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Lessen Zweven met Aerofly Sim 
Versie2.1 van 17 juni 2020 

Steller Gijs Heg; 15 juni 2020 

 

De volgende vliegtuigen worden in deze lessen gebruikt 

 

Zet ze vast in je Favorieten zodat je niet te lang hoeft te zoeken. 

Tevens gaan we gebruik maken van de volgende vlieglocaties: 
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Les 1:  

Scenery                 Model  

1. Uitleg roeren en schakelaars 
2. Uitleg sim: 

a. Binoculars 
b. Kompas 
c. Variometer 
d. Look at instelling  
e. A en Z toets op toetsenbord  
f. Rondkijken met de muis op het vlieggebied  (Uddel) 

3. Veiligheid:  
a. Roeren en Kleppen doen wat ze moeten doen en kun je dat beredeneren? 
b. Pits 
c. Vlieggebied 
d. Kommando’s   

4. Uitleg  
a. Uitleg Verstoorder 

i. Maken als het ware de vleugels kleiner en vormen een extra lucht weerstand 
waardoor de snelheid afneemt en dus ook minder lift geeft. 

b. Uitleg Flappen/Kleppen (ook wel welvingskleppen) 
i. Veranderen profiel van de zwever, waardoor er bijv. 3 vliegmodi ontstaan. 

(Normal, Termal en Speed (of Distance)) o.a. is dit mogelijk bij de Prolution 
1. gehele achterlijst (ailerons en kleppen  neutraal ) is “Normal” (zwever 

vliegt neutraal. 
2. De gehele achterlijst (ailerons en kleppen ca. 3 graden (of ca 3mm)) 

naar beneden “Termal” je krijgt dan een wat holler profiel waardoor 
de lucht weerstand wel iets toeneemt waardoor je langzamer gaat 
vliegen maar de vleugel wat meer lift genereerd. 

3. De gehele achterlijst (ailerons en kleppen ca. 1,5 graden (of ca 1,5mm)) 
naar boven “speed” je krijgt dan een  zg. S-profiel waardoor de lucht 
weerstand iets afneemt neemt maar de vleugel wat minder lift 
genereerd. En dan sneller vliegt. Dit gebruik je bijv. om snel van de ene 
naar de andere thermiek bel te vliegen. 

ii. De kraaienstand 
De kraaienstand kan worden gebruikt  voor het landen van een zwever 
hiervoor worden gebruikt de Ailerons en de vleugelklep(pen). 

1. Binnenkant -45 graden; omlaag 
2. Aileron 30 graden ; omhoog 
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iii. De ½ kraaienstand 
De ½ kraaienstand kan ook worden gebruikt  voor het landen van een zwever 
hiervoor worden alleen de Ailerons gebruikt ( bij vliegtuigen zonder 
verstoorders en geen andere kleppen in de vleugel/ achterlijst. 

1. Aileron ca. 45graden  omhoog 

 

c. Uitleg starten met volgas en de kleppen neutraal. 
d. Uitleg van het vlieggebied 
e. Uitleg en bepalen van de merkpunten 
f. Hoe draai je bochten: aileron en rudder samen en iets up  

 
5. Circuit vliegen op eigen veld VMVC 

a. Rechthoek 
b. Lage Hellingshoek  
c. Stabiele hoogte  
d. Laag overvliegen  

 

Les 2:  
1. Alles in les 1 toepassen  
2. Landing uitleggen 

 

Les 3:  
We wisselen van vliegtuig : De thermiek zwever: Prolution 4004 geel trainer. 

Hier kunnen we ook gebruik maken van de 3 standen schakelaar  Thermal- 
Normal- Distance 

 

1. Uitleg driestanden schakelaar en kleppen in de vleugel 
2. Uitleg Verstoorder 

Maken als het ware de vleugels kleiner, waardoor de lift minder wordt en vormen 
een extra lucht weerstand waardoor de snelheid afneemt en dus ook minder lift  

 
3. Alles in les 1 en 2 toepassen  
4. Thermiek zoeken ( gebruik variometer)  
5. Thermiek uitbuiten 
6. Vlucht 3 min. 
7. Landing op kruispunt banen  
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Les 4:  
We blijven bij de thermiek zwever. Prolution 4004 geel trainer  
We gaan naar Duitsland vliegen op het veld Vohenstrauss.  Waar we ook de jury 
uitgenodigd hebben om de landingen te beoordelen! 
 
Instellingen   
 

 
 
 
 
Hier kunnen we mooi oefenen met thermiek vliegen en doellanding maken.  We gaan hier de lijnstart 
oefen. 

1. Alles in les 1, toepassen  
2. Lijn start (ontkoppelen lijn d.m.v. schakelaar) 
3. Thermiek zweven (Let op de vario) 3 min 
4. Doellanding 
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Les 5: 
In deze les gaan we sleep vliegen. We blijven op het zelfde terrein als in les 4. 

