SKYDIVEN 17 FEBRUARI 2018

Zaterdag 17 feb zijn we met 29 mensen gaan skydiven.
Om 9.30 werden de deelnemers ontvangen door Nick en Brigitte van de Evenementen Commissie. De
deelnemers kregen bonnen voor een drankje en konden alvast een kijkje nemen hoe gecertificeerde
instructeurs in de windtunnels hun taferelen vertoonden.

Bovendien kon je zien hoe deze instructeurs zowel jonge als oude mensen een sensatie van een vrije val
lieten beleven. De deelnemers werden ingedeeld in 4 groepen. Vooraf ontving je een flightsuit, helm, bril
en een briefing met instructies. Dit mocht je gaan aantrekken, dat was al heel grappig om te zien en gaf
natuurlijke leuke beelden. Na het zien van een introductiefilm kon het echte werk beginnen, je ging met je
groep de tunnel in, dat was al een hele leuke en spannende ervaring op zich. Als jij aan de buurt was liet
je je vallen en hielp de instructeur je om op de wind je balans te vinden, al bij al geen makkelijke opgave
maar wel een indrukwekkende en leuke ervaring. Iedereen mocht 3 sprongen maken. Na de vliegervaring
kreeg je een briefing van de instructeur met een certificaat met de door jou behaalde vliegskills.
Alle deelnemers waren super enthousiast....en daar doen we het natuurlijk o.a. voor.
Dit was weer een heel mooi evenement en zeker voor herhaling vatbaar.
Brigitte de Graaf

Een bijzondere ervaring!
Een paar weken geleden zag ik de aanbieding van Skydiven voorbij komen. Dit stond nog steeds op mijn
bucketlist, dus gelijk aangemeld met al mijn kids.
Na een check in kregen we een volledige uitrusting (flight suit, bril, oordopjes en een helm) aan. Er
volgde een instructie (briefing) ondersteund door videobeelden. De instructeur legde alle stappen van de
vlucht in detail uit. Ook leerden we hoe we de luchtstroom in moesten stappen en de theorie van de
stabiele vlieghouding. Tijdens het vliegen is het niet mogelijk te praten. Daarom werken ze met
gebarentaal. We mochten drie keer een minuut vliegen. Heel bijzonder om dit te ervaren. In de laatste
flight vlogen we samen met de instructeur heel hoog. Super gaaf.

Na de vluchten kregen we een certificaat waar de behaalde vaardigheden op vermeld staan. En genoten
we na in de City Skydive bar met een drankje.
Dank voor de goede organisatie.
Yvonne Keyzer

