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CLUBPROFIEL
De KAC is een zweefvliegclub met als thuisbasis
vliegveld Weelde, gelegen tussen Turnhout en Weelde, niet ver van de Belgisch-Nederlandse grens. Onze
club bestaat uit ongeveer 100 mannen en vrouwen
van alle leeftijden, die hun liefde voor het zweefvliegen op zoveel mogelijk mensen willen overbrengen.

De KAC wil de zweefvliegsport in al zijn facetten bevorderen en de kosten minimaal houden. U bent ten
alle tijden van harte welkom voor een introductievlucht in een van onze zweefvliegtuigen, of om
gewoon een praatje te maken, een drankje te nuttigen of een hapje te eten.
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Wat besteed je aan
ZWEEFVLIEGEN?
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BUDGET

Zweefvliegen is beslist geen elitaire sport en zeker
goedkoper dan je in eerste instantie zou verwachten.
Met een gemiddeld totaal jaarbudget van ongeveer
800 euro, is zweefvliegen voor iedereen betaalbaar.
De exacte kostprijs van het lidmaatschap kan U
steeds terugvinden op onze website.

Bestuursleden, instructeurs, liermannen, technisch
controleurs, etc…. niemand in onze club wordt
financieel vergoed voor zijn prestaties.
Zweefvliegen is een teamsport. Enkel door continue inzet van alle clubleden kunnen we zweefvliegen betaalbaar houden voor iedereen.
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Met welk toestel kan je
ZWEEFVLIEGEN?
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VLOOT EN
STARTWIJZEN

Onze vloot bestaat uit 5 tweezitters en 6 éénzitters. Deze toestellen kunnen door alle leden gebruikt
worden voor opleiding, recreatief vliegen en zelfs om
deel te nemen aan competities. Bij de Kempische Aeroclub worden zowel de sleepstart als de lierstart
toegepast. Bij een sleepstart wordt het zweefvliegtuig met een motortoestel op sleeptouw genomen.

Dit gebeurt met een sleepkabel van +/-50 m lang. Op
een hoogte van 600 meter wordt het zweefvliegtuig
ontkoppeld. Voor deze sleepstarts beschikt de KAC
over een motortoestel van het type Robin DR-400R.
De KAC beschikt ook over een moderne, ecologische
4-trommellier, waarmee zweefvliegtuigen kunnen
worden opgelierd tot soms wel 800 meter.
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Wanneer kan je
ZWEEFVLIEGEN?
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VLIEGSEIZOEN

In principe wordt er gevlogen tijdens het hele jaar.
Natuurlijk is het voorjaar en de zomer de uitgelezen
periode om onze sport te beoefenen, maar ook tijdens het najaar en winter is zweefvliegen heel goed
mogelijk. Vooral voor opleidingsvluchten, waarbij thermiek niet noodzakelijk is, leent zich
deze periode uitstekend.

De KAC is actief op alle zaterdagen, zondagen en
feestdagen. U bent natuurlijk steeds welkom om
een kijkje te komen nemen op het vliegveld of om in
ons clubhuis gezellig iets te komen drinken.
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Wat kan je leren met de
ZWEEFVLIEGSTAGE?
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ZWEEFVLIEGSTAGE

Tijdens de eerste 2 volle weken van juli organiseren we
een zomerstage. De bedoeling is om geïnteresseerden
maximaal de kans te geven om alle facetten van het
zweefvliegen in de praktijk te ontdekken. Er is geen
theoretische voorkennis van het vliegen vereist. Je mag
uitgaan van ongeveer 30 starts, gespreid over de hele
stage. Omdat je alle dagen vliegt, vorder je vrij snel.

Als je zin hebt in 2 erg fijne weken, waarin je maximaal kan kennismaken met de geneugtes van het
zweefvliegen, vraag dan zeker wat meer info in ons
clubhuis of via zweefvliegstage@kac.be.
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Hoe verloopt de
OPLEIDING?
Alle begin is moeilijk; gelukkig hebben we ervaren instructeurs die je helpen bij je opleiding. Je begint te vliegen in
tweezitters: jij zit vooraan, je instructeur zit achter je. Je
hebt allebei volledige besturingsmogelijkheden. De eerste
vluchten zullen voornamelijk door de instructeur uitgevoerd worden maar al vanaf vlucht één kan je het zelf proberen. Stap voor stap leer je dan elk aspect van het vliegen
onder de knie te krijgen. Er wordt veel aandacht besteed

aan veiligheid: veilig vliegen doe je namelijk zelf!
Stilaan heb je dan de benodigde ervaring om in je eentje
te gaan vliegen. Hoe langt dit duurt hangt van persoon tot
persoon af, en van de weersomstandigheden. Wanneer je instructeur dan beslist dat je ervaren genoeg bent om ‘solo’ te
gaan, wordt het spannend: voor het eerst ga je zelf, zonder
hulp, de lucht in. We kunnen je verzekeren: dit is een onvergetelijk mooie ervaring!

Na je eerste
SOLOVLUCHT?
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OPLEIDING

Je eerste solo is nog maar het begin van een verdere vliegcarrière. Je begint dan aan de gevorderde vliegopleiding.
Veel ervaring wordt opgedaan in eenzittersvlieguigen, je
leert nog meer fijne kneepjes met instructeur, je volgt een
theoriecursus over het vliegen en luistert naar de (al dan
niet fantastische) verhalen van je collegapiloten. Na enkele
uren solovliegen, een theoretisch examen en een praktisch

examen kan je je officiële zweefvliegvergunning behalen
en ben je volwaardig piloot.
Ook dan houdt het niet op: overland vliegen, deelnemen
aan wedstrijden, nieuwe vliegtuigen, passagiers meenemen, naar het buitenland gaan... Er zijn enorm veel mogelijkheden. Eens de vliegmicrobe je gebeten heeft, geraak je
hem niet snel kwijt!

Contact
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CONTACT

Clubhuis: +32-14-65 62 35 (alleen in weekends en op feestdagen)
Website: www.kac.be
E-mail: info@kac.be
Vliegveld: EBWE - 07/25 - 119.605 MHz (Weelde Radio)
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