
De Coupe Icare werd dit jaar alweer voor de 44ste keer georganiseerd. Altijd rond eind september is 

het kleine plaatsje St. Hilaire du Touvet het toneel van een vierdaags vliegfeest voor alle recreatieve 

luchtsporten. Tienduizenden bezoekers vergapen zich aan demonstraties, straattheater, film, muziek, 

vliegsportbeurs en vliegshows. Duizenden bivakkeren in de weilanden rondom het dorp zodat het 

verandert in één grote camping. 

De twee bekende startplaatsen voor paragliders worden 
omgeven met festivaltenten zodat je op donderdag en 
vrijdag de hele dag kunt starten met een vrolijk muziekje 
en onder het toeziend oog van een groot publiek. Op 
de zaterdag en zondag is het luchtruim grotendeels 
gereserveerd voor hen die professionele shows geven. En 
natuurlijk voor het Icarnaval, een groots verkleed-vliegen-
feest waaraan iedereen kan meedoen die een paraglider 
of delta kan besturen en zich zo mooi mogelijk verkleedt. 
Sommigen maken er een echt spektakel van en het is 
mooi, spannend en vermakelijk om te zien hoe de vaak 

onmogelijke constructies toch sierlijk het luchtruim kiezen. 
Het gaat niet altijd helemaal goed natuurlijk…
Hoogtepunt als je zelf vliegt is de ballonnenvlucht op 
zaterdag- of zondagochtend. Vanaf de landing in Lumbin 
stijgen ’s ochtends vroeg om een uur of acht tientallen 
heteluchtballonnen op.Tegelijkertijd starten paragliders 
en delta’s vanaf St. Hilaire. Halverwege de glijvlucht kom 
je de ballonnen in de lucht tegen en je vliegt minutenlang 
samen met deze reusachtige luchtschepen én tientallen 
medeparagliders. Vliegen op aanraak-afstand mocht dit jaar 
niet meer, maar de ervaring is niet te missen.

Kleurrijk 
vliegfeest 

Coupe Icare

Tekst en foto’s: Erwin Voogt en Bastienne Wentzel
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Tijdens het filmfestival van de Coupe Icare werden bijna 

tachtig films vertoond met luchtsporten in de ruimste zin 

van het woord als onderwerp. De organisatie zocht alvast 

de 19 beste uit. Dit zijn een paar van onze favorieten. 

Kijken

Films van het 
Icares du Cinéma 

Envol vers les 8000 
Antoine Girard, Frankrijk.
41 minuten
prijs: € 10 (download)

De verwachte winnaar van de ‘Icare du Public’ prijs en overall 
winnaar van de ‘Icare d’Or’ op de Coupe Icare is het verslag van 
1200 km vol bivouac van X-Alps-atleet Antoine Girard door de ruige 
Karakoram en Himalaya-gebergten van Pakistan. Antoine vestigde 
daar het wereldhoogterecord door op 8175 meter óver een van de 
achtduizenders, de Broad Peak (8051 m) te vliegen. Ook vloog hij 
248 km, de langste vlucht ooit in Pakistan. De film bestaat enkel 
uit GoPro-beelden van Antoine zelf, maar is goed gemonteerd met 
toch de climax van het hoogterecord aan het eind.
De teaser staat op zijn site, voor € 10 kun je een download van de 
complete film krijgen met engelse ondertiteling.
www.antoinegirard.fr/en/le-film-pakistan-airway

Aziz, l’histoire d’un parapentiste Marocain
Air Pur Studio, Frankrijk.
26 minuten
prijs: € 12 (DVD)

Verfrissend om eens een minder bekende piloot uitgebreid in 
beeld te zien. Aziz is het klassieke verhaal van een Marokkaanse 
jongen uit een vissersfamilie die na het zien vliegen van 
paragliders besluit ook piloot te worden. Dat lukt hem met 
hulp van Franse instructeurs Sabine Duvivier en David Vayrette, 
die zijn plaatsje Aglou bezoeken. Hij wordt een van de beste 
soarders. De film van bijna een half uur laat vrijwel alleen beelden 
zien van Aziz die zijn kunsten vertoont op diverse prachtige 
Marokkaanse vliegstekken zoals Aglou en Nid d’Aigle. Het had 
korter gekund, maar de film is toch de moeite waard. De film 
kreeg de vermelding ‘Icare du coup du coeur du jury’ tijdens de 
Coupe Icare. De teaser staat op de site. Bestellen van de DVD gaat 
via een mail naar de makers.
www.airpurstudio.com/project/aziz-lhistoire-dun-parapentiste-
marocain-2
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Above the big island
Search Projects (regisseur Benoit Delfosse), België.
26 minuten
prijs: €5,- (of te huur voor €1,70 voor 24 uur)

