
THEORIEAVOND PARAPENTE



INHOUD:

 Aerodynamica
 Reglementering
 Materiaal
 Besturing
 Meteo 
 Accenten van het examen
 Hoe voorbereiden!



KOEN
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LESHELLING



EERSTE PARAPENTE

 David Barish - Sailwing NASA 1965



GESCHIEDENIS

 https://www.youtube.com/watch?v=cGIMDTd9
RbE



HOE KOMT HET DAT WE VLIEGEN?
http://skywalk.info/en/media-2/video/



HOE ZORGEN WE DAT WE BLIJVEN VLIEGEN?

https://www.youtube.com/watch?v=lDrs4ryaobE



AERODYNAMICA



INHOUD:

 Lift
 Weerstand
 Strekking
 Glijgetal
 Polaire



LIFT



HOE ONTSTAAT DE LIFT?

• De luchtstroom 
aan de bovenzijde 
is sneller, er is 
onderdruk

• De luchtstroom 
aan de onderzijde 
is relatief  
langzamer, er is 
overdruk



LIFT: ONDER- EN BOVENDRUK



WEGVALLEN LIFT



OVERTREKKEN OF STALL



OVERTREKKEN OF STALL

 https://www.youtube.com/watch?v=FGMtfPeb
VHI



FORMULE VOOR LIFT

 ρ.v²
L = ----- . S

2

 L = lift
ρ = luchtdichtheid
 v = snelheid
S = Vleugeloppervlakte



DE GROOTTE VAN DE LIFT

 De grootte is afhankelijk van volgende factoren:
 vorm van het scherm en invalshoek
 oppervlakte van het scherm
 dichtheid van de lucht
 snelheid van de lucht ten opzichte het scherm



LIFT EN LUCHTDICHTHEID

 Op 4000m hoogte is de luchtdichtheid 1/3 
minder. Om dezelfde lift op te wekken als op 
zeeniveau is 20% meer snelheid nodig



HOE MEER SNELHEID HOE MEER LIFT

 De lift neemt toe in het kwadraat met de 
snelheid



WEERSTAND



WELKE WEERSTANDEN OVERWINNEN?

Dfsff
Ff
Qf



VORMWEERSTAND



PROFIELWEERSTAND

 20 %
 Vorm- en wrijvingsweerstand



GEÏNDUCEERDE WEERSTAND

 40 %



LIJNEN

 20 %



PILOOT

 20 %



FORMULE WEERSTAND

 ρ.v²
Fw = Cw ----- . S

2

 Fw = weerstand
Cw = vormweerstand
ρ = luchtdichtheid
 v = snelheid
S = Vleugeloppervlakte



LIFT EN WEERSTAND



OVERZICHT VAN DE LUCHTKRACHTEN

 FT = luchtkrachtresultante
(gevormd door FL (lift) en FW (weerstand))

 FG = totale gewicht ( gevormd door FS (stuwkracht) en 
FA (reactiekracht op lift))



STREKKING



STREKKING IS …

 Spanwijdte²/vleugeloppervlakte



STREKKING EN PERFORMANTIE

 Hoe groter de strekking hoe meer aanvalsboord 
in verhouding tot de oppervlakte



STREKKING EN PERFORMANTIE

 Hoe groter de strekking hoe meer aanvalsboord 
in verhouding tot de oppervlakte



STREKKING EN PERFORMANTIE

 Hoe kleiner de strekking hoe minder 
aanvalsboord in verhouding tot de oppervlakte,



STREKKING EN PERFORMANTIE

 Hoe kleiner de strekking hoe veiliger.
 Hoe groter de strekking hoe performanter!
 Veiligheidsklassen: A, B, B+, C, D, CCC 



GLIJGETAL



GLIJGETAL

 Horizontale snelheid/verticale snelheid
Lift/weerstand
Horizontale afstand/verticale afstand



WAARDEN GLIJGETAL



INVLOED VAN DE WIND OP HET GLIJGETAL



POLAIRE



SNELHEIDSPOLAIRE



BESTE GLIJGETAL AFLEIDEN UIT POLAIRE



MINIMALE ZINKWAARDE AFLEIDEN UIT POLAIRE



POLAIRE BIJ RUGWIND EN TEGENWIND



POLAIRE IN THERMIEK



POLAIRE EN GEWICHT



BELANGRIJKE HOEKEN





ACCENTEN

 Drukpunt? ( wat? Snelheidsverandering?)
 Instelhoek? ( wat?)
 Aanvalshoek of invalshoek? (Wat? Vergroting?)
 Relatieve wind? (richting?)
 Finesse?(verschillende manieren van uitdrukken?)
 Polaire? (Van Vmax tot stall)
 Glijgetal? (wat met gewicht?)
 Overtrekken?(aanvalshoek is hoe?)
 Draagkracht?(lift is afhankelijk van?)
 Soorten weerstanden?(geinduceerde? Vormweerstand?)
 Bewegingsrichtingen van een vleugel? (gieren, rollen, 

stampen?)



