
Basis theorie thermiek vliegen



Inleiding

• Frederik Rummens
• 5 jaar zweefvliegen

• 7 jaar parapente

• 260 vluchten

• 120 uur

• Doel van de avond:
• Thermiek beter begrijpen

• Concepten aanleren die in de 
praktijk kunnen toegepast worden



Agenda

• Ontstaan van thermiek

• Structuur van thermiek

• Thermiek vinden

• Stijgen in thermiek

• Tips en tricks

• Veiligheid in thermiek



Ontstaan van thermiek

• Zon warmt terrein op
• Oppervlakken die in de zon staan, 

warmen sneller op

• Contrast is belangrijk



Ontstaan van thermiek

Contrast

• Oppervlakte die goed opwarmt
• Rotsen, asfalt, donker veld, industrieterrein, …

• Omgeven door oppervlakte die slecht opwarmt
• Bos, water, …
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Ontstaan van thermiek

• Zon warmt grond op
• Oppervlakken die in de zon staan, 

warmen sneller op

• Contrast is belangrijk

• Grond warmt lucht erboven op
• Vormt een bel

• Bel met warme lucht zet uit
• Begint te stijgen

• Lucht wordt aangezogen

• Warme lucht stijgt verder
• Vormt uiteindelijk wolk (of niet)

• Nieuwe bel begint te vormen aan 
de grond → cyclus
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Structuur van thermiek

• Lucht stijgt in het midden
• Stijgt trager aan de rand

• Thermische bries ontstaat aan 
onderkant

• Wervels ontstaan aan 
bovenkant

• Sink ontstaat buiten de 
thermiek
• Waardoor er meer wervels 

ontstaan langs de rand
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Thermiek en wind

• Door wind zal de thermiek 
schuin stijgen
• Kern is assymetrisch

• Wervels ook

Wind



Thermiek en reliëf

• Thermiek wordt langs het reliëf 
omhoog geduwd
• Door de bries

Bries

Wind



Thermiek en reliëf

• Thermiek wordt langs het reliëf 
omhoog geduwd
• Door de bries

• Houd rekening met de wind op 
hoogte
• Thermiek kan van richting veranderen

• Turbulentie rond top reliëf

Bries

Wind
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Thermiek en reliëf

• Thermiek kan vroeger loskomen
• Let op scherpe overgangen

• Omgekeerde druppeltjes

• Hangt van meteo af

• Thermiek komt los aan bergruggen

• Thermiek volgt soms geulen
• Op dagen wanneer ze plakt aan het 

reliëf

• Geulen zijn vaak turbulent!



Thermiek vinden

• Beeld mentaal de luchtstromen in

• Zoek naar indicatoren
• Aanwijzingen dat er mogelijk thermiek is

• Geen garantie!

• Hoe meer indicatoren op dezelfde plek, hoe 
groter de kans om thermiek te vinden



Thermiek vinden: indicatoren op het terrein

• Contrasterend oppervlak in de zon



Thermiek vinden: indicatoren op het terrein

• Oppervlak in de wind (of bries)
• Wind duwt thermiek richting flank

• Stijgwind helpt ook

Bries

Wind
Bries



Thermiek vinden: indicatoren op het terrein

• Scherpe overgang (bergrug)



Thermiek vinden: indicatoren op het terrein

• Bewegende bladeren
• Door thermische wind

• Geven ook de cyclus aan op de start



Thermiek vinden: indicatoren op het terrein

• Contrasterend oppervlak in de zon

• Oppervlak in de wind (of bries)
• Zo verticaal mogelijk

• Scherpe overgang (bergrug)

• Bewegende bladeren



Thermiek vinden: indicatoren in de lucht

• Cumuluswolken
• Donkere kant

• Zonnekant

• Windkant

Wind



Thermiek vinden: indicatoren in de lucht

• Thermiekende vogels

• Stijgende piloten



Thermiek vinden: indicatoren



Stijgen in thermiek

• Thermiek binnenvliegen
• Turbulentie

• Geluid vario

• Indraaien
• Zelfde richting als eerste piloot

• Weg van het reliëf

• Naar kant die omhoog gaat
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Stijgen in thermiek

+4 +2 +1 -1

• Centreren
• Mentale kaart

• Uitlijnen met de kern

• Grotere bocht als je sneller stijgt

• Kleinere bocht als je trager stijgt

• Bochtsnelheid
• 90° op 4 seconden (ongeveer)



Stijgen in thermiek

Wind+4+2+1-1

• Centreren met wind



Stijgen in thermiek

Wind+4+2+1-1

• Centreren met wind



Tips en tricks

• De eerste thermiek is de belangrijkste
• Op hoogte worden thermieken groter

• Op hoogte heb je meer tijd

• Op hoogte kan je verder doorsteken

• Let op de cyclus op de start

• Geduld!
• Thermieken leer je in de praktijk

• Stap voor stap

• Niet afmeten aan andere piloten

• Leer werken met je vario
• RTFM



Veiligheid in thermiek

• Turbulentie
• Wordt sterker bij sterke thermiek

• Actief vliegen

• Niet diep aanremmen op beide remmen

• SIV-cursus

• Valleibries
• Wordt sterker bij sterke thermiek

• Sink
• Wordt sterker bij sterke thermiek

• Leizijde van de berg



Veiligheid in thermiek

• Kijk uit voor het reliëf

• Kijk uit voor de wolk
• 45°-regel

• Vliegen tussen andere piloten
• Kijk goed uit

• Wees voorspelbaar



Meer info

• Boeken
• Fifty ways to fly better (Bruce Goldsmith)

• Mastering paragliding (Kelly Farina)

• Youtube
• Flybubble video’s

• Fly with Greg

• Andre Bandarra


