Wie geen zin heeft in
een complete cursus
paragliden, maar toch
het gevoel wil hebben
dat hij vliegt, kan
terecht bij Bol d'Air in
het Franse dorp La
Bresse. Hangend aan
eer~kabel van 1350
ne 1 ranse aorp La
Bresse. Hangend aan
een kabel van 1350
meter lengte suis je
daar met een vaart van
100 kilometer per uur
naarbeneden.Alleen
jammer dat je na
amper 1 minuut weer
met beide benen op de
grond staal.
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igenlijk zijn wij mensen tragi sche wezens. Aan de aarde
gekluisterd door de zwaartekracht en met wapperende
armen die ons geen millimeter
van de grond krijgen , kijken wij al sinds de
dageraad van de aarde smachtend en
machteloos omhoog. Er zijn geen
geschreven teksten die ais bewijs zouden
kunnen dienen, maar waarschijnlijk fantaseert de mens al over vliegen vanaf het
moment dat hij de eerste vogel zag
zweven op een bel thermiek. Vliegen is
vrijheid. Loskomen van de aarde staat voor
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alles loslaten, voor even onze zorgen
vergeten, voor het ultieme geluksgevoel.
Niet alleen wil de mens per definitie alles
bezitten wat hi' niet heeft, hij streeft ook
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alles loslaten, voor even onze zorgen
vergeten , voor het ultieme geluksgevoel.
Niet alleen wil de mens per definitie alles
bezitten wat hij niet heeft, hij streeft ook
altijd naar het onmogelijke . We dromen
over vliegen en in onze dromen vliegen we .
Niet voor niks is piloot nog steeds de
meest genoemde droombaan.
Maar zelfs nu we de aarde kriskras kunnen
oversteken in een vliegtuig, blijft de magie
overeind. Want vliegen heeft niks te
maken met inchecken op Schiphol. We
willen zelf door het luchtruim zweven, met
zwanenvleugels die in een waslaag op
onze rug zijn gestoken en met ais enige
geluid het ruisen van de wind .
Daarom maken mensen een vrije val uit
een vliegtuig en wachten ze zo lang
mogelijk met het openen van hun
parachuta; Daarom is paragliding zo
populair. Daarom kopen we zweefvliegtuigen of boeken we laat in de middag een
ballonvaart. We willen hoog boven de
aarde zweven en ais een godheid op de
andere stervelingen neerkijken.
En dus is het gek dat het bedrijf Bol d'Air
nog niet veel langer bestaat, net zoals de
gedachte gekmakend is dat we dit ook zélf
hadden kunnen verzinnen ais we wat

Fantasticable heet de attractie en fantastisch is het. Enige nadeel is dat je er
minimaal een paar uur voor in de auto
moet zitten om er te komen , want
de
.
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Fantasticable heet de attractie en fantastisch is het. Enige nadeel is dat je er
minimaal een paar uur voor in de auto
moet zitten om er te komen , want de
dichtstbijzijnde bevindt zich op ruim 250
kilometer afstand in de Ardennen. Daar
staat tegenover dat iedereen die in
Frankrijk of België op vakantie gaat , altijd
wei in de buurt is van een van de vier
vertrekpunten. Sterker nog: het is zo leuk
dat je er eigenlijk je vakantieplannen voor
zou moeten omgooien.

SNELSTE TER WERELD
Er worden in zo'n rap tempo nieuwe installaties bijgebouwd dat de folder van Bol
d'Air in La Bresse alweer gedateerd is.
Wordt daarin gesproken over de langste
kabelbaan van Europa , in Portugal is vorig
jaar nét een baan geopend die nog 150
meter langer is. Maar dat bomt niet , want
hoe kun je iets overtreffen ais het toch al
de ultieme kick is? Bovendien is deze
baan in La Bresse nog altijd de snelste van
de hele wereld, zoals we op aile aanplakbiljetten lezen.
Vandaag zou dat overigens wei iets minder
kunnen zijn , want we hebben tegenwind ,
zo vertelt de man die ons met een

berghelling is gespannen en die er vanaf
hier uitziet ais een zilverkleurige draad die
door een reuzenspin is gespannen langs
de boomtoppen.
"Ais alles tenminste goed gaat, ga je daar
straks met een vaart van 100 kilometer
naar beneden", grijnst hij. Datzelfde grapje
moet hij al honderden keren hebben
gemaakt. Op zomerse dagen rijdt hij
gemakkelijk twintig keer heen en weer ,
vanaf het moment dat de deuren van het
park opengaan tot aan het einde van de