REGLEMENTERING



INHOUD

 Inleiding
 Opbouw luchtruim
 Zichtregels
 Voorrangsregels



INLEIDING

 Het luchtruim staat onder de 
verantwoordelijkheid van het ministerie van 
verkeer DGLV ( Directoraat Generaal van de 
Luchtvaart).

 U.L.Z* zijn onderworpen aan VFR-condities.

*U.L.Z : Ultra Light Zweeftoestellen



ENKELE AFKORTINGEN:

 Control Area (CTA). A controlled airspace extending 
upwards from a specified limit above the earth to a 
specified upper limit.

Control Zone (CTR). A controlled airspace 
extending upwards from the surface of the earth to 
a specified upper limit.

Terminal Control Area (TMA). A control area 
normally established at the confluence of ATS 
Routes in the vicinity of one or more major 
aerodromes. 



OPBOUW V/H LUCHTRUIM

CTR

TMA

CTA

GND

4500ft4500ft

C

D

B





CTA

TMA

CTA
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CTR



ZONES IN BELGIË



CLASSIFICATIE V/H LUCHTRUIM (1)

 klasse A                
 klasse B gecontroleerd luchtruim 
 klasse C
 klasse D

 klasse E gecontroleerde luchtruim waarin mag 
gevlogen worden onder bepaalde 

Klasse F voorwaarden

 klasse G niet gecontroleerde luchtruim



 In het luchtruim met classificatie G is het
toegestaan te vliegen maar kunnen er ook
beperkingen zijn.

 Men spreekt hier over type zones:
1. P = Prohibited
2. R = Restricted
3. D = Danger

CLASSIFICATIE V/H LUCHTRUIM (2)



EN NU WORDT HET ECHT PLEZANT 

 Volgende dia’s tonen hoe complex het 
luchtruim is, gelukkig moeten we niet alles 
kennen, of we moeten met een boek/pc op 
onze knieën vliegen…je moet weten hoe het in 
mekaar zit…waar en hoe te kijken. De cursus 
luchtvaartreglementering legt uit hoe het 
zit…later ;-)!!

 Volgende dia’s zijn teasers



LUCHTRUIMCATEGORIEËN INGESTELD DOOR HET ICAO
 Luchtruimcategorieën ingesteld door de ICAO
 De internationale organisatie voor de burgerluchtvaart (ICAO International Civil Aviation Organization) heeft zeven luchtruimcategorieën vastgesteld. Boven België en Nederland

komen er vijf voor. Het is als het wegennet, met bebouwde kom, interlokale wegen en snelwegen. De luchtverkeersleiding zorgt bij wijze van spreken voor de verkeersborden en
andere wegsignalen.

 Categorie A
 In klasse A luchtruim mag alleen IFR worden gevlogen en wordt het vliegverkeer gesepareerd door de luchtverkeersleiding. In Nederland bestaat onder meer de CTA Amsterdam

(CTA staat voor control area) uit klasse A luchtruim. Ook airways, snelwegen in de lucht, zijn in de meeste gevallen klasse A. Piloten vliegen er niet op zicht, maar op de
instrumenten en er is geen snelheidsbeperking. Een transponder aan boord zendt desgevraagd een Identificatie-code en hoogte uit. VFR vluchten zijn nooit toegestaan.

 Categorie B
 Categorie B staat - onder voorwaarde dat het zicht minimaal 8 km is - wel VFR vluchten toe. Tot klasse B behoren gecontroleerde gebieden, evenals de belangrijke Terminal

Control Areas (TMA's), die boven en rond grote luchthavens liggen. Er wordt verkeersleidingsdienst verstrekt en een klaring (clearance, boodschap met toelating, eventuele
informatie en instructies van de verkeersleiding, die een deel van de geplande vliegroute toegewezen verklaart) is vereist, evenals twee-richtings radiocontact en transponder.
Vliegtuigen hebben hier te maken met diverse soorten verkeerleiding: de naderingsverkeersleiding en regionale luchtverkeersleiding, voornamelijk binnen de TMA's tot
vliegniveau 65, 90 of 195 (6 kilometer hoog) en regionale verkeersleiding.

