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Loslaten is nooit makkelijk. Alcoholisten, 
drugsverslaafden, geliefden en paraglider piloten 
weten dit maar al te goed! Ik ben begonnen met het 
schrijven van een saaie les over stalling, maar toen ik 
dit probeerde met een paramotor werd alles opeens een 
stuk interessanter! Laten we stalling stap voor stap eens 
onder de loep nemen, eerst met een paraglider en daarna 
met een paramotor. De vergelijking levert verassende 
resultaten op.

AUTEUR

SYLVAIN DUPUIS
Vijfentwintig jaar oud en vliegt sinds 5 jaar 
paramotor en paraglider bij iedere gelegen-
heid die zich voordoet.
Sylvain heeft Luchtvaarttechniek gestudeerd 
aan ESTACA (één van de meest prestigieuze 
technische opleidingen van Frankrijk) en 
werkt als ingenieur bij Price Induction waar 
men motoren voor kleinere privé jets maakt. 
Als ervaren acro paramotor piloot beschrijft 
hij voor ons in zijn eigen bewoordingen 
alles wat je moet weten over het totaal 
verliezen van alle lift – en het herwinnen 
ervan…..

door Sylvain Dupuis
Vertaling : Eelco Stoffels
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E
en stall is een mix van en sterke 
toename in weerstand en sterke 
afname in lift Er is maar één uit-
komst; je valt ! Bij een scherm met 

een standaard profiel zal de stall zich (blij-
ven) manifesteren wanneer de invalshoek 
groter dan ca. 15 graden is. Het is niet juist 
om te stellen dat stall ontstaat door een 
gebrek aan snelheid. Hij treedt op door een 
te grote invalshoek, waardoor de snelheid 
te laag wordt maar er niet de oorzaak van 
is. Laten we het schermprofiel eens nader 
bekijken bij drie verschillende invalshoe-
ken:
1 – bij 5 graden invalshoek, lift en weer-
stand zullen beide zwak aanwezig zijn. 
De luchtstroming volgt het schermprofiel 
nauwkeurig. Om voldoende lift te creëren 
dient de snelheid vergroot te worden.
2 – bij 15 graden invalshoek, lift en weer-
stand zijn sterker aanwezig. De vliegsnel-
heid is lager. De luchtstroming zal aan de 
achterzijde van het scherm het profiel niet 
blijven volgen en ‘loslaten’ waarbij turbu-
lentie ontstaat. In een vliegtuig zal in deze 
situatie de turbulentie als trillingen in de 
stuurknuppel worden waargenomen. 
3 – bij meer dan 15 graden invalshoek 
zal het scherm sterk stallen waarbij de 
luchtstroming het profiel totaal niet volgt. 
Weerstand is in deze situatie sterk aanwe-
zig en er is geen lift meer; de vleugel heeft 
geen draagvermogen  meer.

VALLEN OM BETER KUNNEN HERSTEL-
LEN
Waarom zou je een stall opzettelijk induce-
ren ? Bij een paraglider en bij een paramo-
tor kan het erg belangrijk zijn om de stall 
goed te beheersen. Wanneer alles fout gaat 
kan het een manier zijn om het scherm te 
resetten en terug te keren naar een basis 
situatie waarbij alles weer stabiel wordt 
en correct werkt. Dit artikel is in principe 
gericht op twee piloot types; piloten die 
ervan houden om met het hoofd in de wol-
ken te vliegen en van het grote werk hou-
den (sterke thermiek) en piloten die ervan 
houden met het hoofd naar beneden te 
vliegen, acro piloten. In sterke thermiek en 
bij acro vliegen kan je scherm in ongewone 
situaties terecht komen zoals een enorme 
cravat gevolgd door een inklapper. Indien 
de cravat beperkt is, kun je deze meestal 
oplossen door gebruik van de stabiliteits-
lijn. De cravat kan echter zo groot en sterk 
zijn dat het scherm niet meer correct kan 
vliegen (sterke weerstand waardoor het 
risico op stall of twist aanwezig is). Vaak 
zal een stall ervoor zorgen dat zelfs de 
grootste cravat wordt uitgeleid waardoor 
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het scherm weer correct kan vliegen. Een 
correct gemanagede stall is een relatief 
stabiele manoeuvre die bijvoorbeeld ook 
acro piloten de mogelijkheid biedt zich te 
ontdoen van twists zonder dat het scherm 
hierbij alle kanten opgaat.

