
Aanvullende regels inzake sleepvaardigheid t.b.v. een veilig sleepbedrijf 
op EHST. 
  
Waarom? 
Sinds het voorjaar van 2008 hebben we in Nederland één vaste sleeplocatie. Omdat het hier een pilot-
project betreft, verdient dit een zorgvuldige aanpak. 
We moeten en willen er zuinig op zijn.  
Enerzijds willen we hier graag blijven slepen, anderzijds willen we ook ‘Westerwolde’ niet in problemen 
brengen wanneer er ongelukken op hun terrein gebeuren. In 2008 hebben we geen specifieke 
sleepongelukken gehad. Wèl zijn voorvallen geweest waaruit we lering kunnen en moeten trekken.  
 
Eén van de factoren voor onveilige situaties is “onvoldoende eigen vaardigheid” 
 
Bovendien beschikken we over technische hulpmiddelen die het slepen niet alleen comfortabeler, 
maar ook veiliger kunnen maken. 
Dit zijn de staartvin en een op afstand bedienbaar release. 
 
Deltapiloten met brevet 2 of 3 èn sleepaantekening,  maar zonder recente sleep/vlieg-ervaring 
dienen dit te melden bij de (ochtend)briefing of al vorens hun toestel op te bouwen. Voor hún 
veiligheid en die van anderen!  
 
Aanbeveling  voor deltapiloten: 
� indien 6 maanden of langer geen  sleepstart : onder beginnercondities *) 1e start maken. 

  
Eis  voor deltapiloten: 
� indien 6 maanden of langer niet gevlogen : onder beginnercondities 1e start maken  
� indien 12 maanden of langer geen sleepstart: onder beginnercondities 1e start maken 
� voor 1e sleepstart met een toestel waar de piloot nog niet mee gesleept heeft (of een correcte 

sleepvlucht heeft gemaakt): onder  beginnercondities 1e start maken. 
In overleg tussen dragonfly-piloot, startofficier en piloot met vin of RC-release 

� indien 12 maanden of langer niet gevlogen: onder beginnercondities 1e start maken + 
verplichte radio begeleiding van kader. 
In overleg tussen dragonfly-piloot, startofficier en piloot met vin of RC-release 

 
*) Beginnercondities zijn ter beoordeling van de startoffcier en/of Dragonfly-piloot.  
   Op thermische dagen zal dit ‘s ochtends of ‘s avonds zijn, bij andere dagen alleen bij weinig wind, 
die niet over de hangaars waait. 
 
Bestuur Daidalos 