het zo mogelijk nog spannender dan het
van zichzelf al is. Zelfs w ie bij hoog en laag
beweert nooit last te hebben van hoogtevrees , zal even moeten slikken ais hij vanaf
de stellage waaraan de 1350 meter lange
kabel is vastgemaakt naar beneden staart.
Het einde van de baan is vanuit deze
positie niet te zien; ergens in de verte
verdwijnt de kabel simpelweg tussen de
boomtoppen .
Om op deze afgelegen plek te komen,
neemt het bestelbusje een onverharde,
doodlopende weg vol diepe putten die
verder nergens naar leidt en alleen
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verdwijnt de kabel simpelweg tussen de
boomtoppen.
Om op deze afgelegen plek te komen,
neemt het bestelbusje een onverharde ,
doodlopende weg vol diepe putten die
verder nergens naar leidt en alleen
gebruikt wordt door wandelaars en
mountainbikers. Hij stopt bij de kabelbaan
en haalt uit de achterklap een glider voor
elke deelnemer. Beneden zijn we al in een
soort jumpsuit gehesen en hebben we een
helm gekregen die het gevoel van gevaar
nog eens versterkt.
"Pas crier! " staat er streng op een bordje.
Niet gillen? Is daar reden voor dan? Wat
onze gids betreft zijn er slechts twee
regels : hoofd omlaag bij aankomst in de
to ren, want je remt zo abrupt af van
honderd kilometer per uur naar stilstand
dat je anders gemakkelijk een whiplash
zou kunnen oplopen . Regel twee: armen
binnenboord zodra je de bosrand bereikt.
We zijn vandaag de allereersten die , bij
gebl;,€lk aan een beter woord , een vlucht
maken . Dat betekent dat er eerst een test
moet worden uitgevoerd met een lege
katrol die is verzwaard met gewichten en
die liefkozend "Nestor" wordt genoemd.
We vragen er niet maar, maar waarschijnlijk is dat zo omdat hij ooit de allereerste
vlucht nam en zich daarom de oudste
deelnemer mag noemen . Gespannen
volgen we de glider die langs de staal kabel naar beneden glijdt en razendsnel

draagt het geluid van een rollende glider
ook meer dan een kilometer ver. Via een
portofoon wordt vervolgens vanaf
beneden groen licht gegeven voor de
volgende kand idaat.
.
Dan is het zo ver. Ik spreid mijn armen ais
een vogel, precies zoals ik mensen op de
foto 's heb zien doen. Het gelu id van de
gierende wind overstemt dat van de
wieltjes boven mijn hoofd, terwij\ ik steeds
sneller ga. Mijn ogen tranen, maar ik
probeer alles in me op te nemen en geen
tel te knipperen . Beneden , op een
camping , zie ik mensen verbaasd omhoog

vasthaakt, vraagt iedere deelnemer naar
zijn naam en gewicht. Waarschijnlijk om
alvast een kist op te meten en een inscriptie in je grafsteen te beitelen. Ik maak het
grapje hardop, maar niemand lacht echt
van harte . ledereen weet: dit is iets wat we
nooit eerder hebben meegemaakt, zelfs
niks wat er ook maar een beetje op lijkt.
De vrouw van de fotograaf vraagt met een
kle in stemmetje aan de gids of het "net
zoiets is ais een ski lift. " Nou, zoiets
belachelijks heeft hij dus nog nooit
gehoord. Achteraf begrijp je waarom . Dit
is nergens mee te vergelijken , of het zou
een achtbaan zonder karretjes moeten
zijn.

GIERENDE WIND
Dan is het mijn beu rt om horizontaal te
gaan hangen , terwijl hij aile zeker ingen
vastklikt en nog een dubbelcheckt. "Hang
je goed? " vraagt hij voor de vorm . Het
antwoord luidt natuurl ijk : nee . Alle cellen
in je lichaam komen in opstand tegen deze
onnatuurlijke houding en de dreigende
aanblik van die levensgevaarlijke diepte
daar beneden .
Ais je eenmaal , klaar voor de start, aan de
kabel hangt, kun
je h6ren of je .a.voorganger
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gierende wind overstemt dat van de
wieltjes boven mijn hoofd , terwijl ik steeds
sneller ga . Mijn ogen tranen , maar ik
probeer alles in me op te nemen en geen
tel te knipperen . Beneden , op een
camping, zie ik mensen verbaasd omhoog
kijken . Ik lijk een stuk sneller te gaan dan
de speelgoedautootjes rechts van me op
de D34 . Dan bereik ik de bosrand en druk
ik mijn armen stijf langs mijn lichaam. Nu
pas , met de bomen ais een groene waas in
mijn ooghoeken , merk ik hoe verschrikkelijk hard ik ga . Maar net ais aile leuke
dingen in het leven , is het voorbij voordat
je er erg in hebt en - vooral - voordat je
hersenen überhaupt uitgevogeld hebben
wat dit nou allemaal weer te betekenen
heeft. Eén vlucht in de Fantasticable is
dan ook geen vlucht. Na afloop wil je
eigenlijk meteen weer, niet alleen om die
rush nog een keer te voelen, maar vooral
am het nag een keer bewust mee te
maken . Die eerste keer gaat het allemaal
veel te snel en is het ook allemaal nog veel
te nieuw. Na afloop begrijp je niet waarom
we bij onze geboorte niet meteen zijn
uitgerust met een stel vleugels . Het zou
namelijk geweld ig zijn om deze kick te
kunnen beleven door gewoon vanaf het
hoogste gebouw in je woonplaats naar
beneden te duiken . Nu kost het je
minimaal een voile tank benzine en 25
euro entree. Maar, hé, je l.ebt dan wei ee"
voile minuut gevl6gen. •