GEVAAR ! !
Uit deze laatste paar zinnen mag duidelijk 
zijn dat het beheersen van de stall een 
vergrote veiligheid oplevert. Dat betekent 
niet dat de stall een hulpmiddel is, in tegen-
deel ! Onvakkundig behandelde stalls kun-
nen allerlei incidenten veroorzaken, zoals 
inklappers, cravats, twists en zelfs het risi-
co in je eigen scherm te vallen….. Dit artikel 
is dan ook niet bedoeld om je te leren zelf 
een stall te induceren, maar meer gericht 
op het anticiperen erop en het hoe, waar-
om en wanneer je deze handelingen moet 
verrichten op een SIV cursus.

DE DRIE STADIA.
Een stall bestaat uit drie afzonderlijke sta-
dia met elk hun specifieke kenmerken en 
risico’s.
De stall. Natuurlijk het eerste stadium dat 
je dient te (her)kennen, de overgang van ‘Ik 
vlieg’ naar ‘Ik vlieg niet meer’.
Hierbij dien je het scherm progressief tot 
het punt van stallen te brengen zonder 
hierbij ruw of aarzelend te werk te gaan en 
ervoor te zorgen dat je perfect symmetri-
sche handelingen uitvoert (met je harnas 
en lijnen). Dit is niet simpel ! Op de eerste 
plaats is het belangrijk om op een goede 
manier in je harnas te zitten. Je dient je har-
nas af te stellen zodat je relatief rechtop zit 
(liggend of half-liggend gaat niet werken). 
Zorg ervoor dat je perfect in het midden zit 
en buig je benen over elkaar zodat je hielen 
je billen raken. Duw tenslotte je dijen naar 
buiten zodat ze in contact komen met de 
zijkant van je harnas. Dit is de ideale posi-
tie omdat je zo één bent met je harnas en 
iedere beweging van je scherm voelt en 
hier direct op kunt reageren. Om je eerste 
stalls te oefenen is het aan te raden met 
een stabiel scherm te werken bijvoorbeeld 
een EN-B klasse waarbij je er natuurlijk 
voor moet zorgen dat je binnen de door de 
fabrikant aanbevolen gewichtsklasse valt. 
Een laatste check om het handvat van je 
reserve te lokaliseren, doe de remlussen 
rond je polsen en trek de toggles helemaal 
onder je. Ik herhaal; doe dit niet aarzelend, 
zorg dat je symmetrisch werkt en doe het 
niet te ruw!
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De tijd tussen het moment dat je je han-
den omhoog houdt en ze naar beneden 
beweegt tot onder je billen zou 3 tot 4 
seconden moeten duren. Wanneer je te 
snel beweegt (ruw) zul je enkel de snel-
heid van je scherm afremmen, zonder dat 
daarbij je lichaam ook afremt. Deze laatste 
zal door massa traagheid een zeer heftige 
schommel beweging opwekken. Beweeg 
je je handen te langzaam naar beneden 
(aarzelend) dan loop je het risico dat het 
scherm aan één zijde zal stallen en hier-
door in een spin terecht komt. Dus je hebt 
je handen onder je billen, het scherm valt 
achter je naar beneden (eigenlijk haal je je 
eigen scherm in) en je voelt jezelf naar ach-
teren vallen. Dit gevoel is indrukwekkend 
en erg ongewoon! Laat je daardoor niet 
verassen want dit is het slechtste moment 
om op te geven! Wanneer je je handen nu 
omhoog zou doen zou je een regelrechte 
ramp veroorzaken; het scherm zou zo sterk 
naar voren duiken dat het risico groot is dat 
je voorover in je eigen scherm valt! Houdt 
je handen onder je billen totdat het scherm 
weer boven je hoofd komt (let op; hierbij 
trekt het scherm sterk aan de remlijnen).

