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Bart Boeckxstaens

Tekst en foto’s: Gunter Maes

helpt mensen over hun vliegangst heen
“Een 12-jarige jongen zat een jaar vast in Abu Dhabi omdat hij het vliegtuig niet op durfde. In 2009 verhuisde ene Joe Thompson met
zijn familie naar Abu Dhabi omdat zijn vader er voor zijn werk naartoe moest. Drie jaar later wou het gezin opnieuw terug naar Engeland
maar de jongen kreeg plots last van enorme vliegangst. Het was zelfs zo erg dat zijn familie zonder zijn vader en hem moesten terugkeren
naar huis.” Die familie wist op dat moment niet dat een eenvoudig telefoontje naar Bart Boeckxstaens voldoende was om een week later
de terugvlucht te nemen. Bart Boeckxstaens houdt zich, samen met een heel team, bezig om mensen met vliegangst over hun angst heen
te helpen, en met succes. FreeSky, heet het Vlaams kenniscentrum vliegangst.
Van kindsbeen af was Bart Boeckxstaens in de ban van
vliegtuigen. “Mijn ouders namen me mee naar de luchthavens van Deurne, Oostende en Zaventem om naar vliegtuigen te kijken. Ik wou piloot worden maar mijn ouders
waren daar geen voorstander van. De strenge opleiding
kost ook enorm veel geld en zij hechtten meer belang aan
een 'gewoon diploma',” aldus Bart. Toch slaagde hij erin
om zijn droom waar te maken. Terwijl hij informatieambtenaar was bij de gemeente Puurs, volgde hij ’s avonds
aan de Antwerp Pilot School een opleiding tot privaat
piloot. Zijn passie voor de luchtvaart was zo groot dat
hij uiteindelijk met succes de opleiding tot lijnpiloot afwerkte bij BAFA (Ben Air Flight Academy) in Antwerpen.
Maar door omstandigheden kreeg Bart Boeckxstaens niet
de kans om een Boeing 737 te besturen. “Ik was bijna
dertig jaar toen ik afstudeerde en op dat moment sloeg
de crisis overal toe. Luchtvaartmaatschappijen gingen
failliet, er was de nasleep van de financiële crash van
Sabena en een algemene malaise in de luchtvaart, zeker
in de nasleep van de aanslagen op het World Trade Center.
Veel ervaren piloten verloren hun job en zochten naar
werk. Op dat moment had ik te weinig relevante vlieguren
als piloot.“
Bart Boeckxstaens wou zijn passie en kennis van de
luchtvaart niet zomaar opgeven. Hij voerde doopvluchten
en opdrachten als freelance piloot uit en beantwoordde
vragen van nieuwsgierigen over vliegtuigen en de luchtvaart. “Soms gunde ik sommige personen een blik achter
de schermen of nam ik enkelen mee naar een lestoestel.

Op een gegeven ogenblik sprak ik met een psycholoog
en kwam het onderwerp vliegangst ter sprake. Ik bleek,
zonder het te beseffen, op een wetenschappelijk onderbouwde manier mensen met vliegangst te helpen. Psychologen werkten het therapeutische gedeelte verder uit
en de cursus ‘vliegangst overwinnen’ was geboren.” Kijk,
ik had tot mijn 35ste gehoopt om als piloot van een lijnvliegtuig de wereld rond te vliegen. Die droom zal nooit
uitkomen. Maar dankzij mijn opleiding tot instructeur,
als freelance beroepspiloot en via FreeSky, mijn kenniscentrum vliegangst, blijf ik toch in deze sector actief.
Uit onderzoek blijkt dat liefst 35% van alle mensen ouder
dan zes jaar vliegangst heeft. De helft van die personen
neemt nooit een vliegtuig. “We maken een onderscheid
tussen vliegangstigen. Mensen die tot de categorie
'vliegonrustigen’ behoren, vliegen niet graag, maar zij
stappen wel op het vliegtuig. Aan het andere uiterste
staan de mensen die al weken op voorhand moeilijk slapen, anderen tonen een verkrampte houding tijdens de
vlucht of hebben problemen hun maag. Maar er zijn ook
tal van tussenvormen. Bijvoorbeeld zij die meteen in paniek slaan als er – in hun perceptie – iets niet in orde
is. Vliegangst kan te maken hebben met hoogtevrees,
claustrofobie, verlatingsangst, pleinvrees, angst om neer
te storten of terrorisme. Zo was er ooit een dame die
zelfs niet in de buurt van een luchthaven wou komen.
Zij volgde bij ons een cursus en nu neemt zij regelmatig
het vliegtuig.”

