwijl de ondergrond niet altijd even vlak is. De piloot met knieklachten bleek niet al te lang geleden geopereerd
aan zijn meniscus en kende de klacht zelf al, en de p
piloot
iloot met liesklachten had die bij een andere sport al eerder
bezeerd en was nog niet geheel hersteld. Maar niet alles is aan de piloten zelf te wijten: een nose-in
nose komt voor bij
het leren vliegen, en geeft vaker klachten aan arm of schouder. Hamstringbles
Hamstringblessures
sures zijn ook een bekend euvel, zeker
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bij het leren starten op de oefenhelling. Hier is niet direct wat aan te doen, al denken we wel steeds na over
manieren om juist in de beginfase van het lessen de overgang van lopen naar vliegen en van vliegen naar lopen
lo
(de
start en de landing) makkelijker te maken. Verder blijven we hameren op geschikte kleding, goede warming up en
niet lessen als je nog een blessure hebt.
Voornemens:
• Nog meer eisen stellen aan kleding en schoeisel
• Meer aandacht voor warming up en fysieke gesteldheid
• Nadenken over toevoegingen aan het lesprogramma om de eerste stappen makkelijker te maken
Twee gebroken bovenarmen
De eerste piloot die een arm brak vloog mee tijdens een follow
follow-up1
up1 aan de lier. Het niveau ging goed vooruit en van
aangedreven
dreven loopoefeningen gingen we langzaamaan over naar de eerste hopjes, op bescheiden hoogte en kort
traject maar wel echt even los van de grond. Na een aantal met goed gevoel uitgevoerde hopjes raakte de piloot
toch de controle kwijt en stuurde te lang te ver naar de verkeerde kant. In plaats van terugsturen of vlakleggen
duwde de piloot uit om af te remmen en kwam in een langzame bocht naar de grond. Het lestoestel ving zelf nog
wat af maar door de roterende energie kwam het toestel scheef op de grond. De piloot brak hierbij de arm, mogelijk
door de compressie toen de elleboog de grond raakte.
De tweede piloot maakte ook goede vorderingen tijdens een follow
follow-up2
up2 aan de lier, enkele maanden later. Hij was
na een paar dagen oefenen erg moe, en had aan het be
begin
gin van de dag zelf al aangegeven niet te vliegen. Het weer
die dat was voortreffelijk, met vrijwel geen en zeer gelijkmatige wind
wind.. Zijn vliegmaatjes maakten dan ook al snel een
paar mooie hopjes. Hij bedacht zich en besloot toch een startje te maken om te zien hoe het ging. En dat ging
eigenlijk heel goed. Zo goed, dat hij besloot de rest van de ochtend toch mee te vliegen en dat leek ook de
instructeur een goed idee;; hij zag er weer fit en monter uit. Hij maakte een paar mooie hopjes op bescheiden hoogte
met steeds meer traject, hield de vlieger mooi op koers en corrigeerde wanneer dat nodig was. Bij zijn laatste
vluchtje raakte hij toch iets van koers en wachtte wat lang met reageren. Hij begon met corrigeren, stopte toen met
corrigeren, duwde uit en ‘wachtte
htte tot het ophield’. De instructies via de radio leken niet meer binnen te komen.
Volgens de piloot was dat ook zo; hij hoorde wel wat er gezegd werd maar deed er niets mee. Hij had gezien dat hij
afdreef, realiseerde zich dat hij niet meer boven de lierbaan
baan vloog maar ernaast (boven ook prima landbaar gras),
gras)
besloot ‘dit gaat niet goed’ en heeft toen niets meer gedaan. Er was op
p dat moment zo weinig wind, dat de
landingsrichting niet had uitgemaakt en overal was gras om op te landen. Dat realiseerde de piloot
p
zelf ook maar pas
achteraf, hij was te gefocust op landen op de lierbaan in de oorspronkelijke koers. Het toestel kwam net als bij het
eerdere ongeval in een bocht tegen de grond, waarbij de piloot de arm brak.
Elke gebroken arm is er natuurlijk een te veel. Toch is het lastig lering te trekken uit deze voorvallen. Bij beide was
het weer prima voor dit soort bescheiden vlucht
vluchtjes.
es. Beide piloten hadden al best wat ervaring op B1-niveau,
B1
en
beide gingen die dag goed vooruit. Juist om hen niet te overvoe
overvoeren
ren lieten we ze een aantal vluchten maken van
hetzelfde niveau; eerst bestendigen wat goed gaat, voor je het moeilijker maakt. De oefening werd dus niet
moeilijker, het weer ook niet. Er kwamen geen bemoeilijkende factoren van buiten bij, anders dan alle
al belevenissen
eerder die dag. Vermoeidheid, mentaal en/of fysiek, lag bij beiden op de loer. Zeker bij de tweede piloot, die
achteraf gezien die dag eigenlijk beter niet had kunnen vliegen. Als school ben je niet alleen de groeifactor voor
piloten maar ook de rem. Als instructeur ben je continu al
alert
ert op tekenen van vermoeidheid en stop je de lessen liefst