Het gevoel achterover te vallen hoort bij de stall. En opnieuw gebeurd 
dit niet alleen met een paraglider. Met een paramotor is het nog veel 
indrukwekkender....
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MOOIE STALL. DE PILOOT VERTRAAGD, VERTRAAGD……..HET SCHERM STOPT MET VLIEGEN EN DRAAGT HEM NIET MEER.
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Bij het op deze wijze stallen zal het scherm, 
ingeperkt door de diepgetrokken remlij-
nen, als een uit het water springende vis 
tekeer gaan. Dit is een voor de piloot erg 
oncomfortabele situatie. Blijf stevig in je 
harnas zitten en laat het scherm zijn gang 
gaan zonder te proberen dit tegen te gaan. 
Je koers is in deze situatie even geen prio-
riteit. 
Zoek de achteruit; je zult deze spartelen-
de vis moeten kalmeren! Al lezend zou je 
misschien denken dat er nu inmiddels al 
zeker zo’n dertig seconden verstreken zijn. 
In werkelijkheid duurt deze fase waarin je 
je handen onder je billen bij elkaar houdt 
ongeveer twee seconden. Deze tijd is nodig 
om vanuit de pendel beweging het scherm 
weer boven je hoofd te brengen. Om uit 
deze oncomfortabele situatie te raken hoef 
je nu alleen maar je handen omhoog te 
brengen tot bij de karabiners (nog altijd 
met de remlijnen in een slag om je polsen). 
Uiteraard hangt dit sterk af van het type 
scherm en hoe dit is afgesteld, maar over 
het algemeen geldt dit voor ieder fabrieks-
scherm zolang je je binnen de aanbevolen 
gewichtsklasse bevindt.

Zodra je je handen omhoog brengt, niet te 
langzaam maar ook niet te snel en altijd zo 
symmetrisch mogelijk, merk je direct het 
verschil. Het scherm zal niet meer tegen-
spartelen of als een vod in elkaar zitten; 
kortom de situatie is relatief stabiel gewor-
den. Wel is er een nieuwe situatie ontstaan 
waarbij de scherm uiteinden dichtgevou-
wen zijn, zoals dit bij het trekken van ‘grote 
oren’ ontstaat maar dan de andere kant op; 
ze staan nu naar voren gevouwen! Je vliegt 
achteruit en voelt de wind in je nek en met 
een bepaalde hoeveelheid remmen (han-
den ter hoogte van de karabiners) wordt 
de achterzijde van je scherm de voorkant. 
Je daalsnelheid is afgenomen. In deze fase 
kun je, zoals ik in het begin vertelde, cravats 
uitleiden of oplossen. Hoe hoger je je han-
den brengt, hoe stabieler de situatie wordt, 
maar wees voorzichtig; als je je handen te 
hoog houdt, komt er een punt waarop het 
scherm weer zal willen gaan vliegen, soms 
op een asymmetrische wijze! Hou hier een 
veiligheidsmarge aan!

                 My new toy for
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 - Small. Lightweight. And pretty damn fast.

The  opens up new horizons. With a projected area of just 11.8 m², our new 
miniwing is the smallest paraglider with LTF/EN certification on the market. It’s super 
lightweight with an extremely small packing volume, yet easy to launch – making it the 
perfect companion for ambitious Hike & Fly enthusiasts, Alpine adventurers and adventure 
competitions. Three podium positions at the Red Bull Dolomitenmann – enough said!

www.skywalk.info

PURE PASSION
FOR FLYING

Paul Guschlbauer – third place in Red Bull X-Alps 2015, second place in team scoring at Dolomitenmann 2015
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Weer vliegen. In dit stadium is aarzeling je 
grootste vijand. Hoewel het verleidelijk is 
om rustig aan te doen bega je daarmee een 
grote fout! Door je handen rustig verder 
omhoog te doen vergroot je het risico op 
asymmetrische schermbewegingen, waar-
bij één zijde eerder wil gaan vliegen dan 
de andere zijde, twists inklappers en een 
volgende stall….

