Euroglide, een avontuur en een uitdaging
Wat is de Euroglide?
De Euroglide is een avontuurlijke en aansprekende zweefvliegtocht dwars door Europa. De Euroglide is letterlijk
en figuurlijk grensverleggend. Het parcours voert van Nederland door een aantal Europese landen en heeft een
totale lengte van ruim 2000 kilometer. Dit jaar gaat de Euroglide van Eindhoven, via de keerpunten in het
Zwarte woud (Duitsland), achter Praag om door Tsjechie en via Hamburg en Veendam naar het zweefvliegveld
Malden bij Nijmegen, een totale lengte 2175 kilometer. Per dag worden, afhankelijke van de
weersomstandigheden, vluchten gemaakt van tussen de 100 en 500 kilometer. De Euroglide is binnen de
zweefvliegwereld uitgegroeid tot een uniek evenement. De Euroglide wordt om de twee jaar georganiseerd door
de Eindhovense Aeroclub zweefvliegcombinatie (EACzc) en vindt plaats in juni in een periode van circa twee
weken. Het aantal deelnemende teams bedraagt ongeveer veertig. Vliegen en ophalen wordt in sommige teams
ook afgewisseld.
Wat is het karakter van de Euroglide?
De Euroglide is een meerdaagse
zweefvliegwedstrijd waarbij het team dat het
parcours het snelste volbrengt, binnen de
gestelde twee weken, de winnaar is. Dat
vereist van de deelnemende teams: logistiek
organisatietalent, een avontuurlijke inslag,
fysiek en mentaal uithoudingsvermogen, een
beetje geluk en wijsheid, goed vliegerschap en
natuurlijk ook een goed prestatiezweefvliegtuig
en moderne navigatie- en
communicatieapparatuur.
Logistiek organisatietalent: de deelnemende
teams moeten onderweg zelf zorgen voor
startcapaciteit op de verschillende vliegvelden
die worden aangedaan. Het team bepaalt van
welk vliegveld de volgende dag weer wordt
gestart. De route wordt, afhankelijk van het weer en tactische overwegingen, door elk team zelf bepaald, via de
verplichte keerpunten. Aangezien tijd een cruciale factor is, bepaalt het organisatietalent van de teams voor een
belangrijk deel hun voortgang.
Avontuurlijke inslag: de teams weten per dag niet hoe ver ze komen en waar en hoe de avond en nacht zal
worden doorgebracht en worden wel omschreven als ‘vliegende nomaden’. Soms komen de teams elkaar
dagenlang niet tegen, maar dan ineens is er een ontmoeting, in de lucht of ergens in een bar of clubhuis van
een vliegveld: party time!!
Fysiek en mentaal uithoudingsvermogen: het spreekt voor zich dat een dergelijke inspannende tocht een goede
fysieke conditie van de deelnemers vergt. Daarnaast is een mentaal uithoudingsvermogen belangrijk om ook de
nodige tegenslagen en problemen te kunnen overwinnen. Samenwerken binnen het team en elkaar onderling
motiveren en stimuleren is absoluut nodig voor een goede klassering.
Geluk en wijsheid: de tocht is soms erg onvoorspelbaar. Wat ‘s ochtends zo vanzelfsprekend leek, blijkt soms
toch niet te kunnen en wat onmogelijk leek blijkt achteraf vaak zo eenvoudig. Een beetje mazzel en wijsheid op
zijn tijd doet dan de rest.
Vliegerschap: de Euroglide vergt van de deelnemers goed vliegerschap. Dit betekent naast een goede
wedstrijdmentaliteit en goed vliegtechnisch inzicht ook voldoende aandacht voor de veiligheid.
Materiaal: Het materiaal is ‘high tech’. Voor een dergelijke tocht dient elk team te beschikken over een modern
prestatie zweefvliegtuig. En daarnaast zijn voor het welslagen moderne navigatiehulpmiddelen (GPS) en
communicatiemiddelen (GSM, laptop/internet) nodig. Onderweg wil elk team kunnen beschikken over de meest
actuele meteoinformatie en soms moet op onmogelijke tijden contact worden gelegd met vliegvelden op de
route voor een vlotte start op de volgende dag.
Kortom
De Euroglide is een avontuur en een uitdaging, maar wel op basis van een flinke dosis voorbereiding,
organisatievermogen en goed materiaal. Fysiek uithoudingsvermogen en een goede mentale reserve zijn
essentieel om een degelijke inspannende tocht twee weken vol te kunnen houden en toch goed te presteren.
Vele teams zien het als de ultieme vorm van zweefvliegen en het geeft hen veel voldoening.
De wedstrijd is dagelijks te volgen op internet, via de Euroglide website: www.euroglide.nl

