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Basistechniek voor vierlijns powervliegers 
 
Gefeliciteerd, u heeft  een goede vlieger gekocht en heeft daar goede lijnen bij (Dyneema SK75 of 
Dyneema C-lines) met 4-lijns gepolsterde handgrepen. 

Algemeen: 
Hoewel de lijnen dezelfde afmeting zouden moeten hebben, is het raadzaam dit voor gebruik te con-
troleren. Zonodig zorgen dat de lijnen precies dezelfde lengte hebben, anders zal de vlieger steeds 
afwijken naar de kant van de kortste lijn. Met name bij het oplaten zijn verschillende lijnlengtes erg 
vervelend.  Gebruik lijnen die geschikt zijn voor uw vlieger in combinatie met de heersende 
windsnelheid. Als u zwaardere of langere lijnen gebruikt dan aanbevolen, zal uw vlieger trager 
reageren en langzamer vliegen.  

Voorbereiding: 
Zoek een plek op waar een beetje wind staat en waar de ruimte is om te 
vliegeren. Wikkel de lijnen helemaal af. Nu moet je de lijnen van elkaar 
'splitsen'. je kunt het beste de bovenste / hoofdlijnen aan de buitenkant 
leggen en de onderste / remlijnen aan de binnenkant. Nu bevestig je de 
handgrepen. De gepolsterde zijde is de bovenkant van handgreep.  
Zorg ervoor dat ze goed verbonden worden! De stuurlijnen kun je met 
naast staande worp, de katteklauw, vast maken. Steek een stok in de 
grond (ook grondankers zijn bij ons te koop) en leg daar de handgrepen 
omheen. Loop nu naar de uiteinden en trek de lijnen strak. Vouw de 
vlieger uit en bevestig de lijnen aan de vlieger. Trek de vlieger strak en 
zet hem rechtop neer. Als het goed is zal hij gewoon blijven staan. 

Vlieger oplaten en besturen: 
Pak de handgrepen aan de bovenkant vast en houd ze naast elkaar. De bovenste / hoofdlijnen 
behoren boven uw hand te zitten. Ga staan zodat u naar uw vlieger kijkt, uw handen bevinden zich 
voor uw borst met de bovenarmen naast uw lichaam. U zult snel de controle over de vlieger verliezen 
als u uw armen spreidt of boven uw hoofd houd.  Wanneer je geen stok of grondanker hebt gebruikt 
trek je heel voorzichtig aan de lijnen zodat de luchtinlaten naar de wind komen te staan en de vlieger 
zich iets vult met lucht. Controleer of uw lijnen niet gekruist zijn en niet ergens achter een voorwerp op 
de grond blijven haken.   

Door de handgrepen met de bovenkant naar u toe te richten hangen de remlijnen los tijdens het 
vliegeren. Doe nu een stap achterwaarts en breng tegelijkertijd beide handen in een ferme beweging 
naast je heupen. De vlieger zal opstijgen. Wanneer de vlieger in beweging is, houdt je je handen op 
dezelfde afstand van je borstkas, zodat de vlieger recht omhoog vliegt. Sturen doe je door een van de 
handgrepen aan te trekken. Wil je naar rechts sturen dan trek je de rechterhandgreep aan. Wil je naar 
links sturen dan trek je de linkerhandgreep aan. Oefen dit een poosje. Je zal snel merken dat de 
stuurbewegingen niet brutaal hoeven te zijn maar dat kleine en zachte stuurbewegingen genoeg zijn 
om de vlieger te laten reageren. 
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Remlijnen gebruiken: 
Wanneer je het gewone sturen onder de knie hebt, dan kun je de onder/ remlijnen gaan gebruiken. Dit 
doe je door de stand van de handgrepen te veranderen. Kantel je de bovenkant van de handgrepen 
naar voren (onderkant  naar achteren), dan trek je de remlijnen aan. De remlijnen kun je ook 
gebruiken om te sturen. Voor een korte bocht naar links trek je de linkerhandgreep naar je toe en trek 
je meteen de linker remlijn iets aan. Als je dit een poosje oefent zal je merken dat je grote bochten en 
correcties kan uitvoeren door alleen de remlijnen te gebruiken. Gebruik minimale bewegingen per 
keer.Wanneer je beide remlijnen tegelijk aantrekt dan rem je de vlieger af, zijn trekkracht wordt minder 
en je kunt de vlieger zelfs helemaal laten stoppen. Trek je de remlijnen nu nog verder aan dan zal de 
vlieger achteruit vliegen. Door ondertussen kleine correcties uit te voeren kun je de vlieger achteruit 
laten landen. Het voordeel hiervan is dat je de vlieger praktisch overal kunt laten landen met een 
minimale trekkracht. Natuurlijk kun je de vlieger ook zachtjes landen door ver naar links of rechts te 
vliegen, naar de uithoek van het windvenster. De vlieger zal snelheid en kracht verliezen en 
uiteindelijk zonder wind op de grond terecht komen. 

De hierboven beschreven handelingen zijn de basisbewegingen die je in ieder geval moet 
kennen/kunnen. Probeer gewoon dingen uit met de handgrepen en denk logisch na bij een beweging: 
Hoe zal de vlieger reageren als ik die lijn(en) aantrek. Vlieg niet te ver naar links of naar rechts, je zal 
al vlug merken aan de trekkracht van uw vlieger dat hij op een bepaalde plaats links, rechts of recht 
boven je, stopt met vliegen. Daar bevindt zich het einde van het windvenster. Het windvenster is het 
bereik dat een vlieger heeft waarin hij kan vliegen. In het midden van het windvenster zal de vlieger 
het snelst reageren en het hardst trekken, op de uiteinden van het windvenster reageert de vlieger 
trager en heeft hij minder trekkracht. 

Lijnlengte: 
Verschillende vliegers hebben hun eigen optimale verhouding tussen hoofd- en remlijnen. In de 
meeste gevallen kun je het beste beginnen met gelijke lengte van de hoofd- en remlijnen. Probeer de 
vlieger met weinig wind om zo de optimale lijnafstelling te vinden. Over het algemeen moet de vlieger 
goed boven in het windvenster komen, met een minimale spanning op de remlijnen. Wanneer de 
vlieger continue in een “stall” wil, of moeilijk stijgt, dan zijn de remlijnen te kort.  Wil de vlieger eigenlijk 
alleen maar stijgen dan zijn de remlijnen te lang. 

Let op, lijnen zijn alleen in te korten, niet te verlengen. Dus wanneer de remlijnen te kort zijn, moet je 
de hoofdlijnen inkorten! 

We hopen dat deze korte aanwijzing er toe bij draagt dat u snel aan het vliegeren bent en dat u veel 
en hopelijk lang plezier heeft van en met uw vlieger. 

Good Winds  
Hoogvliegers 