De beste manier om weer correct te gaan 
vliegen is eerst een stabiele achterwaartse 
vliegbeweging op te zoeken, waarbij het 
scherm licht voor je uit staat. Precies op dat 
moment dien je in één vloeiende beweging 
je handen omhoog te brengen (daarbij de 
slag om je polsen niet vergeten te laten vie-
ren!). De voorwaartse duik  zal beperkter 
zijn wanneer het scherm een beetje voor 
je staat dan wanneer je in achterwaart-
se beweging bent. Hoe verder het scherm 
achter je staat, hoe sterke de duik zal zijn 
en hoe meer je zult moeten remmen. (Als 
herinnering hoe je je scherm kunt dempen; 
trek kort en krachtig aan de remmen op 
het moment dat het scherm zich 30° voor 
je bevindt, niet eerder). Het scherm zal 
zeer snel weer gaan vliegen en je zult jezelf 

naar voren en omhoog getrokken voelen 
alsof een onzichtbare hand je aan je maag 
omhoog trekt. Zorg ervoor dat je niet te 
vroeg remt vanuit de pendel om uit de 
stall te raken aangezien je scherm nul snel-
heid heeft (kan zelfs negatief zijn omdat je 
achterruit gaat!). In dit stadium is het erg 
gemakkelijk om weer in een stall terecht 
te komen indien je het scherm ervan weer-
houdt weer de benodigde voorwaartse 
vliegsnelheid te krijgen. Indien het scherm 
toch weer stalled, raak dan niet in paniek en 
probeer weer te starten vanuit het stadium 
van stabiele achterwaartse vlucht. Dit is 
je scenario voor een ideale stall met een 
paraglider waarbij de piloot binnen de aan-
bevolen gewichtsklasse valt, met een goed 
scherm, in goede omstandigheden en waar-
bij de piloot niet erg gestressed is; kortom 
in perfecte condities. Wil je dit een tikje 
spannender maken ? OK. Neem hetzelfde 
goede scherm, dezelfde goede omstandig-
heden, dezelfde piloot – die nog altijd niet 
gestressed is, maar vergroot het gewicht 
met, pak ‘m beet, 20 kilo van een paramo-
tor. Bij 105 kg valt mijn Dolpo S buiten zijn 
EN-B certificering doordat hij 20 kg. boven 
zijn maximaal aanbevolen gewicht komt. 

Ultraleichte Freiheit!

www.skyman.aero

Live your adventure!
Superleichtes Equipment für Abenteurer, 
XC- und Tandem-Piloten

www.skyman.aero

Live your adventure!
Ultra-light equipment for adventurers, 
XC and tandem pilots.

The freedom of lightness!

http://www.free.aero
http://twitter.com/FreeaeroMag
http://twitter.com/FreeaeroMag
http://www.skyman.aero


ZODRA HET SCHERM ACHTERWAARTS GAAT VLIEGEN VERKLAPPEN DE SCHERM UITEINDEN DE RELATIEVE WINDRICHTING…..DEZE KOMT VAN ACHTEREN…..
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VROOM !
Ik stijg tot 1200m, een hoogte die voldoen-
de veiligheid biedt indien het verkeerd 
gaat. Ik heb een locatie gekozen boven een 
dichtbegroeid bos. Dat is nog altijd beter 
dan boven een weiland (je kunt nooit voor-
zichtig genoeg zijn). Indien ik mijn reserve 
moet gebruiken, heb ik een aantal opties 
om te kunnen landen met mijn stuurbare 
Rogallo noodscherm.