net voordat piloten zich realiseren moe te zijn. Want voor het leren vliegen heb je alle energie en alle aandacht
nodig; vermoeidheid staat het leerproces in de weg maar ook de veiligheid. Wellicht waren we die dagen niet alert
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genoeg op de tekenen van vermoeidheid, en gingen we te veel mee in het enthousiasme van de piloten die genoten
van hoe goed het ging, en daar weer energie van leken te krijgen.
Voornemens:
• Alert blijven op tekenen van vermoeidheid, en piloten soms meer afremmen
• Piloten duidelijker maken wat vermoeidheid doet en hoe zo fit mogelijk te zijn voor het lessen
Hangcheck vergeten en niet ingehaakt
Tijdens een van de lieruitjes vergat een pi
piloot
loot zich in te haken, en ook vergat hij een hangcheck te doen. Een van de
andere aanwezige piloten zag dat er iets niet klopte en brak de startprocedure af. Tijdens de startprocedure is er een
protocol dat door piloot, kabelhaler, startofficier en starthu
starthulpen
lpen gevolgd wordt. Dat is gericht op een veilige start,
maar het hebben van een protocol alleen is niet genoeg; het moet ook secuur gevolgd worden, anders werkt het niet
of averechts. Het inhaken en doen van een hangcheck is in eerste instantie de verantwoordelijkheid
oordelijkheid van de piloot.
Die gaf aan tijdens zijn voorbereidingen erg te zijn afgeleid door de vlucht van zijn voorganger. Ondanks dat hij zich
bewust was van die afleiding, ging hij wel door met startklaar maken. Daarbij sloeg hij een aantal belangrijke stappen
over. Ook de startofficier heeft steken laten vallen; die is bij ons medeverantwoordelijk voor een veilige start. Die
hoort niemand weg te starten zonder dat hij een hangcheck gezien heeft. De piloot krijgt de lierkabel pas nadat er
een hangcheckk gedaan is, en daarna kan de officier de startprocedure beginnen. Volgens omstanders, waaronder de
oplettende piloot, was de startofficier niet erg geconcentreerd op zijn taak maar was het meer een klusje om te
doen om daarna zelf de lucht in te kunnen. Zowel
owel piloot als startofficier waren dus afgeleid en niet met hun hoofd bij
de procedure, en ook de starthulpen letten niet op.
Oningehaakt starten is voor zo ver ik weet nog steeds doodsoorzaak nummer 1 onder piloten, dus dit is een zeer
kwalijke zaak. Juist
uist omdat inhaken én hangcheck doen zo ontzettend belangrijk is in de vliegcarrière, maken wij
piloten vanaf dag 1 daar al verantwoordelijk voor. Eerst alleen voor zichzelf, daarna door het opleiden van piloten als
startofficier ook voor elkaar. We zijn allemaal
llemaal maar menselijk en kunnen falen, maar met 2 checks (het inhaken én
de hangcheck) en twee alerte mensen (de piloot én de startofficier), zou de kans op falen erg klein moeten zijn. Dat
het toch gebeurt, is gerust beangstigend te noemen. De procedures kloppen, maar werken alleen als ze alert worden
ingezet en niet als ze blindelings opgedreund worden of als men stappen overslaat. Piloten moeten zich nog
bewuster worden van de risico’s van het niet
niet-inhaken
inhaken en moeten gefocust blijven op hun klus. Startofficieren
Startof
kunnen
niet bezig zijn met hun eigen vluchtje dat later op de dag komt maar moeten helemaal gefocust zijn op het hier en
nu, op de start die ze begeleiden. We passen komend jaar niet de procedure aan, maar gaan er wel actiever op
wijzen.
Voornemens:
• Piloten nog vaker wijzen op de kans op doodvallen bij het niet inhaken
• Startofficieren nog duidelijker wijzen op hun taken en verantwoordelijkheden, onder andere door ze
duidelijker te benoemen als officier van de dag en door aan het eind van elke dag hen terug te laten
koppelen hoe de dag verliep; daarmee krijgen ze eigenlijk méér verantwoordelijkheid, waardoor ze zich
wellicht verantwoordelijker voelen voor een goed verloop van de dag. Daar elke piloot op zijn beurt wel eens
startofficier is, blijft dee verantwoordelijkheid voor iedereen even groot.
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Vermoeidheid en gemakzucht bij het vliegen
Niet alleen bij de ongevallen maar ook bij de overige voorvallen speelt vermoeidheid een grote rol. De kromme
uprights, wegwaaiende toestellen en het op 1 dag tot 3 keer toe de lierkabel moeten kappen, was zo uniek dat dit
lesblokje met piloten en aanwezige instructeurs goed is nabesproken. Het weer was wat onstuimig, maar zeker niet
onwerkbaar. Veel van de aanwezige piloten hadden op dagen met meer wind en meer turbulentie
tur
vol vertrouwen
op het veld gestaan, en dat ging prima. Waar lag het hier dan aan? De algemene conclusie was gebrek aan aandacht.
Deels door gemakzucht en deels door vermoeidheid. Ondanks herhaaldelijk waarschuwen vanuit de school speelde
