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Op zaterdag 5 september 2009 organiseert de Koninklijke Kring van 
Officieren van de Lokale Politie vzw, wegens het grote succes van de vorige 
editie, voor de tweede maal FLY-INN in samenwerking met Koninklijke 

Aeroclub Brasschaat vzw. 

 

Het programma 
 
Sinds onze vorige fly-inn van enkele jaren geleden, wat een groot succes was, kregen wij regelmatig 
terug de vraag van diverse leden wanneer er opnieuw een fly-inn op het programma zou staan. 

 
Met enige fierheid kunnen wij thans aan onze leden en sympathisanten terug een 
formidabele fly-inn aanbieden met zelfs een gevarieerder aanbod dan vorige keer.  
 
Naast zweefvliegen krijgen de deelnemers nu ook de kans om ook deel te nemen aan een 
luchtdoop met een motorvliegtuig boven Antwerpen en omgeving. 
 
De “take-off” wordt gepland in functie van het aantal inschrijvingen, ergens tussen 11 en 19 
uur.  Na inschrijving krijgt u uw vertrekuur.  Bij inschrijving kan u al wel een voorkeur 
meedelen, waar in de mate van het mogelijke, aan tegemoet zal gekomen worden. 
 

 

Luchtdoop met MOTORVLIEGTUIG 

Er zal gevlogen worden met telkens 3 passagiers voor een vlucht van 1 
uur in totaal.  De vlucht start in Brasschaat en gaat vervolgens richting 
Stad Antwerpen waarbij eerst het centrum en vervolgens de haven wordt 
overvlogen.   
 
Er is ook de mogelijkheid om aan de piloot een verzoek te doen inzake 
locaties die u wenst te zien.  Hier kan dan in de mate van het mogelijke 
(in functie van de “range” en toelating luchtverkeersleiding) aan voldaan 
worden. 
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Luchtdoop met ZWEEFVLIEGTUIG 

Met een ervaren zweefvlieginstructeur kan u een vlucht maken in een duo-zit zweefvliegtuig.  U hebt de 
keuze tussen een “sleepstart” en een “lierstart” 

 
Sleepstart 
Bij een sleepstart wordt u door middel van een motorvliegtuig naar de 
gewenste hoogte gesleept met een kabel en vervolgens gelost (rond de 750 
meter hoogte) 
De duurtijd van een zweefvlucht met sleepstart is ongeveer 25 minuten 
 
Het voordeel van de sleepstart is dat het motorvliegtuig zal lossen op een 
plaats waar op dat moment de beste thermiek is om aan een zweefvlucht te 
beginnen.  Het nadeel is echter dat het wat duurder is gezien er gebruik 
gemaakt wordt van een motorvliegtuig. 
 

Lierstart 
Bij een lierstart wordt u door middel van een lier en een kabel omhoog gebracht naar ongeveer een 600 
meter. 
 
De duurtijd van een zweefvlucht met lierstart is tussen de 10 à 25 minuten, afhankelijk van de thermiek. 
 
Het voordeel van een lierstart is dat het goedkoper is.  Het nadeel is echter dat de lierstart steeds op de 
dezelfde plaats gebeurt waardoor het bijzonder afhankelijk is van de thermiek aan de start van de vlucht. 
 

Catering 
 
De bar van de aeroclub zal geopend zijn.  U kan hier terecht voor uw 
dranken. 
 
Vanuit de Kring Officieren zal er ook gezorgd worden voor een hapje voor 
onze leden (gratis) en sympathisanten (tegen democratische prijs). 
 
 
 

De kostprijs 
 
In samenspraak met de Koninklijke Aeroclub Brasschaat hebben wij een zeer 
speciale prijs kunnen bedingen voor onze leden en sympathisanten. 
 
• Luchtdoop met motorvliegtuig: 35 euro per persoon 
• Luchtdoop met zweefvliegtuig (sleepstart): 60 euro per persoon 
• Luchtdoop met zweefvliegtuig (lierstart): 35 euro per persoon * 

 
 
 
 

* indien  meer dan 10 inschrijving voor lierstart zakt de kostprijs naar 25 euro per persoon.  Er zal dan 10 euro teruggestort 
worden aan de deelnemers 
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De locatie 
 
KONINKLIJKE AEROCLUB BRASSCHAAT vzw 
Het Leeg 54 
2930 Brasschaat 
www.aeroclub-brasschaat.be 
 
Route 
Autosnelweg E19 Antwerpen/Breda, afrit 4 (St-Job-in-t-Goor), vervolgens richting Maria ter 
Heide/Kalmthout/Roosendaal volgen.   
 
Aan het verkeerslicht richting Essen/Kalmthout.  Na 1,2 km (vanaf kruispunt Bredabaan – Essensteenweg) 
links betonbaan indraaien (er staat een bord “verboden toegang militair domein”).  Aan het einde van de 
betonbaan is er parkeergelegenheid. 
 
Op het vliegveld vindt u direct links na de eerste hangars het clubhuis van KACB vzw. 
 
 