OK, je kent de stappen nu. Alle trimmers 
dicht, reserve handvat gereed en binnen 
bereik, ga in het midden van je harnas 
zitten, benen gevouwen, sla de remmen 
een slag om je pols, haal diep adem en 
daar gaan we! De Dolpo verplaatst zich 
achter mij en begint te stallen waarbij de 
scherm uiteinden als eerste gaan en daar-
na het hele scherm in elkaar klapt. Op 
hetzelfde moment begin ik als een steen 
uit de lucht te vallen alsof niets me meer 
tegenhoudt! De zwaai naar achteren is veel 
groter, maar het is vooral het gevoel van 
vallen dat de grootste indruk op me maakt. 
Ik ervaar dit werkelijk alsof ik een Para-
chutist vrije val maak. Wees voorzichtig 
hiermee want iemand die niet goed weet 
waar hij mee bezig is en door dit gevoel 
overvallen wordt, kan verkeerd reageren 
in deze overweldigende situatie. De ver-
leiding deze manoeuvre af te breken is erg 
groot, maar het enige dat je nu juist niet 
moet doen is je handen omhoog brengen; 
de duik zou monsterlijk zijn! Ik blijf daar-
om in mijn positie zitten. Hoewel dit zeer 
oncomfortabel voelt, geef ik op dit moment 
de voorkeur aan mijn veiligheid en wacht 
totdat pendel van het scherm zich stabi-
liseert. Dit is nu geen kleine spartelende 
vis meer, maar een echte leeuw die al drie 
dagen niet gegeten heeft!

STALL

❝
❞

Hier is het nu geen kleine spartelende vis 
meer,maar een echte leeuw die al drie 
dagen niet gegeten heeft.

http://www.aircross.eu


Zodra de pendel stabiel is, doe ik mijn han-
den omhoog tot aan de karabiners. Dat 
werkt en de situatie stabiliseert zich. Ik 
heb echter wel meer moeite een goed ach-
terwaarts ritme te vinden. Het scherm lijkt 
te twijfelen tussen opnieuw stallen of te 
gaan vliegen, waaruit blijkt dat het met de 
besturing nu erg nauwkeurig komt om het 
scherm achteruit te laten bewegen. Dit 
wordt bevestigd wanneer ik asymmetrisch 
aan één zijde met 5 cm rem en daarbij  
de overeenkomstige zijde van het scherm 
direct opnieuw stalled. Er treedt nu dus 
opnieuw een stall fase op waarbij we op 
zoek moeten naar symmetrie en de zaak 
moeten stabiliseren.
Het is lastig de achteruit versnelling te 
vinden, maar hij is wel degelijk aanwezig. Ik 
wil hierbij een aantekening maken; tijdens 
mijn eerste stalls met een paramotor draai-
de het scherm scherp, maar merkte ik dat 
de neiging om te twisten klein was ondanks 
het grotere gewicht!
Ik kreeg zelfs de indruk dat deze neiging 
kleiner was dan met een paraglider. Mis-
schien wordt dit veroorzaakt door de stijve 
bevestigingspunten die ervoor zorgen dat 
de risers uit elkaar blijven.
Zodra ik netjes en rustig achteruit vlieg 
besluit ik dat het tijd is om weer (vooruit) 
te gaan vliegen. Op het moment dat mijn 
scherm een klein beetje voor me staat, 
breng ik mijn handen omhoog en ben erg 
verbaasd over de lichte duik – minder dan 
met een paraglider! Ik hoef de beweging 
hierbij niet eens tegen te gaan. 
Op de volgende pagina’s kun je stap voor 
stap de verschillende fases in een stall bij 
een paraglider en paramotor volgen.
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Zorg dat je in het midden van 
je harnas zit, benen gevouwen 
en dijen uit elkaar. 1200m  
lucht onder je, sla de remlijnen 
om je pols en daar gaan we.

Je moet  in een regelmatige 
beweging remmen, perfect 
symmetrisch en zonder 
aarzeling.

