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APOC AVIATION
Het Nederlandse bedrijf APOC Aviation heeft twee Boeing 737-700's aangekocht voor ontmante
ling. Beide toestellen waren eigendom van de Ierse leasemaatschappij lnfinity Transportation die
ze in huur had ondergebracht bij het in 2018 ter ziele gegane PrivateAir. Het Zwitserse bedrijf
voerde veertig jaar lang zowel VIP-charters als luxe lijnvluchten uit voor onder meer Lufthansa en
SAS, en had beide 737's in laten richten met een Boeing Business Jet (BBJ) inrichting. De vliegtui
gen (MSN34303 en MSN20752) zullen op twee verschillende locaties in Duitsland worden ont
manteld waarna de nog bruikbare onderdelen naar APOC's magazijn in Delft worden getranspor
teerd. Daar zullen ze worden beoordeeld en waar nodig gerepareerd of gereviseerd. De aankoop
van beide vliegtuigen was mogelijk dankzij een crowdfundingcampagne. APOC was tot op heden
actief op de ontmantelingsmarkt van Airbus A320's, maar ziet ook een groeiende (onderdelen)
markt voor oudere 737-S00's en A321 's die op lijndiensten worden ingezet of omgebouwd wor
den tot vrachtvliegtuig. ■

DDA CLASSIC AIRLINES
Wanneer bij een artikel of nieuwsbericht
een
of� staat, is er een link op de
website te vinden. ■

ASL-JETNETHERLANDS
Bij ASL-JetNetherlands worden de komende
maanden vier zakenjets toegevoegd aan de
charteNloot. Drie nieuwe vliegtuigen worden
daarbij beheerd en ingezet voor hun eigenaar
terwijl het vierde toestel door ASL-JetNether
lands zelf wordt beheerd. Een van de vliegtui
gen is een Hawker 4000 die vanaf Antwerpen
onder een Belgische operatoNergunning zal
worden ingezet door ASL. De super-midsize jet
heeft een vliegbereik van 3.100 nm (5.700
km) en biedt plaats aan acht passagiers. Daar
naast is in mei 2019 een vijfde Cessna Citati
on XLS+ op de Belgische vergunning bijge
schreven die op Rotterdam-The Hague Airport
wordt gestationeerd. Dit toestel heeft een
vliegbereik van 1.900 nm (3.500 km) en
biedt plaats aan negen passagiers. Ook een
Cessna CitationJet zal onder een vergelijkbare
vergunning vanaf Rotterdam gaan vliegen. Op
de vergunning van JetNetherlands zal een Ci
tation X worden bijgeschreven die vanaf juni
2019 vanaf Kortrijk-Wevelgem tot negen pas
sagiers kan gaan veNoeren bij een kruissnel
heid van Mach 0.93. Het is de tweede Citation
X in de ASL-JetNetherlands-vloot. ■
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Na meer dan een jaar voorbereiding heeft de
toezichthouder voor de civiele luchtvaart in
Nederland (Inspectie Leefomgeving en Trans
port) DDA Classic Airlines het Air Operator
Certificate (AOC) overhandigd. Dankzij deze
vergunning kunnen op het hoogst mogelijke
operationele niveau vluchten in binnen- en
buitenland worden uitgevoerd met betalende
passagiers zonder commerciële beperkingen.
Hiermee wordt DDA Classic Airlines de zesde
luchtvaartmaatschappij in Nederland met een
AOC, na KLM, Transavia, Martinair, Corendon
en TUI. Voorheen vloog de DDA met de DC-3
Dakota onder het regime van de Regeling His
torische Luchtvaart, waarbij alleen donateurs
en sponsors mee mochten vliegen. Deze be
perking vormde een bedreiging voor de conti
ï
nu teit van en dus voor het luchtwaardig hou
den van een, voor het nationaal erfgoed, be
langrijk vliegtuig. De eisen met betrekking tot

het onderhoud zijn onveranderd streng geble
ven en liggen ook voor de operatie en de or
ganisatie in Europa op een hoog niveau. De
75-jarige 'Grand old lady' is springlevend, in
topconditie en wordt vertroeteld door een
groep van tachtig gecertificeerde en professio
nele vrijwilligers. Al ruim 25 jaar worden er
rond- en bestemmingsvluchten met de PH
PBA gemaakt. Aanvullende informatie:
www.dutchdakota.nl. ■

DEN HELDER AIRPORT
Den Helder Airport (DHA) faciliteert de ko
mende jaren helikopteNluchten voor onder
houd aan het Duitse windmolenpark Deutsche
Bocht voor Vestas terwijl voor bouwer Van
Oord een call-off-contract is afgesloten voor
hetzelfde windpark. Het veNoer van personeel
en kleine vracht naar deze projecten van de
contractpartners in Duitsland wordt door DHSS
vanaf Den Helder Airport verzorgd. Defensie

en Den Helder Airport gaan bovendien meer
aanspraak maken op de luchthavencapaciteit,
onder andere door de inzet van innovatieve
dronetoepassingen door de Nederlandse mari
ne, civiele operators en onderzoeksinstellin
gen. Mede door het nieuwe langetermijncon
tract met MHI Vestas zet de luchthaven zich,
naast offshore-olie- en gas-, ook op de kaart
als belangrijke Europese offshore-windluchtha
ven. Met het recent vast
gestelde luchthavenbesluit
kan het aantal civiele
vliegbewegingen op Den
Helder Airport groeien van
27.000 naar 29.000 per
jaar en er is nog altijd
ruimte voor het faciliteren
van een lijndienst. Ook
neemt het aantal activitei
ten bij Defensie toe. ■

KUSTWACHT

Het ministerie van Defensie heeft een open
bare aanbesteding uitgeschreven met het oog
op de voorgenomen vervanging van de Do228's van de Kustwacht per 1 november
2021 . Per die datum zal een nog een onbe
kend aantal vliegtuigen beide Domiers aflos
sen. De eisen die met het oog op de Air Re
connaissance Capacity (ARC) gesteld worden,
liegen er niet om: de toestellen moeten op
jaarbasis 1.600-2.000 uur operationeel inzet
baar zijn en minimaal 4,5 uur kunnen patrouil
leren. Ook moet de inzetbaarheid meer dan
98 procent zijn en moeten ze bijna vijftien mi
nuten na een oproep vliegen. Verder moet
meer dan 98,5 procent van de vereiste
missie(management)systemen aanwezig zijn,
waaronder radio's, datalinksystemen (zowel li
ne-of-sight als beyond-line-of-sight) en een
oppervlakteradar. De winnaar van de aanbe
steding kan een contract tegemoetzien met
een looptijd van tien jaar. Op 27 mei 2019
werd bekendgemaakt welke aanbieders kans
maken. Die hebben vervolgens tot l novem
ber 2019 de tijd om een serieus aanbod te
doen.■
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F35-A LIGHTNING Il