Diverse clips uit deze film van het SEARCH Projects team zijn 
op internet al een hit, zoals de lokale bootsman Nelson die 
mee mag in de tandem met Théo de Blic. Zijn grijns is groter 
dan zijn gezicht, ondanks zijn zenuwen. Ook de start vanaf 
een onwaarschijnlijk klein rotspuntje tussen de struiken is een 
populair clipje. De lange versie van de film biedt aan één stuk 
door prachtige beelden van een spectaculaire reis van het team 
(naast Théo ook Horacio Llorens en Thomas de Dorlodot). De film 
kreeg de prijs ‘Icare de l’émotion’ mee tijdens de Coupe Icare. Op 
de SEARCH site is gratis een verkorte versie (8 minuten) te zien. 
De lange versie komt beschikbaar via vimeo on demand.
www.searchprojects.net/portfolio/madagascar

Nite Rider
Wolfgang Siess, Duitsland.
2:30 minuten
prijs: gratis

Een eervolle vermelding voor deze korte clip waarin een delta 
in het donker over de stad München vliegt. Spectaculair omdat 
’s nachts vliegen voor ons illegaal en ook heel lastig is omdat je 
geen diepte kunt zien. De organisatoren zeggen dan ook: “It was 
barely legal.” Mooie beelden omdat de delta prachtig verlicht is. 
Te zien in 4K op youtube.
www.facebook.com/wolfgang.siess
www.youtube.com/watch?v=q0b1g4JU-jA

Weightless
Jean-Baptiste Chandelier, Frankrijk.
5:50 minuten
prijs: gratis

Persfavoriet op de Coupe Icare is de nieuwste korte film van JB 
Chandelier. Geheel volgens verwachting; prachtige beelden, 
goede muziek, mooie filmische trucs (hoewel de meeste ons 
bekend voorkwamen). Meer van hetzelfde zou je kunnen zeggen, 
als je de films van JB kent, maar absoluut zes minuten van je tijd 
waard. Ook ‘Flying lights’ uit 2016 werd vertoond. Veel van JB’s 
korte kunstwerkjes kun je op facebook, youtube of vimeo vinden, 
en sommige op zijn website. Er circuleert inmiddels ook een leuk 
blooperfilmpje van ‘Weightless’.
www.jeanbaptistechandelier.com
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OPLEIDINGEN2018

FRANKRIJK  OPLEIDING B1 - B2 - SIV

ITALIË  OPLEIDING B2 - VRIJ VLIEGEN

SLOVENIË  OPLEIDING B1 - B2 - VRIJ  

TURKIJE  OPLEIDING B1 - B2 - SIV 

LAC DE SERRE PONÇON MEI - JUNI - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER

MEI - JUNI - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER

MEI - JUNI - OKTOBER

MAART - SEPTEMBERBASSANO

TOLMIN-LIJAK

ÖLÜDENIZ
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Nieuws

Een greep uit 
de nieuwe 
schermen in 
2018

Gradient Golden5
Théo de Blic vliegt een van de eerste Golden5 van Gradient tijdens 
de shows op de Coupe Icare. Zijn commentaar: “It’s the best!” 
Volgens Théo is goed geluisterd naar gebruikers van de Golden4, 
die vonden dat dit scherm te gevoelig reageerde voor zijn klasse 
(lage EN-B) en teveel informatie doorgaf in de thermiek. De 
Golden5 geeft minder feedback met een betere performance en 
behoudt wel zijn Gradient-DNA, volgens Théo, dus bijvoorbeeld 
een lichte stuurdruk. De maten 26 en 28 zijn al EN-B geklassificeerd. 
De andere maten die volgen spoedig.

