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Back to basic piloten vlogen 
in 2015 en verdienden hun 
WUFI certificate. Deelnemen 
is eenvoudig ... plaats je pin 
op deze map, vlieg op 1 
Oktober, 2016 en deel een 
selfie met datum als bewijs!

World ULTRALIGHT Fly-In, wat bedoel je daarmee? 
 

Doe mee met deze unieke,    
     wereldwijde back-to- 
  basics vlieg-event.

Wie is UITGENODIGD om mee te vliegen?
Iedereen die vliegt met een ULM of enig ander 
pluimgewicht vliegtoestel. Waar je ook bent in 
de wereld. Categorieën zoals PPG, PPC, DPM, 
paramotor, delta, hete luchtballon, zwever, WW1 
replica ...om het even welk legaal, veilig,  
wonderbaarlijk vliegtoestel!
Je kan ook deelnemen als passagier!

World Ultralight Fly-In (WUFI) heeft de bedoeling 
om over heel de wereld kleine vliegtuigen het 
luchtruim te laten delen op dezelfde dag. Soort van 
meeting in de lucht. Het is een eerste van zijn soort.

In 2015 merkten piloten, uit USA en Europa, dat 
het tijd werd dat ook de lichte luchtvaart een 
fly-in had. Maar het is voor de meesten van ons 
niet mogelijk om te vliegen naar een van de grote 
events. De range is niet groot genoeg van onze 
toestellen. Maar …het is mogelijk om IN DE LUCHT 
op DEZELFDE DAG te vliegen. Zo werd de World 
Ultralight Fly-in geboren.

© 2016 World Ultralight Fly-In

Hoe werkt het? Hoe kan ik 
DEELNEMEN?
Heel eenvoudig! 
STAP 1. Ga naar de WUFI Map en 
voeg je naam toe! www.zeemaps.
com/map?group=1815267
STAP 2. Vlieg gelijk waar op 1 
Oktober, 2016. Maak een selfie met 
datum vermelding als bewijs.  
STAP 3. Plaats deze foto op de WUFI 
Photo website na je vlucht. Extra info 
is beschikbaar op WUFI Group Page.
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 ...in 2015 hebben honderden piloten over 
heel de wereld het luchtruim gedeeld op 
dezelfde dag. Eén grote vlieggemeenschap!

WUFI International • 937-470-6168

Krijg ik iets als bewijs dat ik  
gevlogen heb tijdens de WORLD 
FLYING EVENT?
Ja! Elke piloot met een bevestigde vlucht op 
1 Oktober, 2016, krijgt een GRATIS afdrukbare 
certificaat van deelname. Leuk om in te  
kaderen. In feite, om deel te nemen aan WUFI 
hoef je NIETS te betalen. Start gewoon je  
vliegtuig op ... en vlieg!  

Waar kan ik meer informatie vinden 
over WUFI ?
Klik op een van de volgende links!

Facebook: www.facebook.com/groups/magnificentmen/ 
Map: www.zeemaps.com/map?group=1815267
Website: www.daytonultralights.com/wufi-.html

VLIEG met je vrienden van over 
heel de wereld op 1 Oktober! 
Doe mee met de duizenden vliegtuigfans die 
niet naar Oshkosh, Blois, Friedrichshafen of 
andere grote fly-ins kunnen. Nu hebben we ons 
eigen wereldwijde vliegsquadron ... One Day, 
One Sky! Stuur een Facebook bericht naar de 
Captain in jouw regio (zie links) of stuur een 
email naar info@daytonultralights.com!

TOT VLIEGS IN OKTOBER! 
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