Wat zijn de lichamelijke gevolgen van
mensen die vliegangst hebben?
Vaak is hyperventilatie een gevolg van een angstaanval.
Die lichamelijke reacties zijn normaal. Door angst gaan
mensen veel beter zien en horen omdat er dan adrenaline door het lichaam stroomt. Zij slaan soms al in paniek
wanneer ze een klein, onbeduidend belletje horen. Een
andere misvatting is dat alcohol drinken of slaapmiddelen nemen voor de vlucht een heilzame oplossing is.
Eigenlijk zijn dit vormen van ‘vermijding’. “Ik vlieg pas
als …” en wij leren hen net om zonder die vermijdingen te kunnen vliegen. Soms is dat heel subtiel en willen
ze bijvoorbeeld alleen maar aan een raampje zitten. Het
probleem stelt zich dan als er geen plaats meer is aan het
raampje, dan slaat de vliegangst genadeloos toe.

Een gebrek aan kennis en informatie
kan vliegangst in de hand werken.
Vliegangst heeft voor 90% te maken met een gebrek aan
correcte kennis van het lichamelijke, psychologische en
het vliegtechnische. De kans dat een vliegtuig neerstort
is bijzonder klein. Je moet in theorie 350 jaar oud worden
en elke dag het vliegtuig nemen vooraleer je statistisch
betrokken zou kunnen zijn in een vliegtuigongeval. Er
bestaan heel veel misverstanden en cowboyverhalen over
vliegen en vliegtuigen. “We vielen kilometers naar beneden in een luchtzak” is een vaak gehoorde doch compleet
verkeerde verklaring. Mensen denken dat de lucht aan
boord niet wordt ververst of wanneer de motoren uitval-
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len, het vliegtuig meteen neerstort. Een vliegtuig heeft
een bepaald zweefvermogen en blijft nog enige tijd in de
lucht zweven. Anderen denken dat ze van angstaanvallen gaan sterven, maar dat is ook niet waar. Met onze
cursus willen we de mensen deskundig informeren en hen
technieken aanleren om hun angst te counteren en in de
kiem te smoren.

landing. Het visuele aspect is hier heel belangrijk. Op
die manier kunnen de mensen al een goed beeld vormen.
Op het einde van de dag nemen de deelnemers plaats in
een nagebootste vliegtuigcabine waar stewardessen hun
opleiding krijgen. Ze zitten dan in een echte vliegtuigzetel, weliswaar op de begane grond, maar dat is voor
veel mensen al een grote stap.

Jullie vatten elke cursus aan met een
intakegesprek.

Tijdens het tweede weekend van de
cursus staat er een vlucht op het programma.

De belangrijkste vraag die we hierbij stellen is of ons
aangeboden pakket wel de juiste oplossing kan bieden
voor het probleem. Het volgen van een cursus duurt zes
dagen, meer bepaald een theorieweekend en een reisgedeelte van vrijdag tot de maandag nadien. Tijdens het
eerste weekend krijgen de cursisten alles wat ze moeten
weten over het psychologische aspect van hun angst, namelijk: wat is angst? Wat is vliegangst? Hoe werkt het
en waarom hebben we er last van? Helemaal interessant
wordt het als we onze cursisten leren dat ze hun angst
kunnen aanpakken en voorkomen. Vliegangst is niet aangeboren maar heb je wel aangeleerd. Zaterdagnamiddag
komt het vliegtechnische gedeelte aan bod. Dan staan
we stil bij ondermeer turbulentie en hoe het komt dat
een vliegtuig vliegt. Op zondag gaan we de mensen technieken aanleren. We zorgen ervoor dat het denken, het
voelen en het handelen minder angst kan ontwikkelen.
Een goede voorbereiding op de vlucht is daarbij onontbeerlijk. Ook ademhalingstechnieken komen aan bod.
Zondagnamiddag maken we een virtuele vlucht met het
hele gezelschap. Dan overlopen we alle stappen van een
vliegreis vanaf de boeking tot je bagage oppikken na de

