
Scheurend over de Route du Soleil naar mijn favoriete speeltuin - inderdaad, de Alpen - moest ik even met mijn ogen 

knipperen. Reed daar nou een Mini Cooper met een dikke caravan aan de trekhaak? Dat is toch geen gezicht? Het kan 

wel, maar het ziet er onlogisch uit. Een lange file, een gezond portie zelfreflectie, een onvermijdelijke conclusie: Dat 

superlichte singleskin tandemscherm past niet bij de rest van mijn tandemuitrusting!

Lichtgewicht tandemschermen zijn in de 
mode. Hike & Fly kan nu ook met je niet-
vliegende vrienden. Het is vechten of loten 
om wie het tandemscherm mag dragen 
en wie de rest moet meesjouwen. Neem 
bijvoorbeeld mijn Niviuk BiSkin van 3,3 kg, 
half zo zwaar als een gangbaar soloscherm, 
dat voel je amper op je rug. De harnassen, 
spreaders en reserve daarentegen is een 
heel ander verhaal. Pilotenharnassen 
die ruimte moeten bieden voor een 

tandemreserve zijn logge monsters die zich 
- verscholen in een grot of donker magazijn - 
hebben verstopt voor de lichtgewicht trend.

Niet omdat het moet, maar...

Natuurlijk is het allemaal wel te doen: 
Het lichtgewicht tandemscherm bij 
mijn passagier op de rug, de rest van de 
uitrusting in een pakzak sjouw ik wel 
omhoog. Daarmee hebben we het niet 
zwaarder dan de solo piloot die zich aan een 

hike & fly waagt. Maar ik voel dat er meer 
uit te halen is. Minder zware harnassen, 
een oplossing voor de tandemreserve en 
een slimme innovatie voor de spreaders. 
Als het lukt om de ultieme lichtgewicht 
tandemuitrusting samen te stellen, kun je 
makkelijker omhoog, hoger of technischer 
klimmen, meerdaagse tochten maken 
omdat er ruimte is voor andere spullen, en 
daarnaast: vliegen in stijl!

Op zoek naar de

lichtste
tandemuitrusting
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Schermen

Wil je echt op gewicht besparen, kies je voor 
een enkeldoeks scherm. De fabrikanten 
Niviuk, Skyman en Independence hebben 
ze al beschikbaar en bij AirDesign 
wordt er aan gewerkt. Qua prestaties, 
glijgetal en veiligheid is een enkeldoeks 
tandemscherm te vergelijken met gewone 
tandemschermen. Het opzetten met weinig 
wind is makkelijker, het opzetten met harde 
wind een uitdaging en het flaren bij de 
landing vereist wat oefening. Een kleine test 
van lichtgewicht tandemschermen vind je 
in Lift 9, april 2018.

Harnassen

Strings en reversibles… voor de solo 
piloten is er genoeg keus aan lichtgewicht 
harnassen, vooral als je als gebrevetteerd 
piloot weloverwogen besloten hebt zonder 
protectie te vliegen. Al deze harnassen zijn 
voor de tandempassagier in te zetten. Of 
het wel verantwoord is om een passagier in 
zo’n lapje als een Kortel Kliff of Ozone F*Lite 
van nauwelijks honderd gram te hangen, 
is een andere discussie, maar technisch is 
het mogelijk. Voor de piloot zelf is de keuze 
beperkter, omdat er een mogelijkheid 
moet zijn om de tandemreserve te 
installeren. Kortel Design heeft een speciale 
tandemmodule, waarbij de reserve in een 
rugcontainer op de Kruyer II of Karver II te 
monteren is. Deze lichte en comfortabele 
oplossing heeft maar een nadeel, je kan als 
piloot geen rugtas dragen want dan kan de 
reserve niet worden geactiveerd. Sinds mei 
2018, dus vers uit de Advance fabriek, is het 
Strapless Bi harnas verkrijgbaar. Dit is een 
soort string harnas zonder protectie, maar 
met een compartiment voor de reserve 
onder het rechter bovenbeen. Hiermee 
wordt een gat in de markt professioneel 
opgevuld.

Ook voor een vlieger als ik die meer vluchten 

als tandempiloot dan solo maakt, is er op 

de Stubai Cup veel nieuws onder de zon. Het 

evenement trekt veel publiek, dus er zijn 

genoeg potentiële passagiers. Een beetje 

vreemd kijken ze wel, als ik benadruk dat 

ze op eigen risico instappen en we met een 

scherm gaan vliegen dat ik ook niet eerder 

gevlogen heb. Vreemd genoeg weerhoudt 

dat mijn passagier er niet van om in te 

stappen. Eenmaal in de lucht merkt hij wat 

een testvlucht inhoudt. Een steilspiraal, 

wingover, SAT en dikke inklapper zijn toch wel 

basisingrediënten om een scherm te testen.

