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Brevet 1 & Folluw-Up cursussen 
 
Algemeen 
Ø Op alle cursussen en activiteiten van High5 zijn de cursus- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn te 

downloaden op http://www.high5.name/files/Voorwaarden_High5.doc 
Ø Bij High5 staat veiligheid en individuele begeleiding voorop. Iedereen leert in zijn/haar eigen tempo. 
Ø Alcohol drinken is bij het vliegen absoluut taboe. Ook niet dat ene glaasje bij lunch of diner. Drank en vliegen gaat 

nou eenmaal niet samen, niet op de oefenhelling en al helemaal niet tijdens hoogtevluchten. Heb je toch gedronken, 
geen probleem, alleen vlieg je dan die dag niet meer. De keuze is aan jou.  

Ø Voor Brevet 1 en Follow-Up cursussen wordt al het lesmateriaal (vleugel, harnas, helm en radio) gratis aan de cursist 
ter beschikking gesteld. 
o Het is wel aan te bevelen om je eigen (simpele) oortelefoontje mee te nemen. Zo eentje met een mini-jackplugje 

van 3mm. 
Ø Verder is het handig om ook de volgende spullen mee te nemen: 

o Stevige schoenen, liefst waterdicht (GoreTex). 
o Stevige broek die vuil mag worden. 

 
Elpe (Duitsland) 
Ø De eerste dag komen we om 8:00 bij elkaar op de oefenhelling. De coördinaten daarvan zijn: 51°16'16.15"N en 

8°26'29.23"O, of neem alvast een kijkje met Google Earth*. Hier staat de link: 
http://www.high5.name/files/Oefenhelling_Elpe.kmz  
o Op deze plek zijn we te gast bij een andere vliegschool, dus ga zuinig om met andermans spullen. 

Ø We beginnen de andere dagen ook vroeg, omdat dan de lucht nog rustig is. De turbulentie overdag maakt lessen 
namelijk vaak lastig. Meestal gaan we door zolang het kan, of tot iedereen moe is. Vermoeidheid zorgt voor 
blessures en die willen we niet. 

Ø Na de ochtendsessie is iedereen vrij om andere leuke dingen te doen. Iik ben nog aan het uitzoeken wat er in de 
buurt nog meer te doen is. 

Ø s'Avonds eten we meestal samen ergens in de buurt, maar je bent uiteraard vrij om te gaan waar je wil. 
 
Lienz (Oostenrijk) 
Ø We verblijven waarschijnlijk op Camping am See in Greifenburg. Ten eerste omdat het een fijne en schone camping 

is waar heel veel deltapiloten zitten. Ten weede omdat de B2-cursisten van daaruit hun hoogtevluchten maken. Wie 
weet hoor jij daar binnenkort ook bij. Het zou namelijk zomaar kunnen dat je vanaf de oefenhelling doorstroomt naar 
de B2-groep voor het echte werk: starten vanaf 1000m. Alles hangt af van je vorderingen, maar daarover later meer. 

Ø De eerste dag komen we om 7:00 bij elkaar op de oefenhelling. De coördinaten daarvan zijn: 46°50'16.70"N en 
12°47'1.67"O, of neem alvast een kijkje met Google Earth*. Hier staat de link: 
http://www.high5.name/files/Oefenhelling_Lienz.kmz 
o Ook hier zijn we te gast bij een andere vliegschool, dus …  

Ø We beginnen de andere dagen ook vroeg, omdat dan de lucht nog rustig is. De turbulentie overdag maakt lessen 
namelijk vaak lastig. Meestal gaan we door zolang het kan, of tot iedereen moe is. Vermoeidheid zorgt voor 
blessures en die willen we niet. 

Ø Na de ochtendsessie is iedereen vrij om andere leuke dingen te doen. In de buurt van Lienz is een kilometerslange 
rodelbaan waarbij je met een noodgang in een karretje langs roestvrijstalen rails de berg af raast. Spannend en toch 
veilig. 
Kijk maar even hier: 
o http://www.lienzer-bergbahnen.at/en/osttirodler.html 
En zo is er nog veel meer te doen, ook als het een hele dag niet vliegbaar is. 

Ø s'Avonds eten we meestal samen ergens in de buurt, maar je bent uiteraard vrij om te gaan waar je wil. 
 
Uitvaldagen 
Ø Het is normaal, dat tijdens een cursus af en toe dagen uitvallen vanwege slechte weersomstandigheden. Op zulke 

dagen kan dan (onder andere vanwege de veiligheid) niet worden gevlogen. Op zulke dagen zullen we natuurlijk nog 
wel theorie-les geven en hebben dan wat meer tijd voor (instructie)filmpjes. Soms organiseren wij (of een van de 
cursisten) alternatieve activiteiten, uiteraard op vrijwillige basis. 

 
We zijn van plan om jullie een spannende, actieve en bovenal fijne vakantie te bieden. 
Tot ziens op de oefenhelling. 
 
*Google Earth 
Wat? Heb jij nog geen Google Earth? Dat is een erg leuk programma, waarmee je via satellietbeelden de hele aarde kan 
bekijken. Download en installeer het maar, daar zal je geen spijt van hebben. Het staat hier: 
http://earth.google.com/intl/nl/download-earth.html 


