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Achtergrond
De perfecte dag is voor iedereen anders: ervaring, doel & evolutie: op de juiste start, op de 
juiste dag, met het juiste plan.

 Het weer blijft onvoorspelbaar: give luck a chance to find you.

 Record vluchten zijn een werk van Jaren: voorbereiding, kennis, tools & tijd vrijmaken.

 Eigen analyse is noodzakelijk: hang niet af van anderen



Piloot
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Piloot Progressie Driehoek
Thobalt Juro Alfa Male pilot WW  Leer uit je fouten

 Zoek geen excuses: de piloot maakt de fout, niet de 
vleugel, niet de thermiek, niet de andere piloten, 
niet de berg, het meer, de vogel of wat dan ook. In 
de spiegel verschuilt zich de waarheid voor de te
vroege landing.

 Bereid voor: route, waypoints, weer, retrieve,…
 Talent kan je niet kweken, tijd kan je maken tot op 

zeker hoogte, je attitude kies je zelf.
 Maak van elke fout een leermoment die je leercurve

steiler maakt.



Meteo Analyse
Vooruitzicht: 7 dagen

Stap 1: Drukverdeling op Europees niveau, + geassocieerde fronten. Alle  modellen doen dat, ik werk
eigenlijk altijd met GFS (persoonlijke keuze met veel religie rond). Bvb:

WeatherOnline

https://www.metoffice.gov.uk/weather/maps-and-charts/surface-pressure

Andere modellen zijn ook goed, alle andere sites op basis van GFS zijn ook goed. Zoek antwoord op:

- Regent het niet?

- Stormt het niet?

- wordt het koud of warm, hoge druk of lage druk.





Brongebieden luchtmassa’s



Luchtmassa visualisatie
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Meteo Analyse
Stap 2: 

Wat voor luchtmassa komt er op ons af?

- nulgradengrens en temperatuur op 1500m

- dauwpunt aan de grond

Algemeen weerbeeld voor 1 locatie: meteogram geeft heel goed beeld van de weersevolutie in 
de tijd



Meteoblue meteogram



MeteoBlue meteogram



Windguru Meteogram
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Meteo Analyse
Stap 2:  Vrije vlucht specifieke parameters:

- Topmeteo:
◦ Cloud distribution / thermals / precipitation / solar radiation

-meteo-parapente: beperkte voorspelling in de tijd, maar fundamenteel ander model (!)

- Emagrammen: kies uw persoonlijke favoriet, de mijne:
- Weatheronline
- Soundings Charleroi
- Windy
- Meteo-parapente

-Wind op hoogte

















Wind op hoogte





Ingestuurde vragen
hoe hoogte van cloudbase voorspellen?

◦ Vlak versus berg
◦ Invloed ground level
◦ Evolutie gedurende de dag
◦ Luchtmassa
◦ Topmeteo, meteo-parapente, emagram

hoe (grond)inversies voorspellen?
◦ grondinversie:

◦ Nachtelijke uitstraling
◦ Warme of koude luchtmassa
◦ Seizoen (linkt sterk naar temperatuur luchtmassa)

◦ Inversie:
◦ Subsidentie: hoge druk
◦ Warme luchtmassa

hoe de grootte van cloud coverage voorspellen?
◦ Luchtvochtigheid, emagram, voorspellingen



Ingestuurde vragen
In welke mate heeft de meteo invloed op de thermal triggers:

◦ Koufront na warme periode: warmtecapaciteit grond
◦ Vliegdag na lange regenperiode: vochtig versus droog

In welke mate heeft de meteo invloed op de thermiekbel/kolom:
◦ Instabiele, vochtige lucht:

◦ Soepel/licht/onstuimig  vaak veel sterke bellen met zachte randen
◦ Stabiele, droge lucht, vaak hoge druk: zwaar / turbulent  scherpe randen aan de thermiek, 

vaak grote domes van onderdrukte lucht die maar op enkele plaatsen releasen, en dan heel 
sterk.

◦ Wind: maakt bellen los, en zorgt dus voor meer, vroegere releases van bellen: zachtere, en meer 
bellen, maar kortere cycli.

◦ Lager plafond  bellen liggen dichter bij elkaar, zijn er ook meer. Laag plafond en wind == 
ideaal.



Meteo Analyse
Stap 3: Site keuze

- windrichting

- XC plan

- airspace

- persoonlijke voorkeur

- rijafstand



9 juni 2020



Conversations avec Martin



Conversations avec Martin



27 februari 2021


