Op dit punt wordt de kracht op 
je remlijnen groot; dit is een 
lastig punt om te passeren.

Paraglider…
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Het scherm begint zijn 
stall. Een stall bij de Dolpo 
kenmerkt zich doordat deze bij 
de scherm uiteinden start.

Is het geen mooi vodje zo ? 
Let op de positie van de zon 
ten opzichte van de voorgaand 
e foto. Hieruit kun je de 
achterwaartse zwaai opmaken.

Voorzichtig! Achterwaarts 
zwaaien betekend dat je 
gaat pendelen. Wanneer je 
je handen op dit moment 
omhoog zou doen, zal het 
scherm op een zeer heftige 
manier opnieuw gaan vliegen.  
De pendel overgang zal 
gecombineerd gaan met een 
aerodynamische overgang 
en de duik zal sterk zijn 
waarbij je in het scherm zou 
kunnen vallen. Hou je handen 
in positie totdat de pendel 
beweging rustig geworden is.
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Paragliding equipment since 1990

PARAGLIDERS

ACCESSORIES

RESCUE PARACHUTES 

HARNESSES

www.independence.aero
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Zodra het scherm weer 
boven je hoofd staat kun je 
je handen omhoog brengen. 
Doe dit symmetrisch en met 
toenemende snelheid zodat 
het scherm zich rustig zal 
herstellen.

Hoe hoger je je handen doet, 
hoe meer het scherm zich zal 
openen en herstellen. In dit 
stadium beweeg je nog niet 
achteruit.

Je hebt je handen een beetje 
verder omhoog gedaan. 
Voorzichtig, doe dit centimeter 
voor centimeter!
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Eindelijk heb je de fase van 
achteruit vliegen gevonden, 
waarbij je handen zich bij de 
karabiners bevinden. Let op 
de scherm uiteinden. Deze 
zijn gevouwen, net als bij het 
trekken van grote oren, maar 
nu voorwaarts gericht. De 
wind komt van achteren. Je 
bevindt jezelf in een stabiele 
comfortabele positie.

Maak gebruik van de situatie 
om je gedachten te ordenen, 
neem een kop koffie en lees 
een krantje…

Wanneer je je handen een 
paar centimeter naar beneden 
beweegt zal het scherm 
grote oren trekken en zal de 
valsnelheid toenemen en de 
situatie wat minder stabiel 
maken.
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Vanwege het achterwaarts 
vliegende scherm kunnen 
cravats eruit geblazen worden. 

Breng je handen omhoog 
totaan de karabiners zodat het 
scherm zich weer hersteld en 
je jezelf kunt voorbereiden om 
weer voorruit te gaan vliegen.

Vergeet niet dat de geringste 
afwijking in symmetrie van de 
remmen direct goed voelbaar 
is in het scherm.
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Ik krijg de symmetry terug in 
het scherm.

Zodra het scherm zich hersteld 
heeft en ik zoveel mogelijk 
ervan voor me zie (je kunt de 
horizon goed zien), breng ik 
mijn handen direct omhoog en 
ontdoe me van de lus om mijn 
polsen.

Het scherm zal uit zichzelf 
duiken zodat het weer kan 
gaan vliegen. Je zult jezelf 
omhoog en voorwaarts 
getrokken voelen worden. 
Wees voorzichtig en rem niet 
te vroeg want in dit stadium 
heeft het scherm nog maar 
weinig snelheid en kan 
gemakkelijk weer stallen. 
Wanneer dat gebeurd , begin je 
rustig opnieuw met stadium 4!
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De duik kan fors zijn. Dit hangt 
af van het type scherm, je 
totaal gewicht, het moment 
van herstellen etc.

Het scherm staat voor je op 
30o , demp de beweging met 
een korte maar krachtige rem 
beweging!

