Op herfstkamp
bij
Gliding Adventures Europe
in
Saint Florentin

Wie / wat / waar / hoe? En andere zaken
Wie?
Jij! Je gaat deze herfst leren zweefvliegen in Frankrijk bij de leukste Nederlandse zweefvliegclub!
Voordat het kamp begint, ontvang je van GAE alle benodigde informatie om succesvol aan het kamp deel te
nemen!

Wat moet je niet vergeten om mee te nemen?

●
●
●
●

Overnachtingsmateriaal. Tent / matje / warme(!) slaapzak / zaklamp.
Voldoende kleding. Neem ook iets mee tegen (sporadische) regen. Vliegen op slippers is vanwege
de veiligheid niet toegestaan.
Tegen de zon: Goede zonnebril, antizonnebrand en een ‘thermiekpet’ (visserspetje zonder klep, te
verkrijgen op het kamp).
Medisch certificaat. Je kan je laten keuren voor zweefvliegen bij een SportMedisch Adviescentrum.
Zonder geldige medische keuring mag je niet solo vliegen. Meer info hier

Waar?
Ligt Saint Florentin?
http://www.zweven.eu/LocatieZweefvliegveld/
Onderaan staat een kaartje via Googlemaps.
Het adres: Centre de Vol à Voile de SaintFlorentin  Chéu, Aérodrome, 89600 Cheu, France.
Het is mogelijk om met de trein naar Saint Florentin te komen.
Vanaf Parijs of Lyon kan je reizen naar de stations SaintFlorentin – Vergigny of Migennes. Laat van
tevoren weten wanneer je ongeveer aankomt, en bel bij aankomst met de kampleiding. Je kan dan van het
station worden opgehaald.

Het kamp.
De lokale Franse zweefvliegclub op St. Flo beschikt over een gezellige camping, die voorzien is van
moderne faciliteiten als douches, toiletten, wifi en een wasmachine. Reizen tussen een eventuele
slaapplaats in het dorp en vliegveld hoeft dus niet, maar kan wel. De camping is geschikt voor tent, caravan
of camper en beschikt tevens over een elektriciteitspunt. Als je elektriciteit nodig hebt, neem dan wel je
eigen buitensnoer of haspel mee.
Overnachten op de camping kost €5 per nacht.
Als je toch liever buiten het vliegveld onderdak zoekt in een hostel/hotel, kijk dan voor een overzicht op de
website van onze Franse gastheer.

Eten
Het avondeten wordt bij de camping bereid in het clubhuis van de Franse gastheerzweefvliegclub. De
keuken is voorzien van een groot gasfornuis met oven, koelkasten, kookgerei en warm en koud stromend
water. Daarnaast zijn stoelen en tafels aanwezig.
Het meeeten op de kampen is facultatief. De kosten voor de kamppot bedragen slechts €13,50 per dag.
Ontbijt, lunch, borrelhap, avondeten, het kampvuurhout en alle dranken zijn hierbij inbegrepen.
De kosten voor de kamppot worden achteraf gefactureerd.
Er wordt elke dag ingekocht en gekookt door een dagelijks variërend kookploegje van 2 a 3 vrijwilligers.
Tevens wordt er van alle deelnemers een bijdrage verwacht in het schoonhouden van de camping.
Op de camping is een grote vuurplaats aanwezig, die iedere avond voor veel gezelligheid rondom het
kampvuur zorgt. Hier worden, onder het genot van een drankje, de hoogtepunten van de afgelopen vliegdag
tijdens de zogenaamde ‘lullepot’ besproken. Vaak ondersteund door gitaar of pianomuziek. Ook worden
tijdens het kampvuur de bijzonderheden voor de volgende dag doorgenomen.
Alcohol en vliegen gaan niet samen. Drink dus met mate, zeker wanneer je de volgende dag vroeg begint!

Het vliegen
De 7 daagse vliegweek begint op zondag en loopt tot en met zaterdag. De zaterdag voorafgaand aan de
cursus is de 'aankomstdag'. Je kan dan alvast je tent e.d. opzetten, kennismaken met de overige
deelnemers en 's avonds meeeten.
Tijdens de herfstkampen zijn er ten minste twee instructeurs aanwezig, waardoor een leerling in principe
een hele week dezelfde vlieginstructeur behoudt.
Er is geen beperking op het aantal starts of uren dat je mag maken.

Overige voorbereiding
Nieuwe zweefvliegers ontvangen na aankomst op het kamp een logboek en het lesboek ‘de Elementaire
Vliegopleiding’. Vooraf kan je dit lesboekje alvast bestuderen. Je kan het hier downloaden. We raden aan
dat je hoofdstuk 1 t/m 3 alvast goed doorleest.

