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De twijfel sloeg toe toen ik door SIV- en XC-goeroe Chris White op m’n vingers werd getikt. De onderkoelde en altijd
beleefde Welshman zag mij op het strand van Ölüdeniz mijn risers loskoppelen van mijn harnas en zei (denk het Welsh
accent er even bij): “Oh, jij bent een van die piloten die zijn scherm nog losmaakt van zijn harnas...”. Bèng, raak. Eehhm,
natuurlijk koppel ik los. Dat heb ik toch zo geleerd? Waarom is handig om ze vast te laten? Hoe doe je dat dan? In deze
trukendoos laat ik je zien wat ik van Chris heb geleerd.
Wanneer je eenmaal je eigen uitrusting hebt is er eigenlijk geen
reden meer om het scherm los te koppelen van het harnas, zoals
je in de cursus leerde. Bij de volgende vlucht moet je toch weer
aankoppelen – aangenomen dat je één scherm hebt. Lijnen sorteren
is veel minder werk als het scherm al aan het harnas zit. De ervaring
leert dat er veel minder knoopjes in de lijnen zitten dan wanneer je
na het aankoppelen met een fieldpack naar de start bent gelopen.
De hele bos kan nog gedraaid zijn maar dat los je eenvoudig op (zie
de laatste tip). Op de start ben je veel sneller weg met minder kans

1. Leg je scherm neer zoals je wilt voor het
opvouwen. Pak de beide bossen lijnen in
een hand en het harnas in de andere en
leg het harnas bij de middenachterzijde
van het scherm en de lijnen op het
scherm (zie foto 1).
2. Vouw je scherm op jouw manier op
tot een lange worst. Wanneer je een
concertinazak gebruikt kun je het scherm
daar inpakken. Zorg dat je ongeveer een
halve meter lijnen laat uitsteken aan de
achterkant naar het harnas.
3. Haal zoveel mogelijk lucht uit de lange
worst. Vouw de worst in drie of vier keer
vanaf de cellen richting het harnas (zie
foto 2). Dit is dus anders dan je geleerd
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op fouten en je hebt minder ruimte nodig om je klaar te maken. Bij
hardere wind wordt je scherm niet weggeblazen tijdens het sorteren
en aankoppelen. Het is immers nog opgevouwen, tot het moment
dat jij klaar bent om te vliegen. Het enige nadeel: als je toch van
scherm wisselt moet je de risers alsnog loshalen.
Een argument om toch los te koppelen is vaak dat mensen bang
zijn dat de boel gedraaid of in de war raakt. Met deze tips en wat
oefening is dat verleden tijd.

hebt om vanaf de achterkant naar de
cellen te vouwen. Neem even de tijd om
rustig de lucht uit het scherm te drukken.
4. Doe de binnenzak of band om het scherm.
Een halve meter lijn steekt uit de zak.
5. Kieper het pakketje ondersteboven
in het zitje van het harnas (zie foto 3).
Let op: niet draaien! De open kant van
de binnenzak waar de lijnen uitsteken
ligt nu op het zitvlak. Leg de lijnen en
risers een beetje binnenboord om ze te
beschermen.
6. Het geheel kan nu in de pakzak, of zoals
echte acrodudes doen: buikband om het
scherm heen en het harnas zo over je
schouder.
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7. Bij het uitpakken ga je omgekeerd te werk:
je kiepert de onderkant van de binnenzak
met het scherm weer uit het zitje, en je
kunt zo instappen voor een achterwaartse
start. Scherm uitrollen, vijfpuntencheck en
klaar. Zorg dat het scherm niet tussen de
twee risers door draait.
8. TIP - Heb je bij de vorige twee punten
toch de boel een slag gedraaid? Geen
nood! Je kunt in één keer de draai eruit
halen. Pak alle lijnen van beide kanten
samen en draai er helemaal onderdoor
in de richting waar de lijnen bovenop
lagen. Opgelost? Mooi! Erger geworden?
Terugdraaien en de andere kant op
proberen.

3 Scherm op het harnas leggen