Lichtgewicht 

tandems 

dubbel getest

Stubai Cup tandemtest

Tekst en foto’s: Joran Dekker en Peter Blokker

Opvallend is dat alle nieuwe tandems die ik heb 
getest, in nulwind en zelfs met lichte rugwind, 
erg goed te starten zijn. Vooral de lichtgewicht 
tandems waar ik in het bijzonder naar op jacht 
was, bleken al snel als een huis te staan en 
vlot te dragen. Duidelijk is dat alle fabrikanten 
hun tandemschermen erg serieus nemen en 
nauwkeurig ontwerpen. Ieder gevlogen scherm 
(en de passagier) heeft mijn testvlucht zonder 
gebreken en kleerscheuren doorstaan, beroerde 
tandems zijn er dus eigenlijk niet meer. 
Aandachtspunt bij de lichtgewicht tandems is 
het bereik van het startgewicht; het inleveren 
aan schermgewicht en oppervlak zorgt in veel 
gevallen voor een 180 kilogram limiet. Koop 
je een lichte tandem, neem dan ook lichte 
harnassen en accessoires, anders kan de iets 
zwaardere passagier al snel niet meer mee!

AirDesign Hike (EN-B) 
Schermgewicht 5,3 kg
Startgewicht 110 - 180 kg
Uitgelegd oppervlak 35 m2

Drie jaar geleden vloog ik deze tandem al bij de Stubai Cup en het beviel me zo 
goed dat ik het scherm heb aangeschaft. Inmiddels heb ik er in vele uithoeken van 
de wereld mee gevlogen en heeft het scherm me nooit teleurgesteld. Heerlijk om 
een zo goed als nieuwe demo uit te rollen op de startplaats. Het is nu, een paar 
jaar later, nog altijd één van de lichtste tandems op de markt na de enkeldoeks 
schermen en tevens één van de kleinste. Het scherm kan zo eenvoudig mee 
in de pakzak als een compact soloscherm, vliegt ook als een soloscherm, start 
makkelijker als een soloscherm en heeft een erg krachtige flare. De grootte van 
35 vierkante meter blijkt prima gekozen om met veel windsnelheden te kunnen 
starten, wat perfect is voor hike & fly tochten. Met het gewicht limiet van 180 
kilogram doet deze tandem niet onder voor de grotere schermen uit de test 
(uitgezonderd de BGD Dual Lite).

Advance Pi Bi (EN-B)
Schermgewicht 4,8 kg
Startgewicht 100-180 kg
Uitgelegd oppervlak 37,2 m2

De Advance Pi Bi is een erg interessant scherm. Lichter 
dan vijf kilogram en daarmee de lichtste tandem na 
de enkeldoeks schermen, een pakvolume waar een 
soloscherm niet tegenop kan. Over solo gesproken, dit 
scherm is prima geschikt voor zware piloten die een licht 
scherm willen; het startgewicht begint namelijk al bij 
honderd kilogram. Dat toch een schermoppervlak van 
37,2 vierkante meter wordt gehaald komt vooral door de 
bouwwijze waarbij weinig stof inwendig in het scherm 
is gebruikt. De twee ‘flaps’ bij de wingtips heeft Advance 
toch gehandhaafd, het is je beeldmerk of niet! Starten 
gaat eenvoudig en de vliegeigenschappen zijn speels met 
een directe handling, vergelijkbaar met de solo Pi. ‘Boven 
blijven  is geen eenvoudige opgave in vergelijking met de 
andere lichte tandems, maar voor een rodeo rit naar de 
landing is het een prima maatje.

BGD Dual Lite (EN-B)
Schermgewicht 6,35 kg
Startgewicht 120-220 kg
Uitgelegd oppervlak 40 m2

De schermen van Bruce Goldsmith Design stelen met hun bonte kleuren 
de show en zien er ook nog eens heel strak uit. Deze tandem - die 1,1 
kilogram lichter is dan de “gewone” Dual, heeft een rimpelvrij doek en 
strakke neus. Er is een zorgvuldige keuze gemaakt voor de toepassing 
van lichtgewicht materiaal, waarbij nagenoeg niet is ingeleverd op de 
duurzaamheid. Het is dan ook geen extreem lichte tandem geworden, 
maar het scherm zet wel erg makkelijk op! Zelfs met lichte rugwind word 
je met passagier en al na enkele passen opgetild. Het vliegen van de Dual 
Lite is eenvoudig en wordt niet makkelijk wild. Met andere woorden, een 
veilig scherm dat niet zo dynamisch vliegt maar toch stuurt als een solo 
scherm. In een pittige steilspiraal hebben beide wingtips de neiging om 
in te klappen, zodat je met kleine oortjes spiraalt. Voor het snel afdalen 
is dit eerder gunstig dan ongunstig, maar het staat een beetje vreemd. 
Prima keuze voor de zwaardere (commerciële) piloot.

