
 
 
 
Reisnotities Oludeniz - Turkije 
 
Hallo allemaal, 
 
Leuk dat je meegaat naar de SIV cursus in Oludeniz! In deze brief vind je  
alle benodigde informatie over de cursus. Het is belangrijk dat je deze 
informatie van tevoren goed doorleest. Mocht je na het lezen nog vragen 
hebben, dan kun je gerust e-mailen naar info@paragliding.nl. 
 
Cursusdata 
Voor de cursusdata verwijzen wij naar het programma overzicht op onze website. De eerste en laatste dag 
zoals vermeld in het programma overzicht zijn de dagen waarop het instructieteam van Paragliding Holland 
onderweg is naar en van Turkije. De cursus begint dus in principe een dag later dan vermeld in het 
programma. Op de laatste dag wordt soms nog wel gevlogen, een en ander is natuurlijk afhankelijk van het 
tijdstip waarop het vliegtuig vertrekt. 
 
Voorbeeld: Oludeniz 6 – 13 oktober. De reisdag naar Turkije is dan op 6 oktober en we verzamelen op 7 
oktober bij de receptie van het hotel (zie hieronder). 
 
Verzamelpunt en openingsbriefing 
Op de eerste vliegdag van de cursus verzamelen we om 08.45 uur in het hotel waar het instructieteam van 
Paragliding Holland verblijft. We verzoeken iedereen om aub op tijd te komen. We beginnen de cursus met 
een openingsbriefing waarin veel belangrijke organisatorische zaken worden besproken: het bijwonen 
hiervan is omwille van de veiligheid verplicht!  
 
Vliegtuig en accommodatie 
Paragliding Holland selecteert enkele maanden voor aanvang van de reis een vliegticket plus accommodatie. 
Alle deelnemers ontvangen een e-mail met nadere informatie hierover. I.v.m. de transfer vanaf het vliegveld 
naar Oludeniz is het belangrijk dat we allemaal op dezelfde vlucht zitten!  
 
We boeken tegenwoordig geen arrangement meer, maar een los vliegticket met een separaat hotel. Indien 
je tijdig boekt is de prijs vrijwel hetzelfde als een arrangement, maar hebben we wel het voordeel dat we ’s 
avonds met zijn allen op de boulevard wat kunnen eten in de gezellige restaurants. Het vliegticket moet je 
zelf boeken, voor het hotel kun je een mail sturen naar hotel en dan delen we je in op een kamer. Voor de 
organisatie van de cursus is het aan te raden om in hetzelfde hotel te zitten als waar het instructieteam 
verblijft. 
 
Het ticket kost doorgaans tussen de 200 a 250 euro. Het hotel kost ca. 35 euro per persoon per nacht op 
basis van een tweepersoonskamer (inclusief ontbijt). Eenpersoonskamers zijn beschikbaar tegen een 
meerprijs, meer informatie daarover volgt in de mail. Als je het prima vindt om een kamer te delen, geef dit 
dan duidelijk aan in je mail dan delen we je in bij iemand op de kamer. 
 
Indien je je pas later inschrijft verdient het de aanbeveling om even met het kantoor contact op te nemen 
om te vragen of we al een ticket & hotel hebben geselecteerd! 
 
Vlieguitrusting en het vliegtuig 
Je moet je eigen vlieguitrusting meenemen in het vliegtuig! Het huren van een glider is niet mogelijk bij de 
SIV cursus, een harnas kan eventueel gehuurd worden maar neem hiervoor tijdig contact op met kantoor 
i.v.m. beschikbaarheid van materialen. Voor alle piloten geldt dat ze wel nog een zwemvest en een 
waterdicht tasje moeten meenemen in hun bagage. Afhankelijk van hoeveel weken SIV training we 
organiseren zul je deze spullen moeten ophalen vanaf kantoor en mee heen en-of terugnemen in je bagage. 
Meer informatie hierover volgt per mail naar de deelnemers. 
 
Je vraagt je misschien af hoe dat gaat lukken met die hele uitrusting het vliegtuig in?! Sommige airlines (bv. 
Pegasus) hanteren een vaste prijs voor een paragliding uitrusting (ca. 40 euro), bij andere airlines valt het 
gewoon onder de normale bagage en zolang je dus niet boven je bagagelimiet (vaak 20kg) uitkomt hoef je 
niet bij te betalen. Het voordeel van bijbetalen is overigens dat je dan meestal naast je paragliding uitrusting 
nog 20kg allowance hebt voor je overige spullen. We weten van tevoren eigenlijk nooit goed welke regels dit 
keer van toepassing zijn, soms verschilt het zelfs met de heen- of terugreis. 
 