Het is de bedoeling dat de cursisten tussen de twee
weekends de leerstof grondig doornemen. Daarna komen
we vrijdagnamiddag weer samen bij luchtvaartpartner
Jetairfly in Zaventem. We kijken achter de schermen van
de luchtvaartmaatschappij en maken een briefing van
piloten en cabinepersoneel mee. Deze crew hangt een
uurtje later effectief in de lucht. Verder wandelen we
ook al eens door het luchthavengebouw. Samen met een
van de psychologen die mee de coaching opneemt, praten we individueel met elke cursist. Om de stress van
de rit naar de luchthaven zoveel mogelijk te reduceren
is er een overnachting op de luchthaven voorzien. Zaterdag staat er dan een vlucht naar Alicante op het programma. We gaan iets vroeger aan boord dan de andere
reizigers en iedereen mag eens in de cockpit kijken. We
overlopen elke vluchtfase en leggen elk detail uit. Ook
de partners van de cursisten vliegen mee. Zo hebben ze
een vertrouwenspersoon naast zich. Na de landing is er
een debriefing en overlopen we samen wat er wel en niet
goed was. We bieden tijdens dat weekend de deelnemers
een ontspannend programma aan, net om te tonen dat
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je ook op vliegreis kan zonder heel de tijd aan je terugvlucht te denken. Zondagavond is er weer een individuele
briefing en maandagvoormiddag vliegen we terug naar
Brussel. De reden waarom we niet meteen terugvliegen is
omdat de deelnemers op die manier twee aparte vluchten
meemaken met twee verschillende emoties. Tijdens de
terugvlucht bouwen we de coaching geleidelijk af. Na de
landing volgt er weer een debriefing en raden we iedereen aan om in een tijdspanne van drie of vier maanden
na het bijwonen van onze cursus een nieuwe vlucht te
boeken. We zijn nu vier jaar bezig met onze activiteiten
en alle mensen die bij ons een cursus hebben gevolgd om
hun vliegangst te overwinnen, nemen nu met de glimlach
het vliegtuig.
"FreeSky is een kenniscentrum vliegangst dat bestaat uit een team van piloten en psychologen.
Maar daarnaast zorgen ook het cabinepersoneel,
check-in medewerkers en alle andere betrokkenen van Jetair en Jetairfly ervoor dat onze vliegangstige cursisten nooit meer beter voorbereid
zullen zijn op een vlucht dan tijdens onze cursus.
Ik beloof geen 100% slaagkans als de deelnemers
niet gemotiveerd zijn, geloven in het programma
en de nodigde inspanningen leveren."
Ook volgend jaar gaan de cursussen door tijdens de
maanden maart tot en met november.
Voor meer informatie kan je terecht bij
• info@vliegangstoverwinnen.be
• www.freesky.be
• www.vliegangstoverwinnen.be

Getuigenis
Barbara Verbeeck uit Boom nam vorig jaar deel aan de zesdaagse cursus ‘vliegangst overwinnen’ en zij blikt met veel voldoening terug op die cursus. “Tijdens mijn laatste vlucht
deelde de piloot mee dat hij rechtsomkeer moest maken omdat de remmen niet meer
functioneerden. Dat voorval had zo’n grote impact op mij dat ik daarna nog weigerde om
in een vliegtuig te stappen. Geen vliegvakantie meer voor mij en om dat te compenseren
gingen we met de trein of auto op reis. Mijn schoonouders hebben een huisje in Alicante
en vermits mijn dochter daar graag naartoe wou gaan, schraapte ik alle moed bij elkaar
en zocht ik naar oplossingen om mijn vliegangst te overwinnen. Na enig opzoekingswerk
kwam ik bij Bart Boeckxstaens en zijn team terecht. Ik had niets te verliezen. Het vrijblijvend gesprek voor de cursus gaf me zo’n goed gevoel dat ik uiteindelijk toch besliste
om de cursus aan te vatten. De professionele begeleiding van de psycholoog en de piloot
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zorgde bij mij voor een positief effect. Het eerste weekend met andere lotgenoten viel
goed mee. We waren een echte groep en vonden bij elkaar steun. De begeleiders straalden
de nodige rust uit en opteerden voor een geslaagde persoonlijke aanpak. Voor mij ging
er een nieuwe wereld open. Mensen die geen vliegangst hebben kunnen niet begrijpen
wat dat allemaal kan betekenen. Voor sommigen is vliegangst echt de hel. Maar ik kan
mensen die vliegangst hebben deze cursus ten stelligste aanraden. Voor mij persoonlijk
was de uitleg van de piloot heel belangrijk. Ook na de cursus staat het team klaar om de
cursisten bij te staan met raad en daad.” Barbara Verbeeck heeft dankzij deze cursus haar
vliegangst overwonnen. De voorbije maanden stapte ze zonder stress een paar keer in het
vliegtuig en maakte ze mooie trips naar Marokko, Praag, Nice en Alicante.

FreeSky, kenniscentrum Vliegangst en Jetairfly bieden één lezer van PublideLuxe een
6-daagse cursus ‘vliegangst overwinnen’ aan (waarde 999 euro). De cursusdatum is vrij te kiezen
uit de effectief geplande cursusdata 2014. Data dus onder voorbehoud. De winnaar (min. 16 jaar)
wordt eerst gescreend door FreeSky. Pas na goedkeuring kan de winnaar als cursist toetreden tot
het vliegangstprogramma.

Vul dan onderstaande deelnemingsstrook in of neem deel via www.baetedrukkerij.be voor 31 december 2013
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Uit hoeveel vliegtuigen bestaat de totale vloot van partner Jetairfly op 1 november 2013?
19 - 20 - 21 - 22 (omcirkel het juiste antwoord)
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Welke twee belangrijke onderdelen worden in de theorie van de cursus ‘vliegangst overwinnen’ behandeld?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Hoeveel correcte antwoorden op deze prijsvraag zullen de redactie bereikt hebben op 31 december 2013 om 17.00u?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naam:...................................................................................................................

Adres:.................................................................................................................................................................

Tel:.........................................................................................................................

E-mail:................................................................................................................................................................

Winnaar wordt persoonlijk verwittigd - Uitgeverij Baeté - Stationsstraat 42 - 2870 Puurs - Specifieke deelnemingsvoorwaarden zijn te verkrijgen bij FreeSky

