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Basistechniek voor twee lijns vliegeren 
 

Gefeliciteerd, u heeft  een goede vlieger gekocht en heeft daar goede lijnen bij (Dyneema SK75 of 
Cyclone) met polsbanden of handgrepen. 

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. 

Zoek nu een veld op waar een beetje wind staat en waar de ruimte is om te vliegeren. Wikkel de lijnen 
helmaal af. Zet de vlieger neer met de voorkant in de wind. Maak de lijnen aan de vlieger vast en be-
vestig dan de handgrepen of polsbanden. 

De stuurlijnen kunt u met naast staande worp, de katteklauw, 
vast maken aan de toomlijnen van de vlieger en de polsbanden 
/ handgrepen. 

Het oplaten van de vlieger gebeurd op de volgende manier:                                                                
Leg uw vlieger op zijn rug met zijn neus weg van de 
windrichting. 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.                           
Trek heel voorzichtig aan de lijnen tot uw vlieger zich op zijn 
vleugeltoppen bevind in een licht achter-over geleunde positie. Bij een matras trekt u de lijnen 
voorzichtig aan, 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. Doe nu een stap achterwaarts en breng tegelijkertijd uw handen in een ferme beweging naast 
uw heupen. De vlieger zal opstijgen. Wanneer de vlieger in beweging is, houdt u uw handen samen 
en op dezelfde afstand van uw borstkas, zodat de vlieger recht omhoog beweegt. Wacht totdat de 
vlieger zich hoog genoeg bevindt voordat u de vlie-ger laat draaien. Dit geeft ruimte om te reageren 
voordat uw vlieger te dicht bij de grond komt. 

Tip: als u uw vlieger oplaat op het strand bij iets hardere wind kan het nuttig zijn om in beide vleugels 
een handjevol zand te leggen. Zo blijft uw vlieger beter op zijn plaats liggen voordat u deze laat opstij-
gen.  Uw vlieger zal in de richting van zijn neus blijven vliegen zolang u uw handen op gelijke afstand 
ten opzichte van uw borstkas houd. De vlieger zal draaien op het ogenblik dat u aan een van de lijnen 
trekt (u moet uw hand langs uw lichaam naar achteren doen, dus niet boven uw hoofd of naar opzij!!!). 
De vlieger zal net zo lang blijven draaien totdat u uw handen weer op gelijke afstand brengt. Hoe 
verder u trekt met een hand, hoe sneller uw vlieger zal draaien en hoe korter de bocht zal zijn. Dit is 
de pull-pull techniek. Het beste is te beginnen met simpele trekbewegingen om uw vlieger te laten 
draaien. Om een rechter (kloksgewijze) bocht te maken brengt u uw rechterhand voorzichtig dichter bij 
uw borstkas. Bedenk wel dat uw vlieger zal blijven draaien zolang uw handen niet terug op gelijke af-
stand ten opzichte van uw borstkas zijn. 
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Elke keer als u uw handen op gelijke afstand brengt, zal uw vlieger blijven doorvliegen in de richting 
van zijn neus. Om een linker bocht te maken trekt u voorzich-tig met uw linkerhand aan de lijn. Al snel 
zal u merken dat uw bewegingen niet brutaal hoeven te zijn maar dat kleine en zachte 
stuurbewegingen genoeg zijn om uw vlieger te laten reageren. Wanneer u sneller of direct wilt sturen 
dan kunt u met de ene hand een trekbeweging en met de ander hand een duwbeweging maken. De 
vlieger draait dan snel de kant op waar u trekt. Dit is de push-pull techniek. Gebruik deze techniek 
voorzichtig en niet te brutaal. De kans dat de vlieger dan onbestuurbaar wordt en neer zal storten is 
groot. 

Vlieg niet te ver naar links of naar rechts, u zal al vlug voelen aan de trekkracht van uw vlieger dat hij 
op een bepaalde plaats links, recht of recht boven u, 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 uw vlieger het snelst reageren en het hardst trekken, op de uiteinden 
van het windvenster reageert de vlieger traag en heeft hij weinig trekkracht. 

Wanneer u het heen en weer vliegeren onder de knie heeft, kunt u beginnen met het maken van een 
looping. Start hoog in de lucht, en trek zachtjes aan een van de lijnen, en houdt uw handen in deze 
positie. De vlieger zal een volledige cirkel draaien in de lucht, ofwel een looping maken. Zodra de vlie-
ger aan het eind van de looping komt en terug naar boven wijst, brengt u uw handen weer op gelijke 
afstand van uw borst. De vlieger zal door vliegen naar het eind van het windvenster boven uw hoofd, 
en zal daar “parkeren”. U kunt nu proberen een looping in de andere richting te maken. U zult merken 
dat uw lijnen na een looping gekruist liggen ten opzichte van elkaar. Geen paniek, de stuurbeweging-
en blijven hetzelfde. Uw linkerhand bestuurd de linkerlijn (linkerkant van de vlieger) en uw rechterhand  
bestuurd nog steeds de rechterlijn (rechterkant van de vlieger). Het is eenvoudig om de lijnen te ont-
kruisen door gewoon een looping in de tegenovergestelde richting te maken. U kunt net zo veel loo-
pings achter elkaar maken als u wilt. Bedenk echter wel dat elke maal als de lijnen kruisen, de bestur-
ing zwaarder wordt. Bovendien moet u uiteindelijk ook een even aantal loopings terugmaken. Het kan 
handig zijn om na een crash uw lijnen eerst te ontkruizen alvorens de vlieger weer op te laten stijgen. 

U kunt uw vlieger 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 in de vleugels op 
de grond terecht komen. 

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 


