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Zweefvliegstage 2017
Informatiebrief
Beste deelnemer,
In deze informatiebrief vertellen we je een aantal praktische zaken over de zweefvliegstage bij de
Kempische Aeroclub. Naast deze brief kun je op de website van de KAC nog allerlei documenten
terugvinden, bijvoorbeeld met de briefing en het menu. Je vindt deze op
http://www.kac.be/index.php?page=act_zweefvliegstage.
De stage start op zondagavond 2 juli om 19.00h in ons clubhuis met een welkomstwoord en de
nodige administratie. Ook wordt een briefing gegeven, met belangrijke informatie over het verloop
van de vliegdagen. We vragen iedereen om bij de briefing aanwezig te zijn! Je kan de inhoud al
eens doornemen in deze pdf. Ten slotte bezoeken we de zweefvlieghangaar om kennis te maken met
team en vliegtuig. Dit maakt dat we maandag direct kunnen beginnen met vliegen.

Dagindeling
07.45h ontbijt
08.30h verplichte briefing voor alle deelnemers
08.40h buitenzetten van de toestellen + dagelijkse check
09.00h eerste start
12.30h middageten
13.30h hervatten vliegactiviteiten
18.00h avondeten
19.00h hervatten vliegactiviteiten
21.00h einde vliegactiviteiten, binnenzetten en wassen van de toestellen en de lier
Op vrijdagavond en tijdens de weekends zijn er geen stageactiviteiten voorzien. In het
middenweekend kan je nog wel vliegen, maar dan valt dit onder de regulieren clubactiviteit en dien
je per start te betalen.
Bij niet-vliegbaar weer zal er eventueel wat theorie gegeven worden door een instructeur of kan je
jezelf wat bezig houden met een spelletje of een babbel.
Let wel: we gaan het veld meestal niet verlaten, omdat we elke opklaring zullen proberen te
benutten om te vliegen.
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Kamperen
Kamperen kan op de grasstrook aan ons clubhuis. Je kunt je tent, caravan of mobilhome plaatsen
vanaf zaterdag 1 juli. Er zal elektriciteit voorzien zijn op de kampeerplaats en WiFi is er in het
clubhuis.
De toiletten en wastafels in het clubhuis zullen tijdens de stage 24/24u toegankelijk zijn.
De douches in onze zweefvlieghangaar zijn ook 24/24u beschikbaar.
De kampeerkosten zijn inbegrepen in de stage.
Er mag op de camping absoluut geen vuur gemaakt worden en de avondrust moet gerespecteerd
worden.

Maaltijden
Suzy en Luc zullen elke dag zorgen voor een ontbijt (6 euro), lunch met soep, dagschotel en dessert
(12 euro) en avondeten (8 euro). Koffie en water zijn inbegrepen.
Het gebruiken van de maaltijden in ons clubhuis is zeker niet verplicht. Indien je liever zelf kookt of
picknickt is dit zeker geen probleem.
Je kunt je voor elke maaltijd apart inschrijven. Om praktische redenen moet er voor de maaltijden
twee dagen op voorhand ingeschreven worden. Het menu voor de gehele stage staat hieronder.
Belangrijk: als je de eerste twee dagen wenst mee te eten, gelieve dan ten laatste vrijdag 30 juni
een mailtje te sturen naar zweefvliegstage@kac.be om je in te schrijven!