Voor het sleepvliegen maken 
we gebruik van de 
mogelijkheid om een 
autopilot sleeptoestel te 
gebruiken. Hiervoor nemen 
we de WILGA. Op onze site 
staat een link voor het 
downloaden van deze Wilga. 
Verder blijven wind 
instellingen gelijk. Ook het 
vliegtuig blijft Prolution 4004 
geel trainer. 
Bij extra’s : 
SHOW PATH (T) instellen 
zodat je je zwever mooi kunt 
volgen. 
 
D.m.v een muis klik kun je de 

Wilga starten. 
Ontkoppelen doe je met de schakelaar . 
Laad eerst een zweefmodel (De Prolution 4004 trainer geel) en een sleepmachine (bijvoorbeeld 
'Wilga') selecteer vervolgens het menu-item "F-Schlepp" in het menu "Extra's" of druk op de 'F'-toets 
om de modellen automatisch te positioneren en te verbinden met een sleepkoord. De sleepmachine 
moet eerst voorzichtig rollen totdat het touw is aangetrokken en vervolgens meer gas geven. Dit gaat 
automatisch nadat de linker muisknop bediend wordt. 
 

1. Alles in les 1, toepassen  
2. Sleepstart  (ontkoppelen lijn d.m.v. schakelaar) 
3. Thermiek zweven (Let op de vario)  3 min 
4. Doellanding 
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Les 6: 
In deze les gaan we naar  de kust in California ! 
Torrey pines gliderport San Diego California 
Als vliegtuig kiezen we voor de Caliber  een mooie vol GFK kist  
Die ook op wedstrijden veel gebruik wordt. 
 

We gaan hier oefenen in het vliegen aan de kust we beginnen met een zwakke wind en eindigen 
met een flinke bries. Je zult zien dat het mooi draagt aan de kust en dat je met krakelingen 
vliegen leuk op hoogte kunt komen bij weinig wind.      

 

 

1. Uitleg helling vliegen  
2. Uitleg landingsgebied 
3. Rond kijken op de helling 
4. Demo vlucht 
5. Veiligheid test  
6. Vliegen en landen door leerling 
7. Oefenen 
8. Windsterkte verhogen naar 5m/s 
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Les 7: 
In deze les gaan we weer naar  de kust in California ! 
Torrey pines gliderport San Diego California 
Vliegtuig is weer de  Caliber uit les 7 
 

We gaan nu oefenen in het vliegen van wat kunstvlucht figuren zoals Looping, Rugvlucht en  Rol 
We beginnen met een zwakke wind van ca 3 m/s.     Later gaan we over naar windkracht 5m/s en 
meer turbulentie 40% 

 

1. Uitleg figuren en Demo  
2. Veiligheids test 
3. Oefenen Looping 
4. Oefenen Rol 
5. Oefenen Rugvlucht 
6. Oefenen Wingover 
7. Landing  
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Les 8  
We wisselen nu weer van kist en nemen weer de Prolution  Geel , als scenery kiezen we voor 
Hegau parkplatz – kun je via betervleigenapp even vragen of zelf downloaden 
https://www.ikarus.net/?download=1&kcccount=/downloads/user-szenen-
194/hegauparkplatz.zip 

een leuke helling in het Schwartzwald om kennis te maken met het helling vliegen in Europa .   

 

1. Uitleg helling vliegen op deze helling  
2. Uitleg landingsgebied 
3. Rond kijken op de helling 
4. Demo vlucht 
5. Veiligheid test 
6. Start door leerling  
7. Zoeken naar stijggebieden 
8. Vrij rondvliegen 
9. Landen 

 

 

 

 

 



 

 
ARMC / VMVC   Online lesprogramma  mei 2020  

 

Les 9:  
Vakantie !!! we gaan Helling vliegen en wel in Oostenrijk  Karinthië op de Gerlitzen – even bij de 
betervliegenapp opvragen  of zelf downloaden 
https://www.ikarus.net/?download=1&kcccount=/downloads/user-szenen-
194/gerlitzenstart.zip 
 

 bij Hotel Pachmeier (lekker biertje drinken na afloop op het terras achter je) 

Als vliegtuig kiezen we weer voor de Prolution geel      

 
• Instellingen , Windsnelheid,  thermiek  en turbulentie  : 

•  

 

1. Uitleg helling vliegen  
2. Uitleg landingsgebied 
3. Rond kijken op de helling 
4. Demo vlucht 
5. Veiligheid test  
6. Start door leerling  
7. Zoeken naar stijggebieden 
8. Vrij rondvliegen 
9. Landen 
10. Oefenen 
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Les 10  
 

We gaan nu oefenen op een mooie helling in zuid Tirol Italië dus en wel op de Seiser Alm. 

Dit keer gaan we met een wat grotere kist vliegen namelijk de FOKA 4. Dit is 
een model van een Poolse Zweefkist. Hij reageert wat trager op de roeren 
en waar het hier vooral omgaat is dat we de landing goed indelen. 

De wind settings staan hieronder afgebeeld. 

