
 

 

Vlucht met de Pipistrel Velis Electro op 24 juli 2021 
Door Flip de Granada 

 

Op 14 juli ’21 meldde Michael Bordeaux in de motorvliegafdeling groepsapp, dat hij een clublid zocht om 
mee te vliegen in de Pipistrel Velis Electro. Wel was er de voorwaarde aan verbonden dat er een max van 
90 kg aan verbonden zou zijn. Omdat ik van mening ben dat ik daar aan voldoe, heb ik meteen gereageerd.  

Wat een ervaring!! 

 

We zien de Pipistrels natuurlijk regelmatig op Teuge vliegen, een grote blauwe E op de staart en weinig 
geluid. In de Skydeck hangaar staan ze gestald bij E-Flight. Daar was Eelke Monsma, instructeur bij E-FLIGHT 
ACADEMY die Michael les heeft gegeven, waarna hij zijn E-Rating heeft gekregen. 

 

 



 

Nadat we aan de hand van de checklist alles buiten en binnen hebben gecontroleerd gaan we van start. 
Opmerkelijk detail: de propeller draai je met één vinger rond. Geen weerstand natuurlijk? Moet je bij de 
PH-VTA om komen. De ailerons zijn de flaps en de flaps zijn de ailerons over de totale lengte van de vleugels.   

Er is geen ruimte voor enige bagage. De IPads kan je in een klein vakje, links en rechts voorin, kwijt. Of op 
je kneeboard natuurlijk.   

Zoals met een elektrische auto slaat de motor niet aan, maar de propeller gaat met een beetje power direct 
draaien. Verlichting is niet aanwezig, geen strobe, noch landingslicht.  

Eenmaal in de lucht is het uitzicht naar rechts en links voortreffelijk, omdat de deuren, die naar boven open 
klappen, volledig doorzichtig zijn. Na een steile bocht kan je aflezen hoeveel G je gedaan hebt.  

Het digitale instrumentenpaneel heb je in één oogopslag onder de knie. Wel kijken naar het percentage 
power dat de batterijen nog hebben. Met nog 30 % na drie kwartier vliegen en een eerste T & G is het beter 
om een full stop te maken.  

Samenvattend: een geweldige ervaring en ik kan iedereen aanraden eens met Michael mee te gaan, dan 
wel een keer een praatje te maken bij E-FLIGHT ACADEMY voor een nadere kennismaking.   
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