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 De vliegerplek  
Zorg voor een goede plek tijdens het vliegeren! Let hierbij op gevaarlijke situaties als 
hoogspanningsmasten en omstanders. Voor goede resultaten is het tevens belangrijk een open 
ruimte te hebben met “schone”wind. 
 

 
 

  

Bevestiging van de lijnen  
De bevestiging van vliegerlijnen aan de vlieger en grepen staat in onderstaande afbeeldingen 
duidelijk beschreven. Gebruik alleen deze manier van bevestigen (larks-head knoop).  
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Voordat je de eerste keer gaat vliegeren is het aan te bevelen de lijnen volledig af te wikkelen en 
te controleren of deze exact dezelfde lengte hebben. De knopen op de sleeve zitten dan nog niet 
vast. Vaak hebben de lijnen reeds dezelfde lengte, maar indien dit niet het geval is haal dan de 
knoop eruit en schuif je voorzichtig de sleeve verder tot de juiste lengte is bereikt. Trek hierna 
alle knopen zeer stevig aan en bevestig ze dan voor het eerst aan de vlieger en grepen. 

 
 
Enkele vliegtips voor een goede start  
Probeer de vlieger zo veel mogelijk vast te houden volgens onderstaande afbeeldingen, dus hou 
je armen voor je lichaam en bij elkaar.  
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Onderhoud van je vlieger  
Wees zuinig op je vlieger en je zult er lang plezier aan beleven.  

√ Wees voorzichtig met obstakels in de omgeving (bomen, hekken enz.) die je vlieger kunnen 
beschadigen.  

√Sleep je vlieger niet over de grond  
√Berg je vlieger nooit nat op, maar laat deze eerst drogen  
√ Gebruik geen agressieve middelen voor het reinigen van je vlieger  
√ Gebruik geen wasmachine of droger  
√ Wikkel je lijnen op de volgende manier op om knopen te voorkomen  
 

 
 
Tot slot iets over de wind!  
Daar moeten we het allemaal van hebben… veel vliegerplezier!  
 

 



 

 Vlieger tips & trucs 4 

 

Alle RTF geleverde vliegers zijn voorzien van grepen en lijnen bedoeld om te gebruiken met een 
gemiddelde wind (3-5). Hierboven kunnen sterkere lijnen noodzakelijk zijn!  
 
Bovenstaande afbeeldingen zijn afkomstig van de handleidingen van flexifoil en worden door ons gebruikt om u een basis handleiding mee 

te geven. Kijk voor de volledige versie(s) op www.flexifoil.com 