Menu week 1
Middag

Maandag
Currysoep
Orlofgebraad,
worteltjes,
kroketjes
Choco mousse

Avond

Vitello tonato

Dinsdag
Tomatensoep
Kip met
appelmoes,
gebakken
aardappeltjes
Panna cotta

Woensdag
Kervelsoep
Stoofvlees, friet,
rauwkost

Donderdag
Witlofsoep
Wortelpuree,
worst

Vrijdag
Paprikasoep
Gehaktbroodje

IJs

Roomijs

Frikadellen met
kriekjes

Koude schotel

Aardbeien
romanof
Spaghetti

Donderdag
Kippensoep
Duo van kip,
mosterdbéarnaise,
boontjes
Roomijs
Lasagne

Vrijdag
Koude schotel

Koude schotel

Menu week 2
Middag

Avond

Maandag
Bloemkoolsoep
Aardappelgratin,
varkenshaasje
“blackwell”

Dinsdag
Aspergesoep
Vogelnestjes,
tomatensaus,
puree

Woensdag
Tomatensoep
Videé, friet,
rauwkost

IJsparfait
Macaroni

Chocolademousse
Koude schotel

Fruitsalade
Tortilla

BBQ
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BBQ
De stage wordt op vrijdag 14 juli afgesloten met een barbecue. We zullen de nieuwe solisten dan ook
op gepaste wijze dopen. Iedereen, ook familie en vrienden, is van harte welkom op deze barbecue.
Inschrijven kan tijdens de stage in ons clubhuis.

Teamsport
Zweefvliegen is een echte teamsport. Er zijn heel wat vrijwilligers nodig om iedereen veilig en aan
een aanvaardbare kostprijs te laten vliegen. We vragen dan ook met aandrang om de
zweefvliegtuigen, parachutes en het andere materiaal met de nodige zorg te behandelen.
Om zweefvliegen betaalbaar te houden zijn alle instructeurs, lierbedienaars, havencommandanten,
technische controleurs enz. onbezoldigde vrijwilligers. We proberen zo veel mogelijk in eigen beheer
te doen en daarvoor hebben we tijdens de stage ook jullie hulp nodig. Er is een beurtrol voorzien
voor een aantal taken, bijvoorbeeld voor de afwas en de vluchtenregistratie. Het is niet de bedoeling
dat deze mensen niet vliegen tijdens de dagen dat ze van dienst zijn: vliegen gaat zeker voor! Deze
hulp is echter essentieel om het kamp vlot te laten verlopen.

Drank en drugs
Tijdens het vliegen geldt er een strikt alcoholverbod. Na het vliegen, wanneer de toestellen weer
binnen staan, kan een pintje voor de 16+ piloten natuurlijk wel. Overdrijf hier niet mee, want de
volgende dag moet je weer in topvorm zijn.
Drugs en vliegen gaan helemaal niet samen, ook niet na de vliegactiviteiten. Mensen de gebruik
maken van eender welke drug zullen onmiddellijk de stage moeten verlaten zonder compensatie.

Uitrusting
Je hebt geen speciale uitrusting nodig om te kunnen vliegen, enkel comfortabele kledij. Een
zonnebril, vissershoedje (geen baseballcaps of andere petten met een brede rand) en zonnecrème
zijn ook noodzakelijk. Een fles water is ook sterk aan te raden – het kan aardig warm zijn.
Voor de dames is een rokje niet praktisch in combinatie met een parachute.
Een fiets is een handig vervoersmiddel op het vliegveld. Als je er een kan meebrengen, dan is dat aan
te raden.

Opleiding
De instructeurs verzorgen alle nodige uitleg en opleiding tijdens de stage.
Als je je toch al wat wil voorbereiden, kan je terecht op de volgende website:
http://zweefvliegopleiding.nl/index.php/de-elementaire-vliegopleiding.
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Tot slot
Nog eens kort de belangrijkste punten:
 Briefing op zondag 2 juni om 19:00 – presentatie al hier te bekijken
 Inschrijven voor de maaltijden op maandag en/of dinsdag: ten laatste vrijdag 30 juni een
mailtje naar zweefvliegstage@kac.be
Wij hebben veel zin in de stage! We hopen dat we jullie op een aangename manier kunnen laten
kennismaken met deze mooie sport. Het mooie weer is in ieder geval besteld.
Tot zondag tijdens de briefing!
Luc, Dirk, Senne en Koen
Het stageteam

