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Allereerst vijf uur vliegen en volop genieten van elke minuut dat u in de kist 
zit. Zelf het vliegtuig lostrekken totdat u het weer (met wat hulp) op de baan 
zet. De gemaakte vlieguren schrijft u in uw persoonlijk (gratis) logboek en 
die uren tellen mee als u later besluit verder te gaan. U maakt gratis gebruik 
van onze clubfaciliteiten, handboeken en ander lesmateriaal. En verder biedt 
deze uitgebreide kennismaking een heel attractief programma met: 
 
� Een navigatievlucht naar een markant punt in de omgeving. 

Thuis gaat u dat natuurlijk voorbereiden! 
� Als het weer even meezit neemt uw instructeur u ’IFR’ mee 

boven de wolken of vliegt u daar zelf aan de stuurknuppel naar 
toe, een geweldige ervaring. 

� Hoe ga ik om met motorvermogen en trim tijdens de klim, of 
eenmaal horizontaal of in glijvlucht en in de daling. 

� Starts en landingen om het controlegevoel over het toestel op te 
bouwen. 

� Heel vertrouwd raken met alles van uw 
lesvliegtuig. Op onze website kunt u de 
cursusdocumentatie downloaden. Van ons 
mag u (buiten het programma om) op uw 
gemak in het vliegtuig zitten met het 
handboek en de checklist. Daar is alle 
gelegenheid voor.  

 
Weer en wind 
Mochten weer en wind op Seppe tijdens deze kennismaking even niet mee 
zitten, geen nood. Het programma stopt dan tijdelijk en we maken een 
nieuwe afspraak om bij goed vliegweer verder te gaan.  
 
Welkom 
Al met al een uitdagende kennismaking die u het mooie en boeiende van het 
vliegen laat meemaken! U bent dus van harte welkom bij ons in het 
clubgebouw waar vooral op zaterdag en zondag altijd wel vliegers zijn om 
een praatje mee te maken en met een beetje geluk kan u zelfs mee voor 
nog een extra vliegbeleving. 
 

En wat na deze minicursus Vliegen 
Gaat u verder met les nemen dan geven we daar vanzelfsprekend graag 
meer informatie over. Onze documentatie beschrijft de mogelijkheden en wij 
maken kosten en tijd graag voor u inzichtelijk.  


