
Beste vrienden parapentisten 

 

De Belgische Paramotor Federatie vzw organiseerd op 27 en 28 januari 2018 een weekeind met 

verschillende activiteiten die gericht zijn op veiligheid ( SAFETY FIRST). Het evenement vindt 

plaats in het voetbal trainingscentrum van de Rode Duivels op de Brusselse Steenweg 486 te 1480 

Tubize. 

We zullen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die worden geboden op het kunstgrasveld 

van deze enorme overdekte hal. 

De volgende activiteiten staan op de agenda: 

• Het werpen een reserveparachute vanaf een 17 meter hoge deadride baan, gevolgd door het 

vouwen van de reserveparachute. 

• CPR (Cardiopulmonale reanimatie) training. Demonstratie + applicatie op een oefenpop en 

de implementatie van een AED (Automatic External Defibrillator). 

• Een veiligheidsymposium waarbij speciaal aandacht wordt geschonken van de mogelijke 

gevaren van en tijdens de uitoefening van de paramotorsport. 

• Uitleg verschaffen over de huidige reglementering en met wat men allemaal in orde moet zijn. 

 

Met dit schrijven willen wij alle parapentisten uitnodigen hun reserve parachute (s) te komen werpen, 

luchten en te vouwen. Piloten aangesloten bij de BPMF profiteren van de gratis toegang. Andere 

piloten worden uitgenodigd om 20 euro te betalen om van de faciliteiten te genieten en te gebruiken. 

Het DGLV en Aviabel zijn in principe ook ter plaatse aanwezig om u in staat te stellen om contacten 

te leggen of om het ene of het andere onderwerp dat hen aanbelangd over aan te spreken. 

Deze bijeenkomst geeft ook de gelegenheid om via de aanwezige media onze respectievelijke sporten 

te promoten. 

 

Indien u geïnteresserd bent in deze gratis deelname of u meer informatie hieromtrent wenst aarzel 

niet om ons te contacteren op het volgende emailadres: info@paramotorfederatie.be  

In geval u wenst deel te nemen, zullen wij het nodig doen om de verschillende activiteiten die er 

plaatsvinden te coördineren. 

 

In de hoop jullie tijdens dit evenement massaal te mogen begroeten, dank ik met de meest sportieve 

groeten. 
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