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Harrie
Heemstra (52),
Rottevalle
Harrie Heemstra en zijn vliegmotor
wegen samen ruim 120 kilo. Maar
zodra hij opstijgt, voelt hij zich een
lichtgewicht. Het leven in de lucht is
prachtig, vindt de schermvliegpi-
loot.

Na een dag werken even een
stukje vliegen, het is Heemstra
niet vreemd. Bij goed vliegweer
– een zonnetje en wat stapelwol-
ken, oftewel 1 beaufort – hijst hij
geregeld de zwarte banden van
de paramotor over zijn schou-
ders in een Fries weiland.
Dan neemt zijn rechterhand,
overdag de rechterhand van een
software programmeur, de
controle over. Een ferme druk
op de gashendel en Heemstra
suist zomaar met 35 kilometer
per uur het luchtruim in. Tot
soms wel 500 meter hoogte, het
maximum boven dichtbevolkte
gebieden. ,,Dat uitzicht en die
vrijheid, hè. Dat is mooi”, mij-
mert Heemstra over de geneug-
ten van zijn hobby.
In de garage achter zijn huis
poseert hij temidden van duik-
apparatuur, zeilen, verfpotten
en een voor de gelegenheid
omhoog gewerkte zoldertrap in
zijn vliegeniersoutfit.
De rood-wit-blauwe parachute
die in enigszins compacte versie
voor zijn voeten ligt, heeft een
spanwijdte van 12 en een opper-
vlakte van wel 28 vierkante
meter. Kosten: €2000. Heem-
stra: ,,Alles bij elkaar heb je alle
benodigde apparatuur voor zo’n
€8000 denk ik, op zijn goed-
koopst.”
Naast praktische benodigdhe-
den betaalt de Rottevalster
jaarlijks €240 aan administra-
tiekosten, zoals een verzekering,
registratie en verlenging van
het brevet. Benzine en olie
kosten respectievelijk €1,60 en
€12 per liter en de vergoeding
voor de landeigenaar over wiens
grond hij raast, ligt rond de €5
per persoon per dag. Heemstra
lacht. ,,Of een fles Berenburg.”
Als klein jongetje wilde hij al
piloot worden. ,,Maar mijn
vader zei: dat kan niet, want je
draagt een bril.” Paragliding
bleek de oplossing.
Heemstra rondde in 1993 een
opleiding af aan de vliegschool
bij Enschede om met een para-
pente, zoals de parachute offici-
eel heet, te mogen vliegen. Eerst
aan de lier, later ook lopend
vanaf een berg. En sinds zeven
jaar bestiert hij het luchtruim
nu en dan met een brommende
elektromotor op zijn rug.
,,In Nederland hebben we die
helaas niet, bergen. Maar op La
Palma is het ook heel mooi
vliegen”, lacht hij.
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watkostdatwatkostdat
Een passie mag wat
kosten. Elke week
vertelt een Fries wat
er is neergeteld.

opleiding

€800

headset

€75

helm

€130

€75

noodparachute

€500

parapent

€2200

hoge berschoenen

€150

paramotor

€4500

vliegoverall

€155

gps

€140

hoogtemeter

€200

portofoon

€145