In ieder geval hier nog wat tips voor als de uitrusting onder de normale bagage valt: zorg ervoor dat je 
zoveel mogelijk in je handbagage stopt (een klein rugzakje is het beste) en je alleen de parapente rugzak 



inchecked als bagage. In de handbagage kun je best 10 kilo stoppen, als de paragliding rugzak maar niet 
meer dan 22kg is, dat is het belangrijkste. Neem eventuele vlieginstrumenten mee in de handbagage en vul 
de helm op met kleren zodat deze minder snel kan breken als er met de pakzak gesmeten wordt. Tot slot: je 
krijgt een stuk minder gezeik met airlines als je je paragliding tas verplakt in een Undercover hoes, zie: 
http://shop.paragliding.nl/montage_bescherming?product_id=417. Ze zien dan niet dat het een 
sportuitrusting is en ineens doen ze niet meer moeilijk….verschillende maten zijn beschikbaar! 
 
Hoe kom ik van het vliegveld naar het hotel? 
Het vliegveld ligt ongeveer een uur van het hotel. Het hotel regelt een transfer van het vliegveld naar het 
hotel. Bij aankomst op het vliegveld staat deze op ons te wachten. 
 
Wat kan je er nog meer doen dan paragliden? 
Oludeniz is een super locatie om met het gezin heen te gaan! Zon, zee, strand, een gezellige boulevard met 
leuke shops en restaurantjes en altijd lekker weer! Je kunt er van alles doen in de omgeving: leuke excursies 
naar het binnenland, de wekelijkse markt van Fethiye bezoeken, boottochten maken of een waterscooter 
huren. Ideaal dus om je familie mee te nemen. 
 
Meenemen 
Het is verplicht om goede berg/wandelschoenen en handschoenen te dragen bij het paragliden! Verder is het 
aan te raden om mee te nemen: een gladde lange broek (kom je makkelijker je zitje in; spijkerbroek gaat 
soms lastig), warme kleren en een windjack. Je kleren kunnen smerig worden en mocht je tijdens de SIV 
onverhoopt in het water terecht komen dan wordt alles natuurlijk nat. PaHo zorgt voor waterdichte tasjes 
voor je radio. 
 
Inentingen 
Je hebt voor Turkije geen inentingen nodig. 
 
Pinnen en geld 
De valuta van Turkije is de Turkse Lira. De meest recente wisselkoers vind je gemakkelijk op het internet. Je 
kunt in Oludeniz eenvoudig pinnen met je bankpas. 
 
Klimaat 
Zowel in het voorjaar als het najaar is het qua klimaat goed vertoeven in Turkije! Overdag is het lekker 
strandweer en ’s avonds kan je met een vestje ook nog lekker buiten zitten. 
 
Taal 
De voertaal is natuurlijk Turks, maar met wat woordjes Engels en Duits kom je een heel eind. 
 
Verzekering en disclaimer 
Om aan onze cursus deel te mogen nemen, ben je verplicht een reisverzekering te hebben die luchtsporten 
niet uitsluit. Je kunt zo’n verzekering desgewenst via ons afsluiten. Op dag 1 van de cursus dien je het 
‘verzekerings- en disclaimerformulier’ ingevuld en ondertekend te overhandigen aan het instructieteam. Je 
kunt dit formulier van onze website downloaden bij ‘Inschrijven’. Je instructeur zal tijdens het 
kennismakingsgesprek om dit formulier vragen. Zonder dit ondertekende formulier kun je niet aan 
onze cursus deelnemen! Heb je een reisverzekering bij ons afgesloten dan hoef je slechts op ons formulier 
aan te vinken dat de polis via ons loopt. Verdere gegevens hebben we dan niet nodig. 
Mocht er onverhoopt iets gebeuren dan is het van cruciaal belang dat het instructieteam over de juiste 
verzekeringsgegevens en contactgegevens beschikt!! 
 