 
 

 
 

1. Uitleg helling vliegen  
2. Uitleg landingsgebied 
3. Rond kijken op de helling 
4. Demo vlucht 
5. Veiligheid test  
6. Start door leerling  
7. Zoeken naar stijggebieden 
8. Vrij rondvliegen 
9. Landen 
10. Oefenen ook met een lagere wind setting 2m/sec 
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Les 11: 
 

We gaan dynamisch vliegen 

Hiervoor gaan we naar Parker Mountain Flying site  

Hier gaan we dynamic soaring oefenen Deze stijl van vliegen vraagt om bijzonder sterke en ook snelle 
modellen. Het model wordt telkens van uit het lee naar de helling gevlogen en dan langs de helling 
omhoog gevlogen tot het weer in de luchtstroming komt en weer opgestuwd wordt. 

Als vliegtuig kiezen we de Blade xl - een vol GFK of koolstof kist heeft jaren lang 
het wereld record snelheid gehad. DUS MAAK JE BORST MAAR NAT. 

Kijk voor uitleg dynamisch vliegen op dit onderstaande youtube filmpje. 

https://www.youtube.com/watch?v=nv7-YM4wno8 

Laad eerst een geschikt zweefvliegmodel (bijvoorbeeld 'Blade') en een landschap dat Dynamic 
Soaring mogelijk maakt (bijvoorbeeld Creek Island, Norrison Island, Parker Mountain). Selecteer 
vervolgens 'Dynamic Soaring' in het menu 'Extra's'. Dit plaatst  het zweefvliegtuig in een vooraf 
gedefinieerde uitgangspositie en past automatisch de juiste wind aan om Dynamic Soaring te 
bereiken. Je kunt dit menu-item meerdere keren selecteren om alle vooraf ingestelde dynamische 
stijgende start posities te doorlopen.   
Opmerking:  
Dynamic Soaring wordt gevlogen aan de Lee-kant van de helling (links op de foto). De startposities 
worden zo gekozen dat het model tegen de wind in wordt gestart, d.w.z. in de richting van de 
stijgende kant (rechts van de foto). (Dus niet richting het Lee starten daar anders het vliegtuig direct 
onder uit gaat en als het ware uitgehongerd wordt). Neem eerst een korte stijging tegen de wind in 
en draai dan het Lee in stijl naar beneden duikend, draai en dan kom je van onderaan het Lee terug 
omhoog onder de grenslaag (in windshadow van de berg) terug vliegen. In de buurt van de kant, 
schiet je door de grens laag weer van onder naar boven, hier tank je weer energie en weer draaien 
en steek naar beneden in het Lee, enz. (in principe vlieg je een soort ellips of cirkel onder ca 45 
graden aan de Lee zijde waarbij je telkens de energie opneemt welke je opbouwt in de stijgwind net 
boven de rand ban de berg) 
 

1. Uitleg vlieggebied  
2. Uitleg landing gebied 
3. Demo 
4. Zelf doen  
5. Landen  

 

Dit kun je ook proberen op Creek Island.  
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15.9 Seglerschlepp (F-Schlepp)  
 
Laad eerst een zweefmodel (bijvoorbeeld 'Intention') en een sleepmachine (bijvoorbeeld 'Wilga') 
selecteer vervolgens het menu-item "F-Schlepp" in het menu "Extra's" of druk op de 'F'-toets om de 
modellen automatisch te positioneren en te verbinden met een sleepkoord. De sleepmachine moet 
eerst voorzichtig rollen totdat het touw is aangetrokken en vervolgens meer gas geven. Dit gaat 
automatisch nadat de linker muisknop bedient wordt. 
 
De file voor het slepen vind je hier https://www.aerofly-sim.de/download/download-aeroflyrc7/rc7-
f-schlepp-auto-pilot 
 
15.10 Seilwinden-Start und Hilfsperson 
 
Vanaf  aerofly RC 7-versie heeft de vluchtsimulator nog twee innovaties voor zweefvliegtuigmodellen 
beschikbaar:  

• de lierstart en de  
• helper die het model werpt .  

Wanneer een geschikt model (zweefvliegtuig) is geladen, doorloopt u alle mogelijke startposities 
zoals gewoonlijk met de 'V'- of' B'-toetsen. Wanneer je de gewenste positie hebt gevonden, druk je 
op de spatiebalk om te beginnen. Als je het begin wilt herhalen, druk je gewoon opnieuw op de 
spatiebalk. Opmerking: als er geen lierstarts zijn en geen startposities met een helper in een scène, 
kunt u nog steeds de 'J'- of' H'-knoppen gebruiken om het model handmatig 2 m of 50 m te verhogen 
 
EXTRA VELDEN (HELLINGEN) 
Een site waar nog meer extra velden te vinden zijn kun je vinden via onderstaande link. 
https://www.ikarus.net/download-user-szenerien/ 
Hier is te vinden https://www.ikarus.net/?download=1&kcccount=/downloads/user-szenen-
194/gerlitzenstart.zip 
En 
https://www.ikarus.net/?download=1&kcccount=/downloads/user-szenen-194/hegaubaum.zip 
 
 
 
 
Nog meer helling o.a. in het Schwartzwald zijn hier te vinden 
https://sceneries.paulduerr.info/szenerien/uebersicht/von-a-z.html 