RAST in alle gelederen
Nu het RAST-concept aardig uitontwikkeld lijkt te zijn rust 
Swing zijn laatste modellen met deze techniek uit. RAST is een 
dwarswand over de lengte van het scherm van links naar rechts, 
dat fungeert als een ventiel. Daardoor zet het scherm onder 
andere makkelijker op, klapt het minder snel in en herstelt sneller 
bij inklappers. De nieuwe Nexus RS komt eraan in het voorjaar. 
Een EN-C in het midden van de range met de performance van 
een hoge C. Daarna volgt de Nyos RS, de hoge EN-B van Swing. 

De Phantom legacy
NOVA werkt eindelijk aan een nieuw C-scherm, dat het grote gat 
gaat vullen tussen de Triton (hoge EN-C) en de Mentor5 (hoge 
EN-B). Begin 2018 komt namelijk de Sector. De strekking wordt 
net onder de 6, de remweg is korter en directer dan de Mentor5. 
De Sector wordt uitgerust met concepten die in de Phantom, 
het 99-cellen, kosten-noch-moeite-gespaard-experiment van 
NOVA, goed bevielen. Dat is onder andere diagonaalribben over 
meerdere cellen die ofwel gewicht besparen ofwel zorgen voor 
een meer solide scherm bij gelijkblijvend gewicht. 
Een Phantom2 zit wel in de pijplijn, maar niet voor 2018. Er 
wordt onder andere gewerkt aan een minder duur en complex 
ontwerp dat wel alle voordelen van de Phantom biedt door kleine 
concessies te doen. Ontwerper Philippe Medicus is nog steeds 
overtuigd van het voordeel van het concept waarbij niet bespaard 
is op geld of complexiteit. “Ik denk dat de Phantom door het diepe 
stallpunt inderdaad geschikt is voor de lage EN-B klasse zoals de 
Ion. Die feedback krijgen we ook van piloten en instructeurs. De 
remmen zijn inderdaad erg direct, maar ik denk dat ook beginners 
daarmee kunnen leren omgaan, zolang de feedback maar intuïtief 
is. Ook een fiets of auto vereist maar heel kleine stuurbewegingen.”

Gradient Golden5

Nova Mentor5

Phi-air Symphonia

Phi-air Symphonia
Net gelanceerd, het nieuwe paraglidermerk van ex-Advance, 
ex-NOVA-ontwerper Hannes Papesh. Hij ontwikkelde de 
afgelopen jaren in samenwerking met onder andere Mike Küng 
een nieuwe reeks schermen, te beginnen met de Symphonia, 
een EN-A met pretenties volgens de website. Drie maten zijn al 
gecertificeerd. Het merk zegt zich te onderscheiden doordat de 
teamleden onafhankelijk en vanuit verschillende landen werken. 
Daarbij nemen ze de tijd om nieuwe producten te ontwikkelen.
phi-air.com
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Advance Iota2
In december kunnen we de opvolger van Advance’s hoge B 
verwachten, de Iota2. Nu in vijf maten, waarbij er voor lichte piloten 
een maat is toegevoegd, de 21 van 60-77 kg startgewicht.

Queen laat op zich wachten
De Sloveense fabrikant Triple Seven laat weten dat na een jaar 
uitstel dan toch de nieuwe EN-C Queen 2 klaar is. De eerste 
schermen in maat MS zijn afgelopen maand beschikbaar 
gekomen. Waarom de ontwikkeling vertraging opliep is 
onbekend. Wel zijn er in de lichtgewichtrange veel 777-schermen 
bijgekomen, zoals de D-light en de P-light, allen zo rond de drie 
kilo en de K-light van rond de vier kilo.

Triple Seven Queen 2

Advance Iota 2

2 year DHV check

www.panchoamelia.nl

 Winkel open op :  Vrijdagavond en verder op afspraak
 Adres:  Weesperstraat 118 U
  1112 AC  Diemen - Amsterdam
 Email: info@panchoamelia.nl

Winkel en Webshop

De schermkeuringen vinden plaats in Duitsland 
bij een officieel DHV keuringsstation. 

Alle merken kunnen voor keuring aangeboden worden. 
Keuring € 160,00 incl. retourzending naar uw huisadres. 

Proficiat!
Het afgelopen seizoen hebben veel piloten een brevet gehaald. 
De piloten die veel bij ons vlogen, zetten we graag extra in het 
zonnetje. Namens het hele team van harte gefeliciteerd en heel 
veel mooie vluchten gewenst!