WA-verzekering 
Een luchtvaartuig dient WA verzekerd te zijn teneinde gedekt te zijn voor schade aan zaken/spullen van 
derden (bijvoorbeeld als je tegen iemands auto aanvliegt). Indien je een paraglider huurt van Paragliding 
Holland ben je automatisch gedekt door onze school WA-verzekering. Indien je lid bent van de KNVvL ben je 
automatisch gedekt door de WA-verzekering van de afdeling Paragliding van de KNVvL. Let op: indien je dus 
wel een eigen glider hebt, maar je bent niet lid van de KNVvL dan val je onder geen van beide WA-
verzekeringen! Kortom: iedereen met een eigen paraglider moet een eigen WA-verzekering hebben om dit 
risico af te dekken. Dat kan via lidmaatschap van de KNVvL (dit is het goedkoopste), maar het staat je 
uiteraard vrij om je verzekering elders te regelen, bijvoorbeeld via AXA, zie: 
https://www.flugschulen.at/axa/english/index.html 
 
Betaling factuur 
Iedereen ontvangt tijdens het boeken een factuur voor de cursus. Deze factuur dient minimaal 6 weken voor 
aanvang van de cursus voldaan te worden door het bedrag over te maken op rekeningnummer 
NL29INGB0001598737, t.n.v. Paragliding Holland te Wijk bij Duurstede onder vermelding van het 
factuurnummer. Deelname aan de cursus is slechts mogelijk wanneer de gehele factuur betaald is. 



 
Radiocommunicatie 
Tijdens de cursus maken we gebruik van de legale PMR radio’s MET LPD kanalen. Doordat het in dit gebied 
druk is met radioverkeer op de PMR kanalen, gebruiken we meestal LPD kanalen. Je bent dus verplicht een 
radio te hebben die ook LPD kanalen heeft!!! Verder is het belangrijk dat je kunt zenden in de lucht om aan 
te geven wanneer je boven het water aangekomen bent voor je SIV oefeningen. PaHo zorgt voor waterdichte 
tasjes voor de radio. De keuze is altijd aan jou of je je radio in het tasje wilt hebben of dat je het liever 
gewoon los hebt. Voordeel van in het tasje is dat het beschermd is tegen water mocht je onverhoopt je 
noodchute moeten gooien. Het nadeel van in het tasje is dat je doorgaans iets minder goed radiocontact 
hebt. Je kan eventueel ook een goedkope radio meenemen en accepteren dat die kapot gaat mocht je te 
water gaan. 
 
SIV specifieke zaken 
PaHo regelt een speedboot die continue klaarligt in het water op de momenten dat we SIV oefeningen doen. 
Verder regelt PaHo zwemvesten en zorgen we voor waterdichte tasjes voor de radio. 
 
Iedereen ontvangt verder enige tijd voor de cursus een SIV syllabus met daarin de verschillende oefeningen 
uitgebreid beschreven, het is van belang dat je dit reeds van tevoren doorneemt! 
 
We kunnen ter plekke een filmman inhuren die tegen vergoeding van ca. 10 euro p.p. per dag al jullie 
vliegmanoeuvres filmt. ’s Avonds kunnen we die beelden dan gebruiken voor het nabespreken van de 
oefeningen. De kosten van het filmen zul je aan het einde van de week moeten betalen aan de filmman. 
 
Vliegen met eigen materiaal 
Indien je over een eigen scherm en een eigen harnas met noodchute beschikt, dan ben je verplicht ervoor te 
zorgen dat je materiaal voldoet aan de KNVvL eisen. Oftewel zorg ervoor dat je scherm binnen de 
keuringsdatum is en de noodchute niet langer dan een half jaar geleden is gevouwen. Lees ook je 
gebruiksaanwijzing goed door m.b.t. SIV manoeuvres. 
 
Vlieghelm 
Iedere deelnemer is verplicht om een (vlieg)helm te dragen tijdens het vliegen die voldoet aan de 
voorwaarden zoals gesteld door de KNVvL. 
 
Diversen 

• Het instructieteam kan je tijdens de cursus altijd adviseren over schermen, harnassen, vario’s, 
radio’s en dergelijke. Kijk ook eens op onze website onder Shop voor alle producten die we in huis 
hebben en kom gerust eens langs om het uit te proberen. Als je tijdens de cursus een specifieke 
glider wilt uitproberen, laat ons dit dan ruim van tevoren per e-mail weten. 

 
** mocht je fouten in deze reisnotities aantreffen, dan kun je dat e-mailen naar info@paragliding.nl 
 
See you in the sky! 
 
 