men niet in op de veeleisende omstandigheden. Bij nadere evaluatie bleken veel piloten moe te zijn. Sommige
wegens kersverse baby’s die hen van slaap beroofden, sommige wegens te drukke banen, andere waren niet
helemaal fit. Ook de ervaren piloot die in plaats van een gewone landing bijna de bomen in verdween had de
afgelopen nachten bijna niet geslapen, en was die ochtend om 6 uur opgestaan om op tijd op het lierterrein te zijn.
Vooral bij het lieren merkten we deze ontwikkeling, maar ook op de oefenhelling en ze
zelfs
lfs met bergvliegen komt het
steeds meer voor: piloten besluiten op het laatste moment of zij het weer goed genoeg vinden om te komen lessen,
komen dan ’s morgens vanuit huis naar het vliegterrein en rijden ’s avonds weer terug. Komen ze de dag erna ook,
dan
an rijden ze weer twee keer dat stuk. Met piloten uit het hele land gaat het soms wel om 3 uur enkele reis. Dat
heeft merkbaar impact op de fitheid van de cursisten, en op hun vorderingen. Die gaan lang zo snel niet als die van
piloten die tijdens het lesblok
lok in de buurt blijven overnachten. Dit komt de vliegveiligheid (en daarmee de lol en de
voortgang) niet ten goede. Het is te kort door de bocht om het naar huis rijden te zien als oorzaak van alle malheur,
maar het draagt er wel serieus aan bij. Uit gesp
gesprekken
rekken dit jaar blijkt dat ook het steeds onzeker wordende weer
hierbij een rol speelt. Nog nooit waren er zo veel lesdagen afgezegd vanwege het weer. Dat maakt de wens om te
vliegen op de dagen die wel doorgaan, des te groter. Ook al past het niet zo in d
de
e agenda of ben je niet zo fit, er kán
gevlogen worden dus er móet gevlogen worden. Ook dat draagt niet bij aan een gezonde pilotenmentaliteit of leuk
en veilig vliegen.
Voornemens:
• Piloten duidelijker wijzen op ‘human factors’ en de rol van ongemerkte ve
vermoeidheid
rmoeidheid
• Piloten inzichtelijk maken wat de extra uren reistijd doet met veiligheid en leercurve
• De invloed van het weer op de keuzes van de piloten inzichtelijker maken en bespreken
• Met piloten overleggen hoe we hier samen beter mee om kunnen gaan
Mislukte start bij het bergvliegen
Tijdens een van de bergstages op Col du Sapenay belandde een van de piloten direct na de start in de bomen rechts
van de start. Het was een dag met levendige wind
wind. Een
en beetje van links zoals altijd op Sapenay maar goed te doen.
Zeker voor deze piloot, die formeel nog geen B2 heeft maar wel op B2
B2-niveau vliegt. Op dit niveau vliegen piloten
vrijwel zelfstandig. De school is er nog voor advies, tips en om te helpen bij het verkennen van de bandbreedte van
veilig vliegen. De piloot heeft de uitdagende maar goed startbare condities samen met de instructeur beoordeeld en
heeft alle aandachtspunten en bijzonderheden goed doorgenomen
doorgenomen.. Tijdens het starten hield hij toch de invalshoek
niet goed onder controle. De neus ging omhoog, het toe
toestel naar rechts. De piloot koos er bewust voor om niet aan
te trekken en tegen te sturen
turen in de hoop nog van het tre
tremplin
mplin te komen, maar om mee te bewegen en in relatieve
veiligheid de bomen in te duiken. Dat gebeurde; het toestel remde zijn val en de pilo
piloot
ot belandde met de schrik, een
blauwe plek en een gebroken leading edge op de grond tussen de bomen. De piloot heeft hier als het goed is zelf
een voorvalmeldingsformulier van ingevuld, waarop ook staat hoe hij het ervaren heeft.
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De piloot en de instructeur
ur zijn nog steeds van mening dat de piloot in kwestie deze omstandigheden goed aan had
gekund. De piloot zelf gaf aan dat hij misschien net iets te makkelijk was geworden omdat eerdere starts allemaal zo
goed waren gegaan. Aan de andere kant is hij er jui
juist
st niet de piloot naar om te vervallen in gemakzucht. Hij is juist
erg contentieus en behoudend als het om vliegen gaat. Hij bleef gelukkig ook erg wakker en alert: zodra hij merkte
dat het niet goed ging, heeft hij de voor hem beste optie gekozen. Hij gaf niet op en bleef handelen, en is er mede
daardoor zonder letsel vanaf gekomen.
Misschien is de beste les die we hieruit kunnen trekken dit dat je altijd wat te gemakkelijk kunt worden, zelfs als je
denkt dat je altijd erg voorzichtig bent. En dat is iets wat we ons in onze sport niet kunnen veroorloven;
veroorloven een les voor
alle andere cursisten maar zeker ook voor alle gevestigde piloten
piloten.
Voornemen:
• Dit voorval toevoegen aan de voorbeelden voor piloten
piloten/cursisten van hoe het mis kan gaan, en waarom je
altijd alert moet blijven.