De Koninklijke Luchtmacht ontving in 2013 twee F-35A testtoestellen in de aanloop naar de eer
ste leveringen van 35 operationele exemplaren. Nadien werden nog eens vijftien bijbesteld. Sinds
februari 2019 beschikt de KLu ook over enkele operationeel inzetbare F-35A Lightning li's. Met
een eerste van de twee F-35A Lightning Il testvliegtuigen (F-002) is onlangs het duizendste vlieg
uur volgemaakt.■
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ORBIT GROUNDSCHOOL

PILOOT EN VLIEGTUIG AIRFAIR

Piloot en Vliegtuig blaast op zaterdag 7 september 2019 op International Airport Teuge (EH
TE) een oude succesformule nieuw leven in: de General Aviation airfair. Deze rond de eeuw
wisseling op Lelystad Airport (EHLE) door het magazine georganiseerde airfairs konden zich
destijds vanwege het GA-karakter verheugen in een constant groeiende belangstelling bij zo
wel bezoekers als standhouders. De overname van het blad toentertijd door het Britse Reed
Elsevier haalde hier echter een streep door de rekening 'want veel te kleinschalig'.
Bij voldoende belangstelling kunnen bezoekers tijdens de komende airfair kennisnemen van
door standhouders aangeboden luchtvaartproducten in de meest brede zin van het woord.
Ook kunnen seminars worden georganiseerd omdat de organisatie beschikt over twee zalen
met onder meer beamers. Daarnaast is iedereen die nieuwe of tweedehandsvliegtuigen en/
of onderdelen in de aanbieding heeft er welkom. Het airfairterrein grenst aan de taxibaan van
Teuge zodat eventueel ook proefvluchten met potentiële kopers kunnen worden gemaakt.
Aanvullende informatie: airfairteuge@hotmail.com■

Orbit Groundschool start deze zomer een ei
gen EASA-theorie-examencentrum. Zowel ei
gen cursisten van Orbit als kandidaten van an
dere scholen kunnen in Arnhem terecht om
hun luchtvaartexamens af te leggen. Hiermee
biedt Orbit naar eigen zeggen een aantrekkelijk
betaalbaar alternatief voor examenkandidaten
uit alle windstreken. De opleider biedt mensen
de kans om hun luchtvaartexamens te halen
onder ministeriële toestemming van de In
spectie Leefomgeving en Transport. Alle theo
rie-examens worden afgenomen onder toe
zicht en verantwoordelijkheid van Austro (on
trol, de Oostenrijkse luchtvaartautoriteit, en gel
den voor alle type brevetten en bevoegdhe
den, waaronder het ATPL, CPL, EIR/CB-IR of IR
en PPL, zowel voor vleugelvliegtuigen als voor
helikopters. ■

TRUENOORD

De Nederlandse leasemaatschappij TrueNoord heeft een kantoor geopend in Singapore. De speci
alist in het verhuren van regionale verkeersvliegtuigen wil op die manier haar aanwezigheid in Azië
verder versterken. De leasemaatschappij heeft in deze regio onder meer al Embraer El 90's on
dergebracht bij Mandarin Airlines en Air Astana. Daarnaast werden recent vier ATR72-600 turbo
props ondergebracht bij Wings Air lndonesia en vijf toestellen van dit type bij Indigo.■
PAL-V

PAL-Ven het Koninklijke Nationaal Lucht en
Ruimtevaartlaboratorium (NLR) gaan geza
menlijk een zogenoemde eVTOL vliegende au
to ontwikkelen. Het autonoom vliegende voer
tuig moet over tien jaar op de markt komen.
PAL-Vis momenteel bezig om de Liberty in
2020 op de markt te brengen. Dat luchtvaar
tuig is ondanks het forse prijskaartje eigenlijk
bestemd voor forensen. De te ontwikkelen
elektromotoraangedreven 'electrical Vertical
Take Of and Landing' (eVTOL) variant sluit vol
gens PAL-Ven NLR aan bij het duurzaamheids
streven van beide deelnemers aan dit project.

Een begin april 2019 getekende intentieverkla
ring moet daarvoor het startschot geven.■
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O SOLO MIO

Door: Goof Bakker

DE UITZONDERING...
Er is geen piloot die zijn of haar eerste solovlucht vergeet. De meesten kunnen het wel
uitschreeuwen als ze eenmaal solo gaan.
Om daar een plek voor te bieden is er gelukkig elke maand onze rubriek O Solo Mio.
Bent u ook voor het eerst solo gegaan? Goof
Bakker interviewt u dan graag.
Mail: goofbak@planet.nl.

Naam
Leeftijd
School
Instructeur
Aantal uren tot solo
Beroep

ik het na mijn solo weer lekker warm had, ik denk dat dat
ongeveer ’s avonds geweest moet zijn nadat ik met drie
sweaters en onder twee fleecedekentjes op de bank heb
gelegen.”

Het blijft een uitzondering, vrouwen die professioneel willen vliegen en dat al sinds hun vroegste jeugd willen. Ellen
Geertsma is er zo eentje. Ze vertelt spontaan: “Wanneer
het precies begonnen is weet ik niet, maar ik zeg het al
sinds mijn achtste! Van mijn ouders heb ik altijd een plan B
moeten hebben, maar zodra ik wist dat ik binnen was bij
de AIS Flight Academy, heb ik daar ook niet verder naar gekeken.”
Voelde je ‘m aankomen, die solo?
“Ja, het was prachtig weer en het was rustig in het circuit.
De dag zelf wist ik voor vijfennegentig procent zeker dat het
door zou gaan. Ik had mij bewust opgegeven om te kunnen vliegen tussen kerst en oud en nieuw, want ik hoopte
dat het dan lekker rustig zou zijn op school, maar uiteindelijk was het platform nog steeds goed gevuld. Na het eerste
uur gevlogen te hebben en een paar circuitjes verder, was
het dan toch echt zo ver. De instructeur liet me stoppen bij
de hangar.
Hij zei: ‘Ga maar gelijk door, succes!’ en sprak mij nog de
laatste moed in. ‘Dus nu ga jij jouw brevet voor mij riskeren’, grapte ik nog tegen de instructeur.
Wat ging mijn solo uiteindelijk geweldig goed! Ik kreeg zelfs
een compliment van de toren voor de landing. Eenmaal terug bij de hangar werd ik natuurlijk opgewacht door mijn
medestudenten en instructeurs, die met alle liefde een
aantal emmers water over mij heen hebben gegooid. Natuurlijk wel eerst eentje met warm water, zodat ik dacht dat
ik gespaard werd, maar vervolgens een nog veel grotere
met ijskoud water. Het duurde wel een aantal uur voordat
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Ellen Geertsma
20 jaar
AIS Flight Academy
(Lelystad)
Frederik Valstar
14,5
na vwo nu piloot in
opleiding en bijbaan bij
Aviodrome

