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‘ZWEEFVLIEGEN’ 

 

van relaxte vrijetijdsbesteding tot enerverende topsport 

 

Presentatie door F.H.M. (Ferdi) Kuijpers 

 

Woensdag 20 april a.s. aanvang 20.00 uur in “De Diepen” 

 

 
Beste leden, 

 

U kent ze wel, die ranke witte vogels. Elke mooie dag draaien ze geluidloos hun 

rondjes boven de Molenhoek, Malden, Milsbeek en omgeving. Op zoek naar thermiek 

voor een verre overlandvlucht, of bij gebrek daaraan voor een les- of trainingsvlucht. 

Ferdi Kuijpers is al vanaf zijn 16e lid van de zweefvliegclub. Als instructeur en 

wedstrijdvlieger (3 nationale titels) heeft hij in ruim 40 jaar een ervaring opgebouwd 

van meer dan 5000 vluchten in binnen- en buitenland. 

In een voordracht met beeld en geluid neemt hij u mee in de wereld van deze 

bijzondere vorm van luchtvaart. U maakt kennis met de eenvoudige principes van 

aerodynamica, de techniek van besturing en de startmethodes. Aandacht wordt 

besteed aan de organisatie van het zweefvliegbedrijf in clubverband, waar alles in 

eigen beheer wordt gedaan: de opleiding tot het vliegbewijs, het onderhoud en 

reparatie van de vliegtuigen, startmiddelen, gebouwen en terreinen. 

En, zoals met de meeste sporten, kun je zweefvliegen ook in wedstrijdverband 

beoefenen. Hoe dat in zijn werk gaat wordt u helemaal duidelijk aan de hand van zijn 

spectaculaire ervaringen, door heel Europa, van Scandinavië tot de Alpen, zelfs tot in 

Australië.  

Zweefvliegen is een hobby voor iedereen, voor jong en oud. De club telt ca. 120 leden; 

van professor tot loodgieter, van student tot gepensioneerde. Het lijkt misschien  

hoog gegrepen, maar als je kunt autorijden, kun je ook leren zweefvliegen.  
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Op deze avond wordt ook veel ruimte gegeven voor het stellen van vragen. Aan het 

eind van de avond moet u zoveel vertrouwen hebben gekregen in de luchtige 

activiteiten van onze buren op het Maldens Vlak, dat u zich  aanmeldt voor een 

speciaal voor ons te organiseren rondleiding op het vliegveld, inclusief een gastvlucht 

met één van de tweezitters (uiteraard vrijwillig) boven uw eigen huis. Een 

zweefvliegvlucht is een onvergetelijke ervaring! De datum voor deze excursie zal 

ergens in mei of juni zijn.  

 

Ferdi Kuijpers (1948) maakte na een mislukt avontuur bij de Luchtmacht carrière in 

het bankwezen. Vervolgens was hij ruim 20 jaar als financieel adviseur verbonden aan 

een medische beroepsorganisatie. Thans is hij (parttime) actief als zelfstandig coach, 

bemiddelaar en mediator. Veel vrije tijd gaat zitten in het zweefvliegen en in de 

Nijmeegse Aeroclub, waarvan hij momenteel voorzitter is. 

 

Een lezing met veel beeldmateriaal en een ervaring waar de meesten van ons nog geen 

idee van hebben hoe dit in zijn werk gaat. Laat u meeslepen door de verhalen van deze 

bevlogen zweefvlieginstructeur. Op de avond zelf kunt u zich aanmelden voor een 

gastvlucht.  

Wij hopen op een grote opkomst. 
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