Advance Pi Bi

BGD Dual Lite

Foto: Rob Verboven
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Tandemreserve

De noodschermen voor tandems zijn inmiddels ook als lichtgewicht 
versie verkrijgbaar. Het vliegen zonder geschikte reserve is strafbaar en 
bovendien nogal spannend, dus schrappen is geen optie. De lichtgewicht 
harnassen zijn voor solo piloten prima te combineren met frontcontainers. 
Wie goed zoekt, vindt wel een frontcontainer waar een lichte 
tandemreserve in past, maar waar hang je die frontcontainer? Persoonlijk 
ben ik van mening dat je het werpen van een reserve nooit aan je passagier 
mag overlaten, ook al is deze gebrevetteerd met tandemaantekening. 
Er is er maar één de kapitein! Een container tussen piloot en passagier 
is onbereikbaar, zelfs met harde spreaders. Blijft nog een optie over die 
het proberen waard is: de container als “sidecontainer” ophangen aan 
de spreaders. Hoewel de reserve prima bereikbaar is in deze setup, heb 
ik weer afscheid genomen van deze methode. Mijn passagier kon de 
armleuning niet waarderen. Met wat modificaties in de ophanghoogte kan 
dit echter een prima oplossing zijn.
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Plesmanweg 15 - Almelo

Spreaders

Ook op het onderdeel spreaders is winst te behalen. Een set 
oldschool hardspreaders met stalen karabiners weegt ruim 
een kilo. De spreaders weglaten en alles in één karabiner 
ophangen is een optie die ik heb mogen aanschouwen, maar 
mij niet heeft verleid dit te proberen. Als alpinist heb ik altijd 
een setje bandschlinges van 90 cm bij me om ankerpunten 
te kunnen bouwen. Deze kunnen, samen met de veilige 
schroefkarabiners, prima worden ingezet als tandemspreader. 
In sterkte doen ze niet onder voor een softspreader en 
in aanschaf is het veel voordeliger. Om de bridle van de 
reserve niet los te laten bungelen maak ik gebruik van zelf 
ontwikkelde sleeves met magneetsluiting. De centrale 
karabiner, waar scherm en reserve worden ingehangen, kan 
je het beste met een mastworp bevestigen. Deze knoop laat 
zich goed op maat stellen maar zit bij belasting muurvast.

Totaal gewicht minimalistische 

tandem uitrusting:

Niviuk Bi Skin 2 3.300 g
Ozone F*Lite  
passagiersharnas 103 g
Advanche Strapless  
Bi pilotenharnas 404 g
Independence  
Ultra Cross 210  
tandemreserve 2.300 g 
Edelrid spreaders 200 g

Totaal: 6,307 kg

www.panchoamelia.nl

Tequila 5 EN-B
De JET FLAPS verlengen de luchtstroom als men 
het stallpunt nadert, wat de veiligheid aanzienlijk 
verhoogt en de klimprestaties verbetert. 
Dit gepatenteerde systeem maakt langzaam 
vliegen mogelijk.

C-WIRES zijn nylon binnenbogen ter 
bevestiging van de C-lijnen. Voordelen zijn: 

betere krachtverdeling op het scherm, minder 
luchtweerstand, meer terugkoppeling van het 

schermgedrag aan de piloot.

MINI RIBS door verdubbeling van de cellen aan de 
achterrand, verhogen de vormstabiliteit aanzienlijk. 
Voordeel: minder wervelingen waardoor verbeterde 
aerodynamica en daarmee de vliegprestaties.

De RIGID FOILS zijn nylon staafjes aan de 
voorrand, deze houden de vleugelneus in 

vorm en zorgen voor een constante tegendruk. 
Voordelen: beter startgedrag, meer kracht en een 

laag vleugelgewicht.

achterrand zorgen ervoor dat zand en vuil in het 
scherm naar de vleugeltip worden geleid waar 
ze kunnen uitdruppelen. Dit helpt het materiaal 
schoon te houden en “ontlast” de achterrand.

De SHARK NOSE-technologie in combinatie 
met het interne vleugelontwerp verbetert de 
drukverdeling binnen in het scherm. Voordelen: 
merkbaar gladdere opbouw en aanzienlijk betere 
prestaties, vooral tijdens snel vliegen.

3D-SHAPING door een exacte berekening van de 
stiksels in de vleugelneus en een aangepaste strip 

verminderen de rimpels in dit gevoelige deel.
 Voordelen: precies gevormde voorkant waardoor 

betere schermprestaties.