… die de
regel
bevestigt

Hoe ben je destijds bij AIS terechtgekomen, trouwens?
“Heel simpel: de droom en motivatie was - en is - om piloot te worden, dus dan heb je alleen nog een school nodig. Omdat AIS dichtbij is en omdat ze destijds al de kans
boden voor baangarantie, op in ieder geval de Jetstream
31/32 en indien mogelijk de B737. De opleiding bevalt me
goed en ik merk dat ik eindelijk bezig ben met wat ik altijd
had willen doen.”
Welk toestel zou je uiteindelijk willen gaan vliegen?
“Ik vlieg nu de Socata TB-9. Ik zou uiteindelijk graag op een
grotere kist willen vliegen, ik weet nog niet welke, maar op
de B737 vliegen lijkt mij ook wel mooi. Ik was gevraagd om toevallig - met mijn verjaardag een tripje Amsterdam-Rome
en retour mee te vliegen, waarbij ik beide vluchten in de
cockpit mee mocht kijken. Dit was een geweldige ervaring, ik
kan nu zeker niet meer wachten tot ik dit zelf mag gaan vliegen! Ook blijven de intercontinentale vluchten mij enorm
trekken. Dus we zullen zien waar ik over een paar jaar sta.”
Dat kan toch binnenkort bij AIS, met de B737 vliegen?
“Ja, maar dat zal denk ik pas gebeuren als Lelystad Airport
een gecontroleerd veld wordt. We hebben hier trouwens al
wel een B737 SIM op school, dus de eerste stap is hiermee dan ook gezet!”

ON THE JOB

Door: Erik Brouwer

De meeste mensen op modelvliegclubs hebben geen vliegbrevet. Hebben dat misschien ooit wel willen
halen, maar maakten andere keuzes. Vreemde eend in de bijt is Raymond Esveldt: in het dagelijks leven
gezagvoerder op de Boeing 737, maar hij vliegt in zijn vrije tijd graag op schaal verder.
Waar het normaal klein begint en groot eindigt, ging het bij Esveldt pre
cies andersom: hij is pas gaan modelvliegen toen hij al beroepsmatig
vloog. Daaraan voorafgaand was hij, zoals zoveel toekomstige beroeps
vliegers, fervent zweefvlieger: "Was een suggestie van mijn ouders, om
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eens te kijken of vliegen wel echt iets voor mij was. Dat bleek wel in or
de, want ik heb 't daarna vijftien jaar volgehouden'.' De tijdsintensieve
hobby bleek echter moeilijk te combineren met het werk als verkeers
vlieger en een groeiend gezin.

RAYMOND ESVELDT
Vliegt:

Boeing 737NG bij trans
avia.com

Geboren:
Opleiding:

09-06-1975

NLS

VLOOT
Het modelvliegen heeft daarna het gat opgevuld dat het zweefvliegen in
de agenda van Esveldt achterliet. Esveldt heeft meerdere modellen in
zijn vloot, die allemaal weer hun eigen bijzonderheden hebben. Zo heeft
hij een stevig staartwielvliegtuig dat nog het meest lijkt op een Poolse
Wilga. "Daar trek ik modelzweefvliegtuigen van andere mensen de lucht
mee in. Sta je samen te sturen in het weiland. Die ander kan daarna ook
nog gaan thermieken'.'
Maar meest in het oog springt de enorme Boeing 737 in de kleuren van
zijn werkgever, aangedreven door twee elektrische ducted fans. "Die lij
ken qua eigenschappen wel op een echte straalmotor: ze worden pas
effectief bij hogere snelheden en hebben wat meer tijd nodig om op
gang te komen'.'
Het toestel is trouwens een uitzondering in zijn vloot, omdat de Boeing
bijna geheel uit piepschuim bestaat. Esveldt bouwt het liefst met hout,
als ontspannen tijdverdrijf op de regenachtige dagen dat er niet gevlo
gen kan worden. Dan werkt hij ook mee aan de productie van het Dra
nes & Modelvliegen-magazine - een kwartaalblad voor de liefhebber.
PARADOX
Op hoeveel verschillende manieren kun je met vliegen bezig zijn? 'Tja,
dat is toch die passie die er nog steeds onverminderd is. Ook al is het
mijn dagelijks werk, ook in mijn vrije tijd zoek ik toch telkens weer de
luchtvaart op'.'

Esveldt vliegt namelijk ook nog als actief lid van de Vliegclub Rotterdam
op kleinere toestellen en onlangs vloog hij nog een week lang met een
parapente tussen Oostenrijkse bergtoppen.
Paradoxaal genoeg geeft juist het modelvliegen volgens Esveldt een ul
tiem gevoel van vrijheid. En dat terwijl je zelf niet aan boord bent "Me
de daarom zijn er nauwelijks regels. Dus is er zowel technisch als aero
dynamisch alle ruimte voor creativiteit en kun je er heerlijk op los
experimenteren'.'
Toch kan Esveldt zijn professionele achtergrond niet altijd loslaten, geeft
hij toe: "Als ik niet helemaal zeker weet of het toestel in orde is, blijft 'ie
in de schuur. Veel andere modelvliegers proberen het dan gewoon uit,
maar dat is mij dan nog een stapje te ver!"
ELEMENTAIR
Dan toch nog even over zijn werk als beroepsvlieger. Hoewel hij het
werk al negentien jaar doet, slaat de verveling nog niet toe. Dat komt
mede door de bestemmingen die hij aandoet: "Bij het aanvliegen van
velden als lnnsbruck en Madeira ben je honderd procent met je vak be
zig, in al zijn boeiende aspecten. Prestaties, aerodynamica, navigatie,
meteorologie - alles komt voorbij. En soms, als de omstandigheden het
toelaten, wordt het juist weer heel eenvoudig en ga je terug naar de ba
sis. Dan gaat de automatische piloot er helemaal af, pak je het toestel in
de handen en zet je 'm neer op een landingsbaantje pal aan een wit
Grieks strand. Dat gaat nooit vervelen'.' �1
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ONTWIKKELINGEN

Door: Riekelt Pasterkamp

ROLLOUT F-35 MET HOSSENDE MILITAIREN
Met twee deejays die samen meer herrie maakten dan een straaljager, hossende militairen en honderden oranje hoeden van de Action onthaalde de Koninklijke Luchtmacht op 30 januari 2019 in Texas haar
eerste operationele F-35.
De 1,6 kilometer lange productiehal bij Lockheed Martin in Fort Worth,
Texas waar in 20 maanden van ruim 300.000 afzonderlijke onderdelen
een F-35 wordt gebouwd, is zo immens dat het personeel er in golfkarretjes en op fietsen rondrijdt. Alles draait hier om precisie en logistiek. En
5.000 paar mensenhanden die onverstoorbaar hun werk doen. Wereldwijd zijn er tot nu toe 360 F-35’s geleverd. In 2018 leverde Lockheed
Martin 91 toestellen af. Voor dit jaar rekent de Amerikaanse vliegtuigbouwer op 130 exemplaren, oplopend tot 160 in 2023.

keiharde beatmuziek.
Op alle stoeltjes in de tot feestzaal omgebouwde hangar van Lockheed
Martin lag een oranje cowboyhoed met daaronder het officiële programma en een munt ter gelegenheid van de rollout. Het ingevlogen orkest
van de Koninklijke Luchtmacht speelde onder meer ‘Tulpen uit Amsterdam’ en Hollandse molens draaiden op de mega-tv-schermen. Een puur
Hollands feestje.

