Informatie voor gastvliegers bij Plus 4 Paragliding

Allereerst heten we je van harte welkom als gastvlieger bij Plus 4. We hopen dat je een hele
mooie vliegdag hebt!!
Vriendelijk verzoek om de onderstaande informatie van te voren goed door te lezen.
Locatie
Onze vlieglocatie is bij Kwekerij Visschedijk, Platenkampseweg 7, Ambt Delden. Meld je bij
aankomst bij de lieroperator.
Mocht je overland vliegen dan kun je gemakkelijk met het openbaar vervoer terugkomen:
trein naar Delden, dan de bus naar Bentelo, uitstappen bij de afslag Platenkampseweg, nog
10 minuten lopen naar het veld.
Kosten
De kosten voor een vliegdag bedragen 30 euro. Gelieve dit bedrag voor dat je vliegt aan de
lieroperator te betalen (gepast!). Hiervoor kan je onbeperkt lieren en vliegen deze dag!
Eisen aan de gastvlieger
Als gastvlieger moet je beschikken over tenminste het L2 brevet van de KNVvL. Daarnaast
moet je scherm minder dan 2 jaar geleden zijn gekeurd. Ook moet je beschikken over een
release die geschikt is voor traplieren.
Je moet ook beschikken over tweezijdige radiocommunicatie, frequentie Mhz 147.000.
De lieroperator
Bij Plus 4 is de lieroperator “de baas” op het veld. Hij/zij bepaalt of en waar en hoe er gelierd
wordt. Volg tijdens het lieren altijd de instructies van de lieroperator op.
Meld je bij aankomst bij de lieroperator, hij/zij wil graag over je lierervaringen weten en
informeert je over (trap)lieren. Als je voor de eerste keer komt, is het handig om de dag
ervoor telefonisch te overleggen.
Overland vliegen
Alle leden van Plus 4 zijn gebrevetteerd. Er zijn geen beginnende vliegers, er wordt geen
scholing gegeven en commercieel tandemvliegen is niet toegestaan. Ons doel is om overland
weg te vliegen, liefst zo ver mogelijk. Let wel op bij zuidwesten wind of de Vliegbasis Twente
niet actief is.
Aanmelden
Om aan te melden moet je jezelf registreren bij ons forum:
http://plus-4.nl/forum/ucp.php?mode=register
Daarna kan je inloggen bij onze aanmeld app en weet iedereen die er komt wie er komt.
http://aanmelden.plus-4.nl/
Startprotocol
Op de volgende bladzijde vind je ons startprotocol. Lees dit goed door en pas het altijd toe
tijdens de start.
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Meer vragen?
Heb je nog andere vragen over ons vliegen, dan kun je altijd bij de lieroperator terecht.
Vragen vooraf, of na afloop kun je ook stellen aan onze coördinator veiligheid Hans Dekker
Telefoon 0638581027, email info@plus4.nl

Startprotocol Plus 4 Paragliding
Dit startprotocol geeft weer hoe op veilige wijze een lierstart te maken. De hieronder
vermelde regels zijn bindend.
Betrokkenen: piloot, lieroperator (LO), start assistent (SA).
Verplichte radiocommunicatie: piloot ontvangen, LO en SA: zenden en ontvangen.
Indien de radiocommunicatie tussen de piloot en LO wegvalt, dient de piloot te ontkoppelen.
De SA draagt zorg voor een veilige en efficiënte startorganisatie: juiste startvolgorde, ophalen
kabel, snel gereedstaan piloot.
Startprotocol
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Gereed voor start?
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SA checkt of de piloot klaar staat en vraagt
aan de piloot:
Piloot checkt of hij/zij gereed is en roept:
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SA via radio naar LO:
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LO antwoordt via radio naar piloot en SA:

Piloot (naam noemen en evt.
bijzonderheden) staat klaar voor start en
wil voor/achter spanning.
Voor/achter spanning komt eraan!
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LO begint startprocedure.
Piloot zet scherm op, controleert scherm
en roept hard:
Pas dan zegt SA via radio naar LO:
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Ja gereed, graag voor/achter spanning!

Go go go!

Go go go!

LO begint veilige startfase en gaat daarna
over in normale lierfase.

LO liert vervolgens de piloot verder op.
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