….onmiddelijk gevolgd door je 
handen omhoog te brengen.
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Ga in het midden van je harnas 
zitten, benen over elkaar en 
dijen uit elkaar, 1200m lucht 
onder je, sla de remlijnen een 
slag om je pols en daar gaan 

Wanneer je remt dient dit 
gelijkmatig, perfect symmetrisch 
en zonder aarzelingen te 
gebeuren.

Op dit punt wordt de druk 
op je lijnen groot; dit  is een 
lastig moment om doorheen 
te komen.

…en een stall met een paramotor…

1

3

2

http://www.free.aero
http://twitter.com/FreeaeroMag
http://twitter.com/FreeaeroMag


5

6

STALL

www. f r e e . a e r o   @F r e eAe r oMag

Het scherm begint zijn 
stall. Een stall bij de Dolpo 
kenmerkt zich doordat deze bij 
de scherm uiteinden start.

Dit is de start van de val. De 
grote kracht in de lijnen is 
verminderd en het scherm 
beweegt zich achter de piloot.

Het draagvermogen verdwijnt; 
het scherm is volledig gestald.
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De piloot vertraagd de 
achterwaartse zwaai. Let 
op het verschil in de positie 
van de horizon in deze foto 
vergeleken met de de eerste 
foto.

Deze foto is genomen op het 
moment dat de achterwaartse 
zwaai  het sterkste was. Het 
gevoel van vrije val is hierbij 
erg indrukkwekkend. Hou je 
handen in positie want....

…….als je goed naar deze foto 
kijkt, zul je zien dat de horizon 
weer op de juiste plek zit; 
dat komt door de overgang in 
het pendelen. Hier nog niet je 
handen omhoog doen !

8
9

7

http://www.free.aero
http://twitter.com/FreeaeroMag
http://twitter.com/FreeaeroMag


STALL

www. f r e e . a e r o   @F r e eAe r oMag

Met je handen onder 
je billen is deze positie 
erg oncomfortabel 
omdat het scherm in alle 
richtingen klappert op een 
ongecontroleerde manier. Nu 
is het moment om je handen 
langzaamaan omhoog te doen.

Om de situatie tot bedaren 
te brengen dien je je handen 
gelijkmatig en symmetrisch 
omhoog te brengen tot het 
moment dat je achteruit gaat 
vliegen. Het scherm zal zich 
weer vullen en de situatie 
zal stabiliseren, de scherm 
uiteinden zijn naar achteren 
gevouwen en je begint 
achteruit te vliegen.

Achteruit vliegen wordt steeds 
stabieler en je kunt voelen dat 
de wind van achteren komt.
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De situatie is nu stabiel 
en met je handen bij de 
karabiners vlieg je nu 
achteruit. Je kunt even 
ademhalen. Tussen foto 10 en 
deze is ongeveer 2 seconden 
voorbij gegaan; alles gaat 
zeer snel.

Zoals ik al vermelde, vereist 
de stall met een paramotor 
veel techniek door de extra 
twintig kilo.
Hier zie je een kleine 
a-symmetrie; mijn linker hand 
bevindt zich lager.

……deze kleine a-symmetrie 
zorgt er al voor dat de 
linkerkant van het scherm 
achterblijft. 
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Om netjes achteruit te 
kunnen vliegen zul je 
deze a-symmetrie moeten 
herstellen door minder te 
remmen aan de kant die 
achterblijft, of meer te 
remmen aan de andere kant.

Breng je handen een paar 
centimeter omhoog en het 
scherm zal zich verder vullen. 
In dit stadium staat het op het 
punt om weer te gaan vliegen. 
Hier staat het scherm een 
klein beetje voor de piloot, dit 
is het beste moment om weer 
te gaan vliegen.

We brengen onze handen 
verder naar boven (niet 
vergeten je te ontdoen van de 
slag om je pols)! Het scherm 
stopt bijna direct met duiken.
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Het scherm vult zich weer; 
wacht met remmen!

Met het scherm op 30° voor 
je kun je met een korte, 
krachtige rembeweging het 
pendelen opheffen.20
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