Lange baan op lierterrein ’t Looveld tijdens een lieruitje
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Algemene statistieken
Tot slot nog een aantal algemene statistieken, wellicht interessant voor de KNVvL en voor de toekomst. Het totaal
aantal lesdagen is bij benadering, omdat
at bij meerdaagse cursussen dat niet altijd is bijgehouden en omdat op veel
niet-vliegbare
vliegbare dagen wel theoretisch onderwijs gegeven wordt. Het totaal aantal cursisten zijn piloten van niveau nul
tot en met B3, kortom iedereen die zich inschreef en met een ccursus meevloog.

Statistieken

Aantal 2016

Aantal 2017

Totaal aantal gegeven lesdagen
Totaal lesdagen helling
Totaal lesdagen lier (starts)
Totaal lesdagen bergvliegen

128
14
53 (1194)
-

93
18
35 (539)
40

Totaal lesdagen soaren

1

0

Aantal piloten dat B1-niveau haalde:
Aantal piloten dat B2-niveau haalde:
Aantal piloten met praktijk lieraantekening:
Aantal piloten met proeve van bekwaamheid:

8
2
1
-

4
7
0
1

Totaal aantal cursisten
Aantal nieuwe B1-cursisten:
Aantal nieuwe introdcutie-cursisten (2 dagen les)

99
5
14

67
5
16

Aantal piloten formeel gestopt tijdens B1
B1-opleiding
Aantal piloten formeel gestopt tijdens B2
B2-opleiding

-

4
3

-

Motieven voor het stoppen: tijdsinvestering, fysiek zwaar (B1), medische problemen (B2), familie/relatie

Waar let je op, op een nieuwe startplaats?
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