
  Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen vzw 

 Dagcentrum De Takel 
       
   Elisabethlaan 221 -  8400 Oostende / TEL +32 59 70 20 81 /  
   GSM +32 474 797 394       E dagcentrumdetakel@donbosco.be  

 

 
 

         Maart 2019, 
 
 
Beste, 
 
Blij dat u de uitdaging om een duovlucht parapente hebt aangenomen, blij dat u misschien een droom 
om te vliegen wil verwezenlijken…Maar nog veel blijer dat u onze werking financieel wilt ondersteunen. 
Een duovlucht met een parapente is ongetwijfeld een unieke belevenis. 
 
Toch is een woordje uitleg niet misplaatst. 
 
Parapenten is een glijvliegsport, maw je zweeft door de lucht.  
 
Bij de start krijgt u een grondige veiligheidsbriefing (wat moet u doen, wat zal er gebeuren,…). Dit 
gebeurt door een ervaren persoon. 
U wordt daarna vastgemaakt aan een gebrevetteerde duopiloot, die nogmaals een veiligheidscheck 
maakt en de procedure doorloopt met u. 
Vervolgens wordt u vastgemaakt aan een kabel. Na een startprocedure wordt u door deze kabel de lucht 
ingetrokken. Eénmaal op de vereiste hoogte, wordt u losgekoppeld en zweeft u naar beneden. Maar 
probeer ondertussen vooral te genieten van het unieke zicht over de westerschelde,…  
Dit technisch gedeelte is volledig in handen van leden van de vliegvereniging ‚Jan-van-Gent‘, waarvoor 
onze welgemeende dank. 
 
Parapenten is echter ook een natuursport, gebonden aan de weersomstandigheden. Het weer is hierin 
een dicterende factor. Zo mag er geen neerslag vallen en mag de windkracht de snelheid van 20km/h 
niet overschrijden. 
 
In die zin is het moeilijk om met volle zekerheid te zeggen dat de vliegactiviteit door zal gaan. Maar we 
hopen wel op knalgoed weer tijdens het weekend van 11 & 12 mei.   
 

De beslissing of de vliegactiviteiten zullen doorgaan, wordt de dag vooraf genomen door de 
verantwoordelijken van de vliegclub. Daarom kunt u vanaf woensdag 9 mei het best op het forum van 
de vliegclub (Jan van Gent) verifiëren of er al dan niet gevlogen wordt. Voor alle zekerheid wordt deze 
informatie per individuele mail naar alle ingeschreven personen gestuurd. 
 
Voor het maken van een vlucht is het wel belangrijk om stevige stapschoenen en sportieve kledij te 
dragen, want tijdens de start-en landingsfase moet je enkele stapjes meelopen. 
Het dragen van handschoenen wordt sterk aangeraden. 
Bij de start krijgt u een helm dat u verplicht bent te dragen tijdens de tocht. 
 
Een duovlucht kost 40€. Maar u kunt vooraf ook kiezen voor een langere/hogere vlucht, wat dan 60€ 
bedraagt. 



De duur van een vlucht is afhankelijk van de weersomstandigheden, maar reken op ongeveer 8-12 
minuten. 
 
Uw inschrijving is pas definitief als u uw naam doorstuurt naar dagcentrumdetakel-peter@donbosco.be 
en de som overschrijft op het rekeningnummer van dagcentrum  De Takel : BE35 7390 12 59 42 37  
met vermelding "inschrijving vliegproject 11 of 12 mei, X-aantal personen".  
In ruil krijgt u digitaal een bon doorgestuurd waarmee u zich aanmeldt op het afgesproken tijdstip. 
 
Het adres van het vliegterrein : 
Boerenhoeve, Sint Jansdijk 1 te 4504 PB Nieuwvliet (NL). Dit ligt op de weg van Sluis naar Breskens, op 
ongeveer 8 km van Sluis. 
 
Indien het weer het niet toelaat om te vliegen (zie hoger), kunt u op een later tijdstip deze bon toch 
innen (na controle van het weer op het forum & max 1 jaar geldig).     
 
Bijkomende info : 
Filmpjes over het vliegen : 
https://www.youtube.com/watch?v=FH7lnfpQHTE 
https://www.youtube.com/watch?v=S5svRAhSFFw 
https://www.youtube.com/watch?v=DPPdoqZ08C4 
 

Sowieso vindt u nog andere filmpjes op you tube als u ‘liervliegen’ intikt…. 
 

Ook vindt u informatie over de Boerenhoeve : 
http://www.boerenhoeve.com 
 

De Boerenhoeve is een camping, gelegen aan het vliegterrein, waar er een tearoom aanwezig is. 
Daarnaast zijn er nog andere ontspanningsmogelijkheden op sportief vlak…. 
 
Bij deze willen we u nogmaals danken om uw interesse en eventuele inschrijving, tot op het vliegterrein!! 
 
            
 Namens de jongeren en het begeleidingsteam van dagcentrum De Takel, 
 
 
 
 Peter Depovere. 
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