 Categorie C
 Rondom bepaalde luchthavens bevinden zich luchtruimgebieden van categorie C, (Control Region of 'CTR'), een koker met een doorsnee van doorgaans 15 zeemijl en vanaf de

grond een kilometer hoogte.
 De vliegtuigen krijgen hier aanwijzingen via twee-richting radiocontact met de verkeersleiding die opereert vanuit de verkeerstoren. Vliegen op zicht mag als het weer dat toelaat

(zichtbaarheid vijf kilometer, en afstand van wolken 1500 meter horizontaal en 300 meter verticaal) en de piloot zich houdt aan de snelheidslimiet van 250 knopen (250
zeemijl per uur). De verkeersleiders zorgen ervoor dat de vliegtuigen uit elkaars buurt blijven, door de ICAO standaard separaties toe te passen.

 Categorie D
 Categorie D bestaat uit onderdelen van categorie B en C, waar enkel instrument-vluchten van elkaar worden gescheiden en de maximumsnelheid 250 knopen bedraagt.
 Categorie E
 E is een variant van D, waar alleen advies wordt gegeven. Het onderste deel van de meeste Terminal Control Area's in Nederland is Categorie E.
 Categorie F
 F is een variant van D, waar alleen informatie wordt gegeven. Dit bestaat niet in Nederland.
 Categorie G
 Categorie G bestaat uit het resterende luchtgebied beneden het laagste standaard-vliegniveau. Vergelijk het maar met landweggetjes. Daar is geen verkeersleiding, de

snelheid is tot 250 knopen (+/- 400km/u) beperkt, vliegen op zicht is overdag toegelaten en radiocontact is niet vereist, tenzij men op instrumenten vliegt en men van een
informatiedienst is verzekerd.

 Restricties
 Hiernaast zijn er nog gebieden die verboden zijn (P), gevaarlijk (D) of beperkt toegankelijk (R). Zie : vliegverbod




KLASSEN LUCHTRUIM
Gecontroleerd luchtruim

Klasse A/B
Nooit VFR in 

Klasse A

Klasse C Klasse D Klasse E
bestaat niet in België

Typische zones UIR (A) TMA/AW
Y (B)

CTR mil CTR vb: stuk TMA Lux boven Duitsland

IFR VFR IFR VFR IFR VFR IFR VFR
Separatie Alle Alle IFR/IFR IFR/VFR VFR/IFR IFR/IFR - IFR/IFR -

Service ATC ATC ATC ATC voor 
separatie

ATC en Traffic info 
VFR vluchten

Traffic info 
IFR/VFR

ATC en Traffic info 
VFR vluchten

Traffic info 
IFR/VFR

VMC minima NVT Zie 
"Algeme
ne VFR 
Regels",

Grote 
VMC 

NVT Zie "Algemene 
VFR Regels",
Grote VMC

NVT Zie "Algemene 
VFR Regels",
Grote VMC

NVT Zie "Algemene 
VFR Regels",
Grote VMC

Snelheids-
beperking

NVT NVT NVT 250 knopen 250 knopen 250 knopen 250 knopen 250 knopen

Radio verplicht JA JA JA JA JA JA JA NEE
ATC toelating 
verplicht

JA JA JA JA JA JA JA NEE

Transponder 
verplicht

JA JA JA JA enkel in militaire 
zone

enkel in militaire 
zone

NEE NEE



KLASSEN LUCHTRUIM

Niet-gecontroleerd luchtruim
Klasse F

bestaat niet in België
Klasse G

IFR VFR IFR VFR
Separatie IFR/VFR indien mogelijk - - -
Service FIS FIS FIS FIS
VMC minima NVT Zie "Algemene VFR 

Regels"
NVT Zie "Algemene VFR 

Regels"
Snelheids-
beperking

250 knopen 250 knopen 250 knopen 250 knopen

Radio verplicht JA NEE JA NEE
ATC toelating verplicht NEE NEE NEE NEE
Transponder verplicht NEE NEE NEE NEE







ZICHTREGELS 

 Wij parapenters zijn onderworpen aan de 
regels VFR  =  VMC

 VFR : visual flight rules
 VMC: visual meteorological conditions



VFR (1) 

Verboden VFR

8Km         1500m Hor.        300m Vert.

5km          1500m Hor.        300m Vert.

3km  of 1,5km          uit de wolken

Fl 115

Fl 100

Fl 30

GND

13.



VFR (2)

 30’ voor zonsopgang 
30’ na zonsondergang

 Vliegen in de nabijheid van obstakels zowel hor./vert. op 
minder dan 150m is verboden (AGL)

 In een klasse E is er altijd het volgende van toepassing:
 5km zicht 
 1500m horizontaal 
 300m vertikaal

 Ook onder de 900m AMSL of 300m AGL !

14.



OVERZICHT

3000M



VOORRANGSREGELS (1) 

 Right of priority  collision avoidance 

 1.Ballons
2.Zwevers
3.Gemotoriseerde “vlieg”tuigen

 Landen heeft voorrang op starten maar niet bij het 
toplanden.

