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Leer vliegen voor een prikje
Boechout – Verschillende Vlaamse zweefvliegclubs organiseren in 2010
initiatiekampen zweefvliegen. Deze kampen bieden een ideale instap in de boeiende
wereld van de zweefvliegsport. Dankzij deze formule kunnen jongeren leren
zweefvliegen met een zeer beperkt budget.
“Zweefvliegen is voor jongeren één van de meest toegankelijke luchtsporten die men kan
vinden en is best wel betaalbaar. Vanaf 14 jaar kan men het leren en dankzij de
zweefvliegkampen tijdens de schoolvakanties is het goed te combineren met studies en met
een vakantiejob” vertelt Patrick Pauwels, secretaris van de Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs
(LVZC).
“Tijdens zo’n zweefvliegkamp (ook wel initiatiestage genoemd) gaan de leerling-piloten
meermaals per dag de lucht in met een ervaren instructeur. Door de korte tijdsspanne waarin
dit gebeurt houden ze er een scherpe leercurve op na. Op deze manier kan men tijdens het
kamp bijna de volledige basisopleiding doorlopen. In uitzonderlijke gevallen doen
kampdeelnemers hun eerste solo-vlucht op het einde van het kamp”, legt Patrick uit.
De duur en de kostprijs van de kampen verschilt om een aantal redenen van club tot club. De
kostprijs is vergelijkbaar met veel andere sportkamp of vakantieformules. De opleiding zelf is
wel in elke club gelijkvormig. Alle Vlaamse zweefvliegclubs voldoen immers aan de meest
recente Europese luchtvaartnormen inzake onderhoud, opleiding en vliegveiligheid.
“Zweefvliegen is een teamsport met respect voor en in harmonie met de natuur. Niet alleen
leren de jongeren er vliegen, ze leren er ook omgaan met verantwoordelijkheid. Ze kweken
tevens een dieper besef van wat de natuur te bieden heeft en hoe we zorg moeten dragen
voor die natuur”, licht Dirk Vercammen, lid van de milieucommissie van de LVZC, toe.
De LVZC draagt met deze kampen bij tot een uitgebreid aanbod aan zinnige
vrijetijdsbestedingen in Vlaanderen. Vandaag de dag neemt de noodzaak voor activiteiten voor
jongeren buiten de schoolperiode steeds toe. Daarop wil de LVZC een antwoord bieden.
Hieronder vindt u een overzicht van alle geplande initiatiekampen. De eerste kampen vonden
reeds plaats in de Paasvakantie.
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Locatie

Datum

Zweefvliegclub

Meer info

Brasschaat

03/04
11/04

Koninklijke Aeroclub
Brasschaat

Weelde

05/07
16/07

Kempische Aeroclub

Weelde

05/07
16/07

Vlaamse Zweefvlieg
Academie

Hasselt/
Kiewit

12/07
25/07

Zweefvliegclub Albatros

Oostmalle/
Zoersel

12/07
23/07

Koninklijke Antwerpse
Zweefvliegclub Meeuw

Kortrijk

02/08
07/08

Kortrijk Flying Club

Geraardsbergen

05/08
09/08

Vlaams
Zweefvliegcentrum
Phoenix

www.aeroclub-brasschaat.be
decraemerj@yahoo.com
0479/35.95.66
www.kac.be
info@kac.be
014/65.62.35
www.vza-weelde.be
info@vza-weelde.be
0473/91.31.31
www.zweefvliegkamp.be
peter.appeltans@skynet.be
0474/70.09.42
www.kazm.be
zomerkamp@kazm.be
0486/45.00.31 of
0496/55.80.11
www.kfc.be
kfc@skynet.be
056/22.76.98
www.vzp.be
info.vzp@vzp.be
0475/21.37.61

Opmerkingen

1 week in
Noord-Frankrijk

Heikki Deschacht
Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs v.z.w.
Coördinator Promotieteam Zweefvliegen
promotie@lvzc.be
+32 (0) 478 98 16 61
http://www.zweefvliegen.be
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