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Lessen Zwever via de Aeroflight 
Leerling: Karol; versie mijn eigen les van 12 mei 2020 

Instructeur: Gijs Heg 

Versie 1.5 

Bij het online lessen gaan we er van uit dat alle instellingen in orde zijn en dat de leerling de 
instellingen zelf kan bedienen en dat hij bekend is met vliegen met aileron samen met het rudder. 

 

Bijvoorbeeld: 

• Bergwang-Segelflugwang geladen met 4 startposities 
• Discord ingesteld 
• Zender geconfigureerd en daarna getrimd met Dual rate standen op rudder, elevator en 

Aileron op 100, 80 en 50 % op een schakelaar   
• Zweefvliegtuig ingesteld: Prolution 4004 
• Windsnelheid,  thermiek  en turbulentie  :

 

 

Les 1:  
1. Uitleg roeren 
2. Uitleg sim: 

a. Binoculars 
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b. Variometer moet er nog bij 
c. Kompas 
d. Look at instelling  
e. A en Z toets op toetsenbord  
f. Rondkijken met de muis op het vlieggebied  

3. Veiligheid:  
a. Roeren en Kleppen doen wat ze moeten doen en kun je dat beredeneren? 
b. Pits 
c. Voor je vliegen  
d. Kommando’s   

4. Uitleg  
a. Uitleg Verstoorder 

i. Maken als het ware de vleugels kleiner, waardoor de zwever afremt 
b. Uitleg Flappen/Kleppen 

i. Veranderen profiel van de zwever, waardoor het afremt 
ii. De kraaienstand 

1. Binnenkant -45 graden; omhoog 
2. Aileron 30 graden ; omhooog 

c. Uitleg starten met volgas om verstoorders geheel ingeklapt te houden 
d. Uitleg van het vlieggebied 
e. Uitleg en bepalen van de merkpunten 
f. Hoe draai je bochten: aileron en rudder samen en iets up  

5. Circuit vliegen 
a. Rechthoek 
b. Lage Hellingshoek  
c. Stabiele hoogte  
d. Laag overvliegen  

 

Les 2:  
1. Alles in les 1 toepassen  
2. Landing uitleggen 

 

Les 3:  
1. ?????Alles in les 1 en 2 toepassen  
2. ????Procedure turn  

 

Les 4:  
1. ???Alles in les 1,2 en 3 toepassen  
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2. ?????Looping achterover 

 

Les 5:  
1. Alles in les 1,2 3 en 4 toepassen  
2. Vlakke 8  

  

 

Les 6  
1. Alles in vorige lessen toepassen  
2. Vlakke 8 met wind tegen vliegrichting  

 

Les 7: 
1. Alles in vorige lessen toepassen 
2. Tol vlucht   

 

Les 8:  
1. Alles uit vorige lessen kunnen doen  
2. Noodlanding   


