Acro Game 2018

Acrovliegen
op het hoogste niveau
De beste veertien acropiloten van het moment gingen een
vriendelijke strijd met elkaar aan in Organyá tijdens de derde
Acro Game begin augustus.
Tekst: Bastienne Wentzel
Foto’s: Erwin Voogt

Tim Alongi won. Hij versloeg de winnaar
van de vorige twee edities van dit
evenement, Théo de Blic, in een directe
battle met tricks als Looping cabslide,
Twisted Wing-Over (waarbij de piloot
bij elke draai de andere kant op moet
twisten) en de beste trick van het
evenement: de Twisted Infinity with
Twisted Exit. Théo werd tweede, Horacio
Llorens derde en Victor Carrera vierde.
De Acro Game heeft een ander concept
dan de officiële FAI acrocompetitie.
Het concept komt uit de skatewereld.
Deelnemers vliegen twee aan twee en
bedenken om de beurt een trick en
voeren hem uit. De ander moet deze zo
goed mogelijk nadoen. De minste van de
twee krijgt van de jury een letter van het
woord ACRO. Is het hele woord gespeld,
dan lig je eruit. Het gaat er natuurlijk om
dat je de lastigste combinaties bedenkt
maar ze zelf wel perfect kunt uitvoeren.
Het helpt als je weet waar je tegenstander
minder goed in is.

Dit jaar waren de extra
moeilijkheidsfactoren ‘reverse’ en
‘unnatural’. Dat laatste slaat op de
draairichting; draai je het liefst naar rechts
dan is links je unnatural kant. Reverse
betekent dat bijvoorbeeld een SAT naar
rechts overgaat in een heli naar links,
en niet, zoals logisch zou zijn, ook naar
rechts. Daarnaast vliegen de meesten
getwist. Zo ontstaat een eindeloze reeks
variaties en werd er tijdens de twee
dagen wedstrijd vrijwel geen enkele trick
dubbel gevlogen.
De organisatoren waaronder Pál
Takáts zouden graag zien dat dit
concept in reguliere wedstrijden wordt
overgenomen. Voor het publiek zijn de
battles spectaculair, ook als je niks van
acro weet, hoewel er in dit geval wel
wat meer aandacht aan het (minimale)
publiek mocht worden geschonken.
Gelukkig konden we direct na de finales
gewoon lekker met z’n allen vliegen.
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Tips voor Organyá
Ben je toch in de buurt? Dan is Organyá de
moeite waard om even langs te gaan. Hier wat
vliegtips:
• De startplek ligt een kleine 200 meter boven
de landing. ’s Ochtends kun je glijvluchten
maken zodra de bergwind (noordwind)
uitschakelt. Halverwege de middag komt het
dalsysteem op gang (zuidwind) en daarmee
de lift.
• Er is geen vervoer naar de start. Rijd mee met
anderen of rijd zelf naar boven. Het nadeel is
dan natuurlijk dat je auto boven staat. Ervaren
piloten lossen dit op door toplanden, maar dat
vereist goede vaardigheden.
• Met de nodige lift komt ook de stevige
thermiek. De startplek is een klifstart dus je
scherm ligt in de luwte. Het vangt wind zodra
je het opzet en dan word je meestal gelift. De
ondergrond is hard en rotsachtig, dus zorg dat
je groundhandling in orde is.
• Reis en verblijf: Een auto is eigenlijk
onmisbaar. Je overnacht op de enige camping
in Organyá, in de blokhutten aldaar of in een
huis of appartement in het dorpje. Pluspunt
van de camping is het grote zwembad. Het
dorp heeft een supermarkt, pinautomaat en
wat winkeltjes.

