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Basistechniek voor vierlijns vliegers 
Een korte uitleg over het oplaten/besturen van vierlijns vliegers. 
  

We gaan er in deze instructies van uit dat u ervaring heeft met tweelijns vliegers. Zo niet, 
lees dan eerst de tweelijns instructies. 
  
Zoek een veld op waar genoeg wind AAN DE GROND staat. Maak de lijnen aan de vlieger 
vast en rol ze daarna uit. Nu moet u de lijnen van elkaar 'splitsen'. U kunt het best de 
bovenste lijnen aan de buitenkant leggen en de onderste lijnen aan de binnenkant. Nu 
bevestig je de handgrepen. Zorg ervoor dat ze goed verbonden worden! 
Steek een stok in het zand en leg daar de handgrepen omheen. Loop nu naar de vlieger trek 
de lijnen strak en zet de vlieger rechtop neer. Als het goed is zal hij gewoon blijven staan. 
Daarna weer teruglopen naar de handgrepen. Pak de handgrepen aan de bovenkant vast en 
houd ze naast elkaar. De bovenste lijnen behoren boven uw hand te zitten.  

Trek beide duimen naar achteren en geef gelijk een ruk vanuit de polsen (hou de handgre-
pen hemelsbreed naast elkaar – niet tegen elkaar aan!). De vlieger zal opstijgen. Nu moet u 
gaan corrigeren. Gaat de vlieger naar rechts duw dan de linker duim iets naar voren 
(daardoor trekt de remlijn iets aan). Gaat de vlieger naar links dan geld natuurlijk hetzelfde 
voor de rechter duim. Probeer hem recht naar boven te sturen. U zult merken dat de vlieger 
bij de eerste pogingen gaat rondtollen en neerstort. Geen nood! Probeer het gewoon nog 
een keer. Heeft u het opstijgen en recht omhoog vliegen een beetje onder de knie, dan kunt 
u nu rondjes gaan draaien. Dit doet u door de onderkant van de handgrepen aan te trekken. 
Wilt u rechtsom, dan trekt u de onderkant van de rechterhandgreep aan (vanuit de polsen!). 
Wilt u linksom, dan trekt u de onderkant van de linkerhandgreep aan (steeds vanuit de 
polsen!). Oefen dit! 
 

Dan komt het moment dat u hem eigenlijk wel weer wilt laten landen. Duw voorzichtig beide 
duimen naar beneden en corrigeer door de rechter of linker duim minder naar voren te 
duwen. Gaat de rechterkant van de vlieger sneller naar beneden duw dan de rechter duim 
iets minder naar voren. Gaat de linkerkant iets sneller duw dan de linker duim iets minder ver 
naar voren. Gaat de vlieger in zijn totaliteit te snel naar beneden duw dan beide duimen iets 
minder naar voren.  

Het zal echter wel snel gaan vervelen, de vlieger enkel op laten stijgen en vervolgens weer 
laten landen, u wilt gaan stunten. Dat vergt wel enig gevoel, maar dat is al snel onder de knie 
te krijgen. Naar rechts spinnen doet u door de rechterduim naar voren te duwen, naar links 
door de linkerduim naar voren te duwen. Voor een grote looping duwt u de rechter of linker 
"arm" naar voren, maar  blijf altijd met de duimen corrigeren. 

De hierboven beschreven manouvres zijn de basisbewegingen die u in ieder geval moet 
kennen/kunnen. U kunt natuurlijk nog allerlei andere bewegingen maken : Horizontaal 
evenwijdig aan de horizon vliegen, achteruit vliegeren, verticaal vliegeren, stilstaan in de 
lucht en ga zo maar door. 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.  

 