 Een rescuedienst heeft voorrang  tussenkomst 
van heli



VOORRANGSREGELS (1)

 Diegene die het laagst vliegt bij het landen
heeft voorrang op de anderen

 Indien men met twee gelijktijdig komt landen
op bijna dezelfde hoogte moet men voldoende
ruimte geven aan elkaar om op een veilige
manier te landen



VOORRANGSREGELS (2)

 In het vrije luchtruim 

 Langsheen de helling 

 Thermiek vliegen



IN HET VRIJE LUCHTRUIM

 Op elkaar toevliegend

A B

A

B



 Van rechts komende in het vrije luchtruim

A

B

A

BBB

Toegestaan 



 Inhalen in het vrije luchtruim

AB B

B



HELLING VLIEGEN 

 Draaien langsheen een berg of flank van een 
helling gebeurt steeds weg hiervan

A

A

A

A



B B

B

B

 Draaien langsheen een berg of flank van een helling 
gebeurt steeds weg hiervan



 Piloot B heeft de helling op zijn rechterhand, piloot A heeft 
de flank op  zijn linkerhand en vliegen naar elkaar toe. 

AB B B B B B

AA



 Langsheen een helling inhalen 

A B



THERMIEK VLIEGEN (1)

Diegene die thermiek draait aan de
helling heeft voorrang op het scherm dat
de helling op zijn rechterhand heeft.



THERMIEK VLIEGEN (2)

 In de thermiek bepaalt de eerste de
draairichting, de rest moet in dezelfde
richting meedraaien.



THERMIEK VLIEGEN

B



THERMIEK VLIEGEN (3)

Het bovenste scherm moet voorrang
verlenen aan een sneller stijgend scherm.

https://www.youtube.com/watch?v=ruRq
oQ1mHrE



EXTRA

 Vliegen onder invloed? 
 Kleding? Helm EN 966
 BA verzekering! Verplicht
 Raad van bestuur? Wie?
 Minimumvereiste brevetten?
 http://www.bvvf.be/rules-licences/#brevetten



BESLUIT

 Door de basisregels in het luchtruim toe te
passen dragen we bij aan de veiligheid en
vermijden we ongelukken

 Gouden raad !!!! Bij parapenten geldt niet de
wet van de sterkste

 Bedankt voor jullie aandacht!



ACCENTEN

 Vliegen onder invloed?
 Helm? E966
 Verzekering? BA?
 BVVF? Raad van bestuur?
 Voorwaarden pilotenbrevet?(zie BVVF-site)
 Piloten kruisen in open luchtruim?
 Hellingvliegen. Voorrang, inhalen…
 Voorrangsregels t.o.v. andere toestellen vb. 

leerling…



MATERIAAL



ACCENTEN

 Strekking….A tov C/definitie/oren?
 Lijnen Weerstand? Regelmatige controle voor?
 Noodscherm Grote?Onderhoud?Testen?
 Regen Gevaar?
 GPS snelheid?
 Variometer/hoogtemeter werkelijke en relatieve 

hoogte (QNH) Aanpassen? Relatief?
 Homologatie/ sterkte/8G
 Slecht voor materiaal: Vocht, UV, …



BESTURING



ACCENTEN

 Rugstart (voordelen?)
 Gevaren te traag vliegen (autorotatie (neg), stall, gradient bij landing)
 Oren?(waarom versneller gebruiken?)
 Cravatte?(stabilo, richting houden)
 Buikriem? (wanneer los, vast?)
 PTV? (laag en hoog in ptv, gevolgen voor start, landing en sturen?)
 360°draaien. (dalen, windrichting)
 Wat te doen bij grote sluiting? (eerst richting….opletten voor)
 Glijgetal verhogen? (versnellen, vertragen)
 Daalzones? (wat doen?)
 Goede startplaatsen? (welke vorm?)
 Drift? (bereken snelheid van meteowind?)
 Starten op hoogte? (gevolgen?)
 Snelheid wind en relatieve snelheid….hoe waarnemen?



METEO



ACCENTEN

 Niet verzadigde lucht! (temp in hoogte?)
 Zonnewarmte? (conductie, straling en convectie )
 Wind sterktes en richtingen (0°-360°) (3bf =?)
 Gradient?(wat, waar, wanneer)
 Venturi?(wat, gevolgen?)
 Berg en dalwind? (wat, wanneer?)
 Rotoren?(waar? Gevaarlijk bij sterke wind…)
 Wolkensoorten? (cumulonimbus, ontstaan van wolken..)
 Fronten? (gevolgen van koud en warmtefront)



VOORBEREIDENDE LECTUUR

 Boek Schermvliegen (voldoende)
 600 vragen: http://www.bvvf.be/rules-

licences/#brevetten
 Boek Thuis in de lucht! (meteo)
 Voor XC brevet: lessen BVVF


