Nieuwe paraglidingschool in Nederland

Pedro

Tekst: Bastienne Wentzel
Foto’s: Peter Blokker

VERTICALO

Adventures
De nieuwste paraglidingschool in Nederland is een bijzondere: Pedro Verticalo Adventures neemt het liefst piloten mee
op avontuurlijke trips. Kersverse eigenaar is Lift redacteur Peter Blokker. Hij is niet alleen paragliderpiloot maar ook
BASE-jumper, bergsportinstructeur en wingsuit vlieger. Een tripje met Peter staat garant voor spektakel. Maar wat is
hij van plan met zijn paraglidingschool?
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Peter, hoe ben je zelf ooit met paragliding
begonnen?
Als bergsporter kon ik ze niet missen,
die piloten die vliegend vanaf een berg
terug naar het dal vlogen. Jaloers was ik,
na een pittige beklimming was ik op de
top pas op de helft en stond mij nog een
lange en vaak saaie afdaling te wachten.
Dat vliegen moest ik ook leren! Eerst heb
ik mijn lierbrevet gehaald om daarna
met “korting” mijn bergbrevet te halen,
meteen gecombineerd met een SIV cursus.
Afdaaltechnieken vond ik belangrijker
dan thermiek. Thermiek is weerstand bij
de afdaling… Met de sneeuw van een
vierduizender nog op mijn schoenen landen
in een zonovergoten dal, dat was mijn doel.
Ik werd vreemd aangekeken, als cursist met
een Gin Yeti Ultralight harnas en Ozone Peak
lichtgewicht scherm met schoenveterrisers.
In de afgelopen zes jaar is er gelukkig wat
veranderd en is hike&fly weer een serieuze
discipline. Vreemd aangekeken wordt ik nog
steeds, maar nu ben ik tenminste met een
groep gelijkgestemden op pad!
Vertel eens wat over je bedrijf Pedro
Verticalo Adventures?
Pedro Verticalo Adventures is tien jaar
geleden begonnen met het organiseren
van alpiene tochten en klimcursussen. Om
paragliden in het aanbod te integreren,
wilde ik eerst een brede eigen ervaring
opbouwen in hike & fly tochten en een
geschikte partner vinden om de vliegschool
mee op te zetten. Het afgelopen jaar heb ik
wat pilots gedraaid om erachter te komen
of er animo is voor een vliegschool met de

nadruk op hike & fly. Na wat mooie tochten
en enthousiaste tevreden deelnemers was
het duidelijk, die school moet er komen!
De samenwerking met Wycher Bos, een
paraglidinginstructeur die ook fanatiek is
in de hike & fly discipline, bevalt prima. We
vullen elkaar goed aan en vormen het vaste
team van Pedro Verticalo Adventures.
Waarom wilde je zelf graag een
paraglidingschool hebben?
Magazines publiceren over hike & fly
tochten, de X-Alps inspireert veel piloten
en fabrikanten concurreren met de lichtste
uitrusting. Hike & fly is hot! Paragliden
wordt weer een bergsport, dankzij de
moderne materialen en groeiende interesse
in sportief vliegen en avontuurlijke reizen.
Bij de verschillende vliegscholen in
Nederland kan je prima leren vliegen, je
zware pakzak zet je in de bus en je stapt
vlak bij de startplek weer uit. Maar waar kan
je terecht als je de vliegsport oppakt om
te combineren met mooie wandelingen,
trektochten, Via Ferrata’s of eco-vliegen?
Met mijn vliegschool wil ik in deze behoefte
voorzien. En waarom? Omdat ik het
gewoon enorm leuk vind met een groep
enthousiastelingen de bergen in te trekken
om ze verder te bekwamen in het klimmen
en vliegen buiten platgelopen paden en
overbevolkte startplekken in de bergen.

goed in zijn. Ons programma gaat verder
waar andere vliegscholen stoppen. We
organiseren evenementen waarbij klimen vliegsport worden gecombineerd.
Meerdaagse trektochten van hut naar hut
met de paraglider, Via Ferrata en alpiene
tochten… De meeste trips zullen in een
lang weekend worden georganiseerd.
Vanwege het intensieve karakter is dat
vaak lang genoeg, en blijkt het goed te
passen in de agenda’s van deelnemers. We
bieden deelnemers volop de mogelijkheid
specifieke uitrustingen te proberen,
zoals singleskins en string harnassen.
Daarnaast organiseren we workshops
die in Nederland niet eerder werden
aangeboden, zoals zelfredding na een
boomlanding en d-bag workshops. Je kan
bij ons terecht voor repacks van je reserve
en schermkeuringen. Voor niet-vliegende
alpinisten en avontuurlijke reizigers bieden
we klimtochten met tandemvluchten aan.
Als hike & fly experts leveren we ook de
bijbehorende lichtgewicht uitrusting voor
zowel klimmen als vliegen. We verkopen
alleen materiaal wat we zelf hebben
getest en goed bevonden tijdens de
tochten. Wat we nog missen aan geschikt
materiaal voor onze tochten, ontwikkelen
we zelf. Ultralichte tandemspreaders en
lichtgewicht harnassen met bestuurbare
reserves bijvoorbeeld.

Wat kunnen we verwachten op paraglidinggebied?
Bewust niet alles. We zijn alleen
gespecialiseerd in datgene dat we het
liefst doen, het meeste van weten en

Wie moet zich bij jou aanmelden?
Onze reizen zijn niet geschikt voor absolute beginners, maar wie zijn eerste bergvluchten heeft gemaakt kan prima mee met onze reizen.
Tijdens de meeste tochten die we organiseren kan je tegelijk verder werken aan je brevettaken en proeven van de hike & fly discipline. Een
marathonconditie is echt niet nodig, maar een sportieve instelling en een dosis lef komt je goed van pas. Voor de extremere tochten en
expedities worden bepaalde eisen aan ervaring of fysieke conditie gesteld. Wil je avontuur combineren met paragliden? Neem contact met
ons op en vraag naar de mogelijkheden!

www.PedroVerticalo.nl
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