Paramotor en Uitrusting oefen vragen
Hoe noemt men de lijnen die het scherm met de risers verbindt?
a. Hanglijnen
b. Stuurlijnen
c. Stamlijnen
d. Verbindingslijnen
Waarmee is het reservescherm aan het harnas bevestigd?
a. Bridle
b. Binnencontainer
c. Buitencontainer
d. Borgpin
Hoe noemt men de openingen die in de celwand zitten?
a. Inlaatsopeningen
b. Interconnection holes
c. Stabilisatoren
d. Crosspoints
Wat is de slankheid, indien het scherm 11 meter breed is met een gem. koorde van 4?
a. 1,45
b. 4
c. 2,75
d. Geen van bovenstaande antwoorden

Aan welke keurmerk moet je uitrusting minimaal voldoen?
a. AFNOR
b. SHV
c. DULV/EAPR
d. DHV
Wat gebeurd er als je de trimmers open zet tijdens het vliegen?
a. Verhogen de voorwaartse snelheid
b. Verhogen de voorwaartse snelheid en geven een grotere sink
c. Zorgen ervoor dat het scherm stabieler is
d. Is een extra hulpmiddel om rustiger te kunnen landen.
Waarom dient de olie in de benzine bij een twee-takt motor?
a. Dit is om de motor te smeren
b. Hierdoor loopt je motor regelmatiger
c. Je kan dan ook vliegen als het koud is of naar grote hoogte stijgt
d. Hierdoor is je motor stiller.
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Mag je je propeller repareren nadat deze is beschadigd?
a. Nee, je moet een nieuwe kopen
b. Een scheur of beschadiging mag niet groter zijn dan 5cm
c. Je moet hem opsturen naar de fabriek en mag er zelf niets aan doen
d. Geen van bovenstaande antwoorden

Ben je verplicht een reserve parachute bij je te hebben tijdens het vliegen?
a. Wettelijk niet, de KNVvL schrijft dit voor
b. Alleen als het turbulent weer is
c. Dit mag de piloot zelf uitmaken
d. Alleen als hij bij de uitrusting is aangeschaft
Wat is moet je doen voor je gaat vliegen?
a. Pre-flight check
b. Een paraplas
c. je auto op slot te zetten
d. je propeller controleren of hij vast zit
Welke papieren dient een piloot altijd bij zich te hebben?
a. BvL
b. BvL en BvI
c. BvL, BvI en ICAO kaart
d. BvL, BvI en BvB, brevet, medical ICAO kaart
Wat gebeurd er, als de zuiger van de motor omhoog gaat,
boven de zuiger.
a. Door de uitlaatpoort verdwijnen gassen
b. Door de inlaat komt er nieuw mengsel boven de zuiger
c. Onder de zuiger komt nieuw mengsel in het carter
d. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist
Hoe noem je de "gevaarlijke" krachten die werken bij een draaiende paramotor?
a. Torque, stuwdruk, A-symetrische blade thrust
b. Torque, a-symetrische blade thrust en gyroscopisch effect
c. Torque, gyroscopisch effect en stuwdruk
d. Stuwdruk en G-krachten
Wat is de criteria waaraan de aanschaf van een uitrusting moet voldoen?
a. Gewicht van de piloot en zijn budget
b. Gewicht van de piloot, de grote van de paraglider en de stuwdruk van de motor
c. Uiterlijk, gewicht van de piloot, en het te bestede bedrag
d. Gewicht van de piloot en motor en de grote van de paraglider
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