DUURSTE
OVERDREVEN?
Op deze ‘geboorteplek’ van de F-35 zijn ze wel wat gewend, maar wat
de ‘Dutchies’ uithaalden bij de rollout van hun eerste operationele F-35
sloeg alles. Moest dat nou zo? De Amerikanen gingen pas overstag toen
ze hoorden en zagen dat zelfs koning Willem-Alexander meehoste op
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Het dossier Joint Strike Fighter is het dikste en duurste defensieproject
uit de Nederlandse geschiedenis. Toenmalig staatssecretaris van Defensie Jack de Vries liep in april 2009 met een steekkarretje met dozen vol
papier van zijn ministerie naar de Tweede Kamer. Dit om het punt te
maken dat de Kamer goed geïnformeerd werd over het JSF-dossier dat

uit duizenden pagina’s bestond. Verschillende media pikten het beeld
op. Na jarenlange discussie werd er in 2013 uiteindelijk 4,5 miljard euro
gereserveerd voor 37 toestellen. Minister Hennis-Plasschaert van Defensie maakte destijds bekend dat er in totaal bijna 4.000 Kamervragen
over de JSF zijn gesteld. De beantwoording kostte bijna 15 miljoen euro.

KDC-10
De Koninklijke Luchtmacht zette een KDC-10 in om militairen zoals chef
luchtmacht luitenant-generaal Dennis Luyt en enkele van zijn grijze voorgangers, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, journalisten en het
complete luchtmachtorkest over te vliegen naar Texas. Dat na een vlucht
van tien uur de onverbiddelijke Amerikaanse grenscontroleurs op vliegveld Dallas-Fort Worth niets wisten van een militaire overdracht en alle
150 inzittenden bijna 1,5 uur lieten wachten voor ze de Verenigde Staten binnen mochten, deed niets af aan de feestvreugde. “We hebben al
zo lang gewacht, dit kan er ook nog wel bij”, aldus een van de passagiers.

MEER?
Bij de uitrol van de twee testtoestellen voor Nederland, de F-001 en
F-002 in 2013, wilde Defensie geen feestgedruis. Er was toen niet eens
een besluit tot aankoop. De F-003 is het eerste operationele toestel van
de 37. Maar de Koninklijke Luchtmacht wil er meer. “Het aantal van 37
is verzonnen in een tijd van bezuinigingen”, zegt luitenant-generaal Dennis Luyt. “We leven nu in een onrustige wereld; dat vraagt om een ander
antwoord. Met de F-35 kunnen we beter klappen uitdelen.”
Lockheed Martin en het Pentagon willen natuurlijk dat Nederland meer
toestellen koopt. Al was het alleen om het feit dat Nederlandse bedrijven naar verhouding een groter aandeel in de F-35-taart hebben dan
waar ze volgens de ‘37’ recht op hebben. Hollandse bedrijven haalden
inmiddels voor 1,5 miljard euro aan orders binnen. Ongeveer honderd
Nederlandse bedrijven leveren nu aan Lockheed Martin.

De F-35 wordt in Fort Worth gebouwd. (Foto: Lockheed Martin)

BELGIË
Dertien landen besloten inmiddels om de F-35 te kopen. Ieder land dat
koopt kan in het programma meedoen, aldus Lockheed-topman Steve
Over. België besloot eind vorig jaar 34 toestellen te willen kopen voor
2,7 miljard euro. Ondanks dat de Belgen niet voor 800 miljoen euro
meededen aan de ontwikkelingsfase en niet de hoofdprijs betalen voor
het steeds goedkoper wordende toestel (80 miljoen dollar in 2020,
kraaide Over) profiteert het Belgische bedrijfsleven toch.

‘AWESOME’
Opvallend bij het feestje in Fort Worth was de afwezigheid van de politieke top van het ministerie van Defensie. Noch minister Ank Bijleveld
noch staatssecretaris Barbara Visser van Defensie reisde af naar Texas.

Luitenant-generaal Dennis Luyt.

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken, nam de honneurs waar. Ze verraste haar Amerikaanse gastvrouwen (zonder uitzondering in het zwart) door met een groene jurk en rode pumps aan het
podium te betreden. De beatmuziek noemde ze ‘ons exportproduct.’ En
Keijzer besloot haar toespraak met Amerikaanse straattaal: ‘Awesome’.

‘Stas’ Economische Zaken Mona Keijzer.

Sunnery James & Ryan Marciano. (Foto: MDC)
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ONTWIKKELINGEN

Door: Riekelt Pasterkamp

Nederlandse F-35. (Foto: MCD)

ROLLOUT VETERAAN
Willem Helfferich, hoofdredacteur van het luchtmachtliefhebbende magazine Onze Luchtmacht, zag het in de tot feestzaal omgebouwde hangar van Lockheed Martin allemaal licht hoofdschuddend aan. “Een officieel overdrachtsmoment was er niet. Er viel een doek en dat was het.”
Helfferich is met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de enige persoon die de rollout van de F-35 én die van de F-16 meemaakte.
“De rollout van de eerste Nederlandse F-16 was op 6 juni 1979 bij Fokker in Woensdrecht. Het ging er destijds veel rustiger aan toe. Het toestel is overigens verloren gegaan.” Uiteindelijk zouden er 213 F-16’s voor
Nederland van de band rollen.

F003 arriveerde op 4 februari 2019 op Luke AFB. (Foto: NODF-35)
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VLIEGBASIS LEEUWARDEN
De F-35 is een jachtvliegtuig van de vijfde generatie. Dankzij de
stealth-eigenschappen is het toestel slecht zichtbaar op de radar.
Verder zit de kist bomvol met sensoren om vijandelijke troepen en
vliegtuigen te bespioneren. “Ik zie iedereen en niemand ziet mij”,
zegt kolonel Bert de Smit, vlieger en hoofd van het Nederlandse F35-team. “Ik kan me geen enkele missie voorstellen die deze F-35
niet aan kan.”
De Koninklijke Luchtmacht gebruikt in de Verenigde Staten al enkele jaren twee F-35 testvliegtuigen. Het aantreden van de F-003
markeert de overgang van de F-16 naar de F-35. De eerste nieuwe
jagers landen eind oktober op de Vliegbasis Leeuwarden. Die worden overigens in Italië geassembleerd. Tot en met 2022 krijgt de
luchtmacht jaarlijks acht toestellen en in 2023 volgen er nog drie.
Het kabinet wil vijftien extra toestellen aanschaffen, liet defensieminister Ank Bijleveld in december 2018 aan de NAVO weten. Het
budget moet dit voorjaar worden vrijgemaakt.
Sinds 2015 testten de VS, Groot-Brittannië en Nederland de F-35.
Het operationele testprogramma is halverwege 2019 klaar. De
twee Nederlandse F-35’s kwamen in mei 2016 tijdelijk naar Nederland. Iedereen kon toen kennismaken met het toestel, vooruitlopend op de definitieve komst eind 2019.

