
Hoeveel tegenslag kun je als school hebben? In 2012 brandt Inferno’s prachtige hotel-restaurant Volantis af. Een 

drama dat jaren voorsleept door discussie over het bestemmingsplan. Vervolgens krijgt de school midden in het 

hoogseizoen van 2016 te horen dat lesgeven in Frankrijk helemaal niet mag en per direct alle activiteiten gestaakt 

moeten worden.

weer thuis in Frankrijk
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De thuisbasis van Paraglidingschool Inferno 
is al meer dan 25 jaar het Lac de Serre 
Ponçon in Zuid-Frankrijk. De startplek bij 
Saint Vincent les Forts en het daarnaast 
gelegen hotelrestaurant Volantis zijn (deels) 
eigendom van Inferno. De school had in 
het gebouw haar lesruimte en opslag van 
materiaal.
Maar het noodlot slaat toe. Twee keer.
Eerst wordt Volantis begin 2012 door 
brand verwoest. Wat volgt is een slepende 
discussie over herbouw binnen het 
actuele bestemmingsplan van Saint 
Vincent. Jarenlang zijn op de filmpjes 
van wereldkampioen François Ragolski, 
afkomstig uit Saint Vincent, slechts de ruïnes 
te zien van Volantis. 
Dan komt midden in het hoogseizoen 
van 2016 de politie langs: waar zijn jullie 
papieren? Welke papieren men wil zien is 
volstrekt onduidelijk, maar het gevolg is 
dat per direct geen les meer gegeven mag 
worden. Zo’n veertig cursisten die week 
moeten in allerijl ondergebracht worden 
bij een Franse school. Voor de rest van 
het seizoen wordt uitgeweken naar Lijak, 
Slovenië.
Halverwege 2017 keert het tij. De bouw 
van ParaLodge is eindelijk begonnen. En de 
Franse overheid geeft Inferno toestemming 
les te geven in Frankrijk.
We vragen Roland ter Harkel, eigenaar van 
Paraglidingschool Inferno, ons bij te praten.

Hoe zit het nu met de Franse regelgeving, 
mogen Nederlandse scholen lesgeven in 
Frankrijk?
Nee, dat mag helemaal niet. En hoe gek 
het klinkt, het was voor iedereen een 
verrassing. Dat sinds een aantal jaar skiles 
streng gereguleerd is, was bekend, maar dat 
hetzelfde geldt voor alle sporten, inclusief 
het ‘vol libre’, is zover wij weten nooit breed 
gecommuniceerd. De KNVvL wist ook van niks.

Dus alle Nederlandse scholen die lesgeven 
in Frankrijk overtreden de wet?
Ja. Al wordt er blijkbaar niet vaak op 

gecontroleerd. En als je met een klein clubje 
bent, val je natuurlijk niet zo op. Maar wij 
zijn een grote organisatie en rijden met 
diverse bussen en landrovers rond. Als je 
dan eenmaal in beeld bent, kun je je niet 
meer onttrekken aan de regels.

Hoe is het opgelost?
Een hoop papierwerk, overleg en, niet 
onbelangrijk, de ondersteuning van de 
lokale overheid, heeft ervoor gezorgd dat 
we als enige Nederlandse school erkend zijn 
door de Franse overheid.
We zijn zelfs gelijk gesteld aan Franse scholen 
en mogen aan iedereen lesgeven. Daar zijn 
we heel blij mee, want we zijn bezig met 
erkenning door de Britse BHPA en Duitse 
DHV. We kunnen nu aan een breed Europees 
publiek lesgeven. We zijn best een beetje 
trots dat onze kwaliteit en lesmethode 
internationaal gewaardeerd wordt!

Als andere scholen legaal willen lesgeven 
in Frankrijk, wat moeten ze dan doen?
De toestemming kan worden aangevraagd 
bij het ‘Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports’. Voor de aanvraag heeft men een 
webformulier ingericht. Je moet de vragen 
uit het formulier beantwoorden en diverse 
documenten bijsluiten die aantonen dat je 
over adequate diploma’s en kennis beschikt, 
waaronder van de Franse taal. Wat betreft 
die taal is de valkuil dat de site suggereert 
alsof je ook in het Engels kunt reageren. 
Maar bij ons bleek dat dat niet zo is. Alles 
moet in het Frans aangeleverd worden. Wel 
kun je volstaan met een eigen vertaling. 
Je hoeft dus niet een erkende vertaler 
in te schakelen zoals het webformulier 
suggereert. Als de vertaling maar goed is. 
Ook moet er een motivatiebrief bij zitten. 
Wij hebben onder andere een aanbeveling 
door de burgemeester van Ubaye, de regio 
waar Lac de Serre Ponçon en Saint Vincent 
onder vallen, bijgesloten.
Is alles in orde, dan krijg je na een aantal 
weken een ‘Attestation’ die je toestemming 
geeft om les te geven.

Kunnen we binnenkort weer genieten 
van een landingsbiertje op het terras van 
Volantis... sorry, ParaLodge?
Jazeker! De opening vindt dit 
voorjaar plaats. ParaLodge heeft 
huurappartementen, een leslokaal en een 
café voor een drankje met uitzicht op de 
start, landing en het meer.
Ideaal voor een vliegvakantie: starten en 
landen naast je appartement, geen gedoe 
met transport en door de afgeschermde 
ligging een van de meest vliegzekere 
bestemmingen in de Alpen. Bovendien 
is Lac de Serre Ponçon leuk voor het hele 
gezin: zwemmen, watersport, fietsen, 
wandelen, klimmen, het kan er allemaal. 
Ook in de winter, wanneer het er prima 
skiën én vliegen is.

Afgelopen jaar gaven jullie les in Lijak, 
Slovenië. Is dat nu verleden tijd?
We verzorgen altijd op diverse plaatsen 
cursussen en reizen. In Ölüdeniz komen we 
al meer dan 20 jaar enkele weken per jaar. 
Hetzelfde geldt voor Marokko, Spanje en 
Italië. In Oostenrijk hebben we vlieg&ski 
weken. Slovenië is goed bevallen en gaan 
we aan ons vaste programma toevoegen.

para odge
Informatie

•  Webformulier voor de 
aanvraag van de school- of 
instructeurserkenning in 
Frankrijk: https://
www.arquedi.sports.gouv.fr/

•  Over Inferno en de ParaLodge: 
www.paraglidingschool.nl
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