Randonaero Adventures
Deltavliegschool & Shop

www.deltavliegschool.com
Meer weten? 

www.deltavliegschool.com/lift

FAI-speldjes
Kevin Brobbel: brons voor duurvlucht• 
Martin van den Berg: brons voor hoogtewinst• 

B1-PLUS gehaald
Bruno Sabino• 
Feike Pacilly• 
Lawrence te Vruchte• 
Serge Koning• 

Proeve van bekwaamheid
Michiel Trentelman• 

B2 gehaald
Antoine Roeloffs• 
Eduard van Gameren• 
Hester Meeusen• 
Ronald Stoelinga• 
Ruud Knijnenburg • 
Thijmen Jansen• 
Otto Philipse (ook B3)• 

Foto: Rens Peeters
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Onbekende merken

Kende je deze 
al?
De markt voor paragliders is niet al te groot. Enkele 

tientallen fabrikanten verdelen de koek. De grootste 

fabrikanten verkopen enkele duizenden schermen per jaar. 

Anderen maar enkele honderden of tientallen. De grote 

merken zijn – ook in Nederland – welbekend. Je komt ze 

regelmatig tegen in dit blad. Maar had je al eens van deze 

gehoord?

Maya Parasut
Deze nieuwe Turkse paragliderfabrikant kun je vinden 
in vliegmekka Ölüdeniz. Ze bestaan pas sinds 2012 en 
produceerden in 2014 hun eerste scherm. Inmiddels zijn vier 
typen beschikbaar, het schoolscherm Haydi, het sport- en xc-
scherm Shaman, tandem Nomad2 en hike&fly lichtgewicht Half 
Life. Bovendien is het harnas Lycia te koop. Je kunt bij Sky Sports 
in Ölüdeniz vragen om een testvlucht. Lees het interview met 
ontwerper Can Ergin op p38 van deze Lift.
mayagliders.com

Sky Country
De Franse distributeur Scorpio van dit Oekraïense merk meldt 
met trots dat hun producten ‘Made in Europe’ zijn, namelijk 
in Oekraïne. Het merk bestaat al meer dan 20 jaar en is groot 
in Rusland en Oost-Europa, maar in het westen nog niet zo 
bekend. Ze produceren de complete range aan schermen van 
school- tot performance, tandem, paramotor en een speedwing. 
Sommige, maar niet alle maten van alle schermen hebben 
een EN-certificering of -classificatie. De Muscat-3 (EN-A in S, M 
en L) en de Discovery-5 (EN-B in die maten) bijvoorbeeld wel. 
Daarnaast produceert Sky Country harnassen waaronder een 
indrukwekkende range aan lichtgewicht spullen, en accessoires. 
Na Frankrijk is de bedoeling om de rest van West-Europa te 
veroveren. 
sky-country.com

Nervures
Al meer dan twintig jaar een op en top Frans merk met een basis 
in de Franse Pyreneeën niet ver van bedevaartsoord Lourdes. 
De schermen worden dan ook allemaal in Frankrijk gemaakt, 
iets wat voor Fransen belangrijk is. Nervures verkoopt zo’n 300 
schermen per jaar voornamelijk in Frankrijk, waar de schermen 
onder andere populair zijn bij scholen. Het richt zich op 
schoolschermen en de intermediaire en sportklasse (tot EN-C), 
en daarnaast op lichtgewicht schermen en speed- en miniwings. 
Porcher27, het doek dat tegenwoordig voor de meeste hike&fly-
schermen wordt gebruikt, is in samenwerking met Nervures 
ontwikkeld, claimt het bedrijf. Het nieuwste scherm is de Spantik 
2 (EN-B in maat M, de andere maten volgen).
nervures.com

Sky Country Discovery

Maya Gliders

Nervures Diamir
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LIERLOCATIE - SHOP - SERVICE

Plesmanweg 15 - Almelo

Safety Training (SIV)
Ölüdeniz - Herfstvakantie 2018

www.panchoamelia.nl

      Hotel aan het strand, incl. ontbijt, vanaf  
€ 20,00 p/p per nacht. Begeleiding met KNVvL instructeur

19e Ölüdeniz International Air Games van 16 tot 21-10-2018
Vakanties Regio zuid 13 tot 21-10-2018 

Regio noord en midden 20 tot 28-10-2018

Thomas Lednik 
geeft de SIV cursus 
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