(Illustratie Lockheed Martin)

(Illustratie: MCD)
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OPLEIDING

Door: Ruud Vos

(Foto: Berend Jan Floor)

HELIKOPTERPILOOT WORDEN?
De meeste studenten aan vliegopleidingen belanden na hun opleiding in de rechterstoel van een verkeersvliegtuig. Een veel kleiner deel kiest voor de opleiding tot helikopterpiloot. Wat direct leidt tot de
vraag of zo’n piloot over speciale eigenschappen moet beschikken.
“Misschien wel”, zegt Roel van Krevel die als piloot en instructeur verbonden is aan Heli Holland Trainingen op Lelystad Airport.
Van Krevel: “En dat zit hem niet alleen in de manier van vliegen, maar
ook in de aard van het werk. Eigenlijk ben je een duizendpoot die met
heel veel variabelen rekening moet houden. Je moet bijvoorbeeld beschikken over een goede hand- en voetcoördinatie omdat een helikopter van nature wendbaarder is om de topas, van nature instabiel is en je
mede daardoor de besturing niet los kunt laten. Daarom ben je bijvoorbeeld in de Schweizer 300 waarmee Heli Holland vliegt, constant in de
weer met mechanisch trimmen. Vlak ook de take-off en landing niet uit
waarbij je moet kiezen uit vijf verschillende take-off- of landingspatronen,
van laag voorwaarts tot verticaal. Daarbij komt ook captaincy kijken, want
je moet continu afwegen hoe je met de beste performance en efficiëntie voor een veilig vluchtverloop kunt zorgen. Er komen meerdere variabelen bij elkaar op basis waarvan je besluiten moet nemen. Zoals windrichting, vlieghoogte, landingslocatie, obstakels en eventueel mensen of
dieren in de buurt. Je staat daarbij constant in een ‘wat als’-modus. Vlieg
ik links langs het obstakel of ga ik er rechts langs? Want ik moet afhanke-
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lijk van de wind obstakelvrij kunnen blijven in verschillende situaties.”

OPLEIDING
Het merendeel van de studenten volgt om verschillende redenen een
parttime-opleiding, weet Van Krevel. Vaak wordt parttime gewerkt om de
kosten te spreiden. In grote lijnen leidt dit tot een tijdsinvestering van
negen maanden voor het Private Pilot Licence-Helicopters (PPL-H) traject waarbij Heli Holland Trainingen de theorie-opleiding in eigen huis
geeft. “We werken met kleine klassen waardoor we uitstekend individueel zaken op elkaar kunnen afstemmen. Vaak adviseren we studenten
de theorievakken in de winter te volgen omdat er dan minder gevlogen
kan worden vanwege het weer en daglichtperiode, zodat er in het voorjaar meer tijd beschikbaar is voor instructie en vliegtraining. In de regel
gaan onze studenten na zo’n vijftien uur voor het eerst solo waarbij we
constant naar de leercurve blijven kijken. Op die manier ziet niet alleen
de instructeur of er sprak is van progressie, maar komt ook de student
erachter of de opleiding en vorderingen zijn wat hij ervan verwacht.” In
de PPL-H-fase worden zeven theorievakken gevolgd, het certificaat Radio

?

Roel van Krevel.

Telefonie (RT) behaald en de Engelse taaltest afgelegd (LPE). Wie voor
al deze onderdelen is geslaagd, mag na minimaal 45 uur vliegen praktijkexamen doen.

COMMERCIEEL BREVET
Van Krevel: “Na dat PPL-H heb je ongeveer negen maanden nodig om
uren te maken in de aanloop naar het Commercial Pilot Licence-Helicopters (CPL-H). Daaraan kun je pas beginnen als je 155 uur hebt gevlogen. Bovendien eisen we dat een student klasse 1 medisch gekeurd
en psychologisch onderzocht is voordat hij aan dit traject mag beginnen.
Nog weer eens 35 uur later heb je dan als het goed is je commerciële
brevet op zak, inclusief Night Rating. Koppel je aan dit brevet vervolgens
nog een Instrument Rating, dan ben je weer een half jaar verder. Voor
die rating maken we hier niet alleen gebruik van een eigen FNPT 2 simulator, maar ook van een voor dit doel gecertificeerde Bell 206
Longranger.”
De met het CPL-H samenhangende theorie wordt door de Arnhemse
Orbit Groundschool verzorgd, wat ook geldt voor de Airline Transport Pilot License (ATPL). Door de soms langere studieduur blijft de Lelystadse
vliegschool echter contact met hun studenten onderhouden door onder
meer het organiseren van terugkomdagen.

TYPE RATING-TRAININGEN
Heli Holland Training mag daarnaast type rating-trainingen verzorgen
voor alle typen helikopters waarmee binnen het moederbedrijf gevlogen
wordt, waaronder binnenkort ook die voor de Airbus Helicopters H175.
Daarnaast wordt scholing aangeboden tot Flight Instructor (FI), Type Rating Instructor (TRI), Instrument Rating Instructor (IRI) en een drietal examinatoropleidingen: Type Rating Examiner (TRE), Instrument Rating Examiner (IRE) en Flight Examiner (FE).

WERELDWIJD WERK
In tegenstelling tot verkeersvliegers in spe moeten helikoptercollega’s
Europees en soms zelfs wereldwijd denken. Sommigen vinden het prettiger boven land te vliegen, terwijl anderen voor offshorevluchten kiezen.
Wie hier kennis heeft van de zeevaart of het loodswezen, kan aantrekkelijk zijn voor de offshore-helikopterbedrijven. Maar deze markt fluctueert
door de transitie van bijvoorbeeld boorplatformen naar windmolenparken en daarmee samenhangende kortere contracten.
Bij Heli Holland kunnen studenten echter mee met grondploegen, op
fotovluchten en uren opbouwen. Daardoor worden de kansen op de arbeidsmarkt aanmerkelijk groter. De beschikbaarheid is afhankelijk van de
opdrachten die er zijn: buitenland, rondvluchten, pijpleidingsinspecties,
offshore. Als iemand binnen Heli Holland doorschuift van de H120 naar
de H155 komt er plek vrij. Maar een helikopter maakt gewoon minder
uren dan een passagiersvliegtuig. Van Krevel: “Je moet dus flexibel zijn,

Van Krevel en collega Marc Kuijpers volgen de IFR-vlucht van een student.

en daarnaast andere zaken omhanden hebben op bijvoorbeeld administratief gebied of plezier hebben in het samenstellen van handboeken.”

UITDAGING
“Ik heb een bepaald soort uitdaging nodig en ben daarom nooit jaloers
op 737-piloten” zegt Van Krevel. “Helikoptervliegen moet dan ook een
beetje in je bloed zitten, omdat er zoveel bij komt kijken. Je komt vaak
op niet voor de hand liggende plekken waar bijvoorbeeld transport- of
rondvluchten zijn gepland. Daaraan gaan de nodige kaartstudies vooraf.
Ook operationele en logistieke aspecten spelen dan een rol omdat geen
enkele landingsplek hetzelfde is. Het zijn variabelen die in elkaar grijpen.
Soms moet er bijvoorbeeld een tankwagen mee om geen problemen te
krijgen met de mass & balance. Maar training en ervaring hebben je geleerd om daar rekening mee te houden. Toch weet ik vaak aan het begin van een werkweek niet hoe het verloop daarvan zal zijn. Inspectievluchten boven bijvoorbeeld pijpleidingen, havengebieden, rivieren en
kustlijnen bieden overigens wel een bepaalde regelmaat. Ongeveer zeventig procent van mijn werkzaamheden bestaat uit het uitvoeren van
inspectie-, instructie- en transportvluchten, de rest is ad hoc. Zoals bijvoorbeeld recent het zoeken naar materiaal van de over boord geslagen
containers in de Waddenzee.”
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CORENDON MISSION 747
Corendon heeft de Boeing 747-400 ‘City of Bangkok’ (PH-BFB) van KLM overgenomen. Niet om zelf mee
te vliegen, maar om het met een gecompliceerd transport over te brengen naar de tuin naast het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp.
De PH-BFB voerde na 29 dienstjaren bij KLM op 25 en 26 november
2018 vanaf Schiphol haar laatste retourvlucht uit naar Los Angeles. Het
toestel was wereldwijd de oudste 747-400 die nog in actieve dienst was
als passagierstoestel, en dus ook de oudste in de KLM-vloot. Volgens
onze ‘Koninklijke’ heeft het in 1989 geleverde toestel ruim 134.279
vlieguren en 18.024 starts en landingen gemaakt. Dat betekent dat het
toestel ruim 15,5 jaar van zijn 29-jarige dienstperiode heeft gevlogen.
Het aantal Boeing 747’s, bijgenaamd ‘Jumbo Jet’ of liefkozend de
‘Queen’, neemt wereldwijd snel af. Het toestel is niet meer economisch
te exploiteren en wordt vervangen door de Boeing 777 ‘Dreamliner’ en/
of Airbus A350-varianten. Ook bij KLM is men volop met vervanging bezig. Medio 2021 worden daar de laatste toestellen van het type Boeing
747 uit dienst genomen. Van al eerder uit dienst genomen ‘Jumbo Jets’
werden de PH-BFR en PH-BFF naar Vliegveld Twente overgevlogen en
overgedragen aan het vliegtuigrecyclingbedrijf Aircraft End of Life Solutions (AELS). Daar wachten ze een roemloos einde door sloop.
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Na de laatste commerciële vlucht van de ‘City of Bangkok’ werd het toestel naar Rome gevlogen waar het in volledige Corendonkleuren werd
gespoten. Op 14 december 2018 keerde het toestel onder grote belangstelling terug op Schiphol waar het een ererondje taxiede alvorens
op Schiphol-Oost geparkeerd te worden. In de dagen erna verwijderde
KLM de motoren en werd het toestel overgedragen aan AELS, die het
op haar beurt had doorverkocht aan Corendon. Nadat AELS de benodigde werkzaamheden aan de Boeing had uitgevoerd, werd het vliegtuig
officieel aan Corendon overgedragen.

GROOTSE PLANNEN
Corendon had grootse plannen met het toestel. Maar eerst moest het
toestel in samenwerking met AELS en transportbedrijf Mammoet van
Schiphol-Oost naar het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp worden overgebracht. Een gecompliceerde en spectaculaire megaoperatie
waarbij het 150 ton zware vliegtuig op een zelfrijdende trailer door wei-

De PH-BFB, een van de laatste keren aan de gate op Schiphol.

Het nog werkende instrumentenpaneel. (Foto’s: Rien Moerland)

landen over een met rijplaten afgedekte rijbaan vervoerd moest worden.
Daarbij moesten zeventien sloten overgestoken worden en moest het
toestel over de Rijksweg A9 getild worden. Het laatste grote obstakel
was de voor het hotel lopende provinciale weg. Deze moest overgestoken worden alvorens het toestel op zijn toekomstige plaats geparkeerd
kon worden. De gehele operatie werd in de nacht van 5 februari 2019
opgestart en zou tot 10 februari duren waarbij vooral ‘s nachts zou worden gewerkt om zo min mogelijk hinder te veroorzaken. Tijdens het
transport werden langs de route drie plekken ingericht waar spotters,

liefhebbers en media het vliegtuig van redelijke afstand konden volgen
en fotograferen.

HET TRANSPORT
Het gehele transport van het vliegtuig was gebonden aan een strak tijdschema en vond dus overwegend ‘s nachts plaats. Op dinsdag 5 februari werd deze megaoperatie om 23.00 uur in gang gezet en werd de ‘City
of Bangkok’ op een zelfrijdende trailer over de luchthaven gereden om
het luchthaventerrein via de Zwanenburgbaan te verlaten, haar weg

De PH-BFB werd in Rome van KLM-kleuren ontdaan, gestript en in Corendonkleuren gespoten. (Foto: Corendon)

14 december 2018: laatste landing op Schiphol. (Foto: Corendon)
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Het eerste traject bij nacht. (Foto: Rien Moerland)

Hoeveel wielen zijn er nodig voor 150 ton?

Twee dagen rust vlak voor snelweg A9.

De oversteek van snelweg A9.

Oversteek provinciale Schipholweg.

Nog 57 verkeersbewegingen...

vervolgend over de weilanden, richting Sloterweg. Daar zou het twee
dagen blijven staan en bood de vele belangstellenden volop gelegenheid om foto’s te maken. Dat het toestel twee dagen bleef staan had
wellicht te maken met de afsluiting van Rijksweg A9 in de nacht van
vrijdag 8 februari op zaterdag 9 februari. Dat vormde het spectaculairste deel van het transport. Vanaf 24.00 uur werd de Boeing over de
weg getild, een operatie die enige uren zou duren. Daarna werd het
transport vervolgd naar het volgende obstakel, de provinciale Schipholweg. Deze hindernis werd in de nacht van zaterdag op zondag genomen. Daarna moesten nog 57 verkeersbewegingen gemaakt worden
voordat het toestel op zijn plaats in de tuin van het Corendon Village
Hotel gehesen kon worden. Daarmee kwam een gecompliceerd transport ten einde dat volop het landelijk nieuws haalde. Het toestel wordt
komende tijd verbouwd tot Corendon Boeing 747 Experience, dat in
het derde kwartaal van 2019 haar deuren opent. Daarmee is de ‘City
of Bangkok’ het lot ontlopen dat vele van deze toestellen wacht, een
roemloos einde door sloop.
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Bezoekers kunnen zich voor deze poster laten fotograferen.

CORENDON VILLAGE HOTEL
Het viersterren Corendon Village Hotel Amsterdam opende in het
voorjaar van 2018 zijn deuren in het voormalige Sony hoofdkantoor in Badhoevedorp. Het hotel bestaat uit drie afzonderlijke vleugels: Plaza, Apartments & Urban. Het hotel biedt meer dan 680 kamers, suites, studio’s en appartementen en is daarmee het grootste hotel van de Benelux. Het hotel beschikt over meerdere restaurants, bars, spa-faciliteiten, fitness, een zwembad, een bioscoop,
een rooftopbar en tien multifunctionele vergaderzalen.
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Door: Guido Bouckaert - Foto’s: Jan Vanhulle

VLIEGEN MET OPEN COCKPIT
De romantiek van het vliegen in een open cockpit met een lederen of linnen vliegmuts op, is met de
FK-14 Le Mans nooit ver weg. Zelfs zonder de lange witte sjaal uit de WOI-films om de hals, wacht de
vlieger van dit bijzondere vliegtuig een speciale ervaring in open lucht.
Het Duitse B&F Technik Vertrieb GmbH uit Speyer is verantwoordelijk
voor het bedenken en bouwen van uiteenlopende vliegtuigtypes als de
FK-9 Ela uit 1989, FK-12 Comet en FK-14 Polaris. Van de Polaris uit
1998 zijn tot op heden negentig exemplaren verkocht in de versies
Standaard, B (uit 2003) en B2. Bij vliegtuigbouwer Cirrus liep daarnaast
het SRS-project dat de Polaris voor de Amerikaanse markt onder de LSAnormen moest klaarstomen, maar dat project bleef precies steken in de
testvluchtfase.

BOUWWIJZE
De Polaris bestaat sedert 2007 uit een monocoque structuur van composiet met een laaggeplaatste slanke, dunne maar korte vleugel uitgerust met fowler flaps. Fowler flaps verhogen hier de vleugeloppervlakte
met twintig procent tot 9,10 m². Dit type flaps was voor B&F eveneens
de perfecte oplossing om te voldoen aan de eisen, gesteld voor aanvaardbaar overtrekgedrag bij MLA/VLA.
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De motor is de wijdverspreide Rotax 912 (100 pk in de ULS-versie) en
de Polaris wordt geleverd in staart- of neuswielversie. Piloot en passagier
zitten naast elkaar en de cabine wordt afgesloten door een UV-bestendige canopy met goed zicht. Hier heb je vijftien centimeter meer schouderbreedte dan in de klassieke C-152/172.

ITALIAANS DESIGN
Otto Funk met zoon Peter en Dirk Breitkreuz van B&F Technik hebben
ook een zwak voor sportwagens. Senior heeft dat voor de Porsche 555
Spyder, zoon Peter voor de LM-P1-Serie. Herr Breitkreuz parkeert een
Lotus Evora voor de fabriek. Vader en zoon Funk zochten autodesigner
Mirco Pecorari op, bekend van onder meer de Pagani Zonda Supercar,
en vroegen de Italiaan om de FK-14-B2 een dertigerjaren-look te bezorgen met in het achterhoofd de Mercedes SL 300. En daar had je ‘m: het
race-sportvliegtuigje bij uitstek van deze nog jonge eeuw met twee
‘roadster-style’ windschermen voor de open cockpit in de zomer, be-

Dynon PFD’s met plek voor de vertrouwde iPad.

De OO-H86 in winterconfiguratie.

Met dank aan autodesigner Mirco Pecorari.

kroond met de hippe naam Le Mans. De traanvormige wielkappen, het
gestroomlijnde staartwiel, het diepteroer, de vleugeltips en het gepaste
kleurenschema met twee van elkaar gescheiden zetels voorin met elk
het sferische windscherm: alles ademt Italiaans design.
De Belgische eigenaar-vlieger Marc Fivez wordt dan ook constant uitgenodigd om allerlei vliegevenementen bij te wonen in zijn OO-H86, omdat het vliegtuigje overal veel bijval oogst. Hoog tijd om het vliegtuig aan
de tand te voelen met een lokale vlucht vanaf het sympathieke Belgische grasvliegveld van Overboelare (EBGG) nabij Geraardsbergen, waar
het vliegtuig is gestald.

knop voor de linker- of rechterbrandstoftank, open en dicht (goed voor
samen 70 l). Nog voor de cockpit zit de noodparachute die het gewicht
van het toestel op 308 kg brengt.

ZUINIG
Na het opstarten rolt Le Mans bokkig over het grasvliegveld. Het mooie
ding wil vliegen. Maar eerst moet de motor opwarmen tot 50° C. Vraag
je ook af of de pyroparachute ‘hot’ is en zetels en canopy vergrendeld
zijn. De knop van de rem draaien we geheel in de richting van de neus
van het vliegtuig. We laten de flaps elektrisch neer tot aan de eerste

LUXUEUS
Voorafgaand aan het taxiën moet het staartwiel aan de rolroeren worden
gekoppeld; hiertoe wordt een pin ingebracht. Gebeurt dit niet, dan
wordt het niks bij het taxiën.
De klim in de cockpit kost helemaal geen moeite, je mag echter niet op
de zetels stappen. Maar er zijn meer dan genoeg steunpunten. De zeer
luxueuze uitvoering rondom van Audi-garnituur met nappaleder voelt
aantrekkelijk aan. Dat doet ook het instrumentenbord met de beide Dynon PFD’s met tussenin plek voor de inmiddels erg vertrouwde iPad.
Het befaamde Recano-harnas trekt even gemakkelijk aan als het harnas
dat dit bedrijf produceert voor ultraveilige kinderstoeltjes in de auto.

BEREIKBAAR
Gashendel en aanverwante zaken zitten ruim bemeten tussen beide inzittenden in. Daar is ook de rem te vinden die op en af glijdt; alles in
glimmend chroom uitgevoerd. Goed bereikbaar zit daaronder de keuze-

Op pad met de wintercanopy.
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stop. We openen de gashendel waarna we het toestel wegvliegen van
de grasbaan, de driebladige DUC-propeller achterna. Dan klimmen we
gestaag maar braaf omhoog om, vooraleer de snelheid van 135 km/h te
bereiken, de flaps op te halen. Op 300 ft mag ook de brandstofpomp
uit. De vliegcurve van Le Mans gaat van 60 km/h tot maximaal 290
km/h, maar 230 km/h lijkt al erg aanlokkelijk, vooral bij een verbruik van
16 l mogas per uur. Blijf je hangen bij een vliegsnelheid van 180 km/h,
dan ligt het verbruik op 11 l per uur. Noem dit gerust zuinig.

LYRISCH
De FK Le Mans staat bij deze vlucht nog in zomerconfiguratie. Het toestel is dan in de torpedoversie bijzonder sexy en oogt snel. Je stapt precies in een dure sportwagen, waarbij het vliegen zonder helm met de

FK-14 als Cirrus SRS LSA, project in 2009 afgeblazen. (Foto: Cirrus Design)
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haren in de wind en het opsnuiven van de zomergeuren die van de aarde opstijgen, garant staan voor lyrische beschouwingen. In de winterversie kan de canopy geheel dicht, van voor naar achter. De ombouw voor
het vliegen met de bubble neemt een halfuurtje in beslag en is niet
klaar binnen de vijf minuten zoals de Belgische verkoper voorspiegelt of
vijftien zoals de fabrikant beweert.

BALLETJE
De FK Le Mans is met zijn composietbouw een gladde aal en een vechtertje dat moet worden bedwongen. Dat gebeurt effectief met roeruitslag via de voetpedalen. Houd daarbij constant het balletje gecentreerd.
De rolroeren à la Spitfire zijn bij doorsneesnelheden mild en precies,
maar worden zwaarder naarmate de snelheid hoger wordt. Het hoogte-

De Belgische eigenaar-vlieger Marc Fivez.

Landen vereist alertheid...

roer is haast gewichtsloos zodat gedurig delicaat moet worden gestuurd.
Er is keuze tussen een mechanische of een elektrische trim. De luchtstroom over de cockpit is helemaal niet hinderlijk en het moet gezegd,
de noise canceling Bose-headsets leveren zeer goed werk.

NIET OVERTREKKEN
Dit is een vliegtuig om niet onbesuisd door het luchtruim te sturen. Je
kan deze FK alle hoeken van de hemel laten zien, maar ga niet over tot
draagkrachtverlies. Al te gemakkelijk gaat de vogel daarbij in tolvlucht en
bij correct herstel (rudder tegen de spinrichting in en stick voorwaarts)
gaat de kis misschien wel opnieuw en opnieuw in tolvlucht. Ontwerper,
fabrikant en testpiloten hebben zich over dit stall-gedrag gebogen en zijn
uitgekomen op het advies: niet doen!
Het is duidelijk dat Le Mans geen vliegtuig is voor de nieuwkomer. Bemerk de dunne, smalle vleugel (high aspect ratio in de traditie van de
Duitser Dornier en het Wortmann-vleugelprofiel dat in de jaren 60 eveneens door een Duitser werd bedacht voor het zweefvliegtuig). Om het
vliegtuig met vleugels à la Dornier te behoeden voor een rolroerstall is
een kit te koop om vortex-generators op precieze punten ter hoogte van
deze rolroeren te plakken. Absoluut aan te raden.

LANDEN
De laminaire grenslaagvleugel duidt op de zoektocht naar hoge snelheden waarbij het ietwat netelig vliegen wordt bij lage snelheden. Anderzijds volgt de motor zonder meer elke input zodat de Le Mans met aandrang in elke richting kan worden gemend.
Om te landen worden flaps geselecteerd tot op de tweede stop. Alleen
bij korte banen (350 m!) wordt de derde stand aangesproken. Deze
flaps voelen, eenmaal geheel uitgeslagen, aan alsof je zojuist de brede
poorten van de garage hebt opengezet. Het beste is om niet full flaps uit
te slaan bij crosswindlandingen.
Vlieg op final tot in een driepuntspositie terwijl de snelheid stilaan afneemt. Kus de grond, zet de remmen aan het werk en laat het vliegtuig
rechtuit uitrollen. De Le Mans is gebouwd voor snelheid en vraagt om
extra aandacht richting de landingsbaan.
Het raspaardje wil, zoals het is gefocust op stick en rudder, turn en bank,
behendig gemend worden. In ruil daarvoor krijg je een magisch vliegtuig
zoals dat nog zelden wordt bedacht en in productie gebracht.

Snelheid uitzweven en driepuntslanding uitvoeren. (Foto: Bob Godts)

FK-14B2 LE MANS IN HET KORT
Aantal inzittenden
Motor
Pyroparachute
Lengte
Hoogte
Spanwijdte
Tankinhoud
Leeggewicht
MTOW
Vne @ sea level
Klimsnelheid
Overtreksnelheid
Prijs
Le Mans-Pakket
Internet

2
Rotax UL, 80 pk/ULS, 100 pk
BRS5-UL4
5,99 m
1,70 m
9,10 m
65 l (78 l als optie)
275 kg
472,5 kg
zomer 225 km/h
winter 270 km/h
6 m/sec
60 km/h
€ 85.832,50 - 99.760,68
€ 4.500
fk-leichtflugzeuge.de
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BELEVENISSEN

Door: Reinoud Dirksen

EEN EIGEN VLIEGTUIG?
Sinds Reinoud Dirksen zijn brevet heeft (zie de vorige editie van Piloot en Vliegtuig), vliegt hij met een
Cessna C172. Een hoogdekker en zeker geen laagvlieger. Maar net als elke andere hobbyvlieger graast
hij ‘met grote onregelmaat’ het internet af om te kijken of ‘zijn’ favoriete vliegtuig niet ergens te koop
staat. We laten Dirksen daarom vanaf hier maar zelf aan het woord.

En wat is dat favoriete vliegtuig dan? Eerst lag mijn voorkeur bij een ‘Robin’. Ooit in Zuid-Frankrijk mee gevlogen en dat was heerlijk comfortabel.
Maar weldra verplaatste die voorkeur zich naar een Socata. Min of meer
vergelijkbaar, maar helemaal van metaal. En ergonomisch nét iets vriendelijker. En vergeleken met de concurrenten een heel ruime cockpit. Je
stapt er niet in, je klímt erin, maar dan heb je ook een zee van ruimte,
vergeleken met bijvoorbeeld een Cessna.

Qua eigenschappen zeker niet beter, maar wel ietsjes comfortabeler en
zeker meer ergonomisch. En al helemaal geen racemonster als de zescilinder Bellanca van Bob Deltenre maar een rustig en bedaard toertoestel.
En ja: er staan er veel te koop voor een prijs die mijn budget schromelijk
overstijgen, dus het blijft bij dromen, mijmeren, fantaseren…

BEET!
RENAULTJE 4
Maar goed: ik graasde dus met grote onregelmaat het internet af. Puur
uit nieuwsgierigheid en/of interesse… Om te kijken wat er te koop staat,
om te kijken wat de markt doet, maar zeker niet om er zelf eentje te kopen. Nee joh: ben jíj gek, huren is goedkoper!
Hoewel: hoe leuk zou het toch zijn om ’n eigen Socata TB9 te hebben?
Het instapmodel van de Franse vliegtuigbouwer en de wat lager bij de
grondse tegenhanger van de Amerikaanse Cessna. Is de Cessna de Lelijke Eend onder de vliegtuigen, dan is de TB9 toch zeker het Renaultje 4.
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Tot september 2017: nota bene hier in Nederland, op Lelystad staat een
Socata te koop. Maar opnieuw met een prijs fors hoger dan mijn budget.
En ook te duur. Dat vinden veel anderen blijkbaar ook, want in de loop
der tijd wordt de advertentie regelmatig bezocht, maar er is nog geen
koper. Dat maakt dat de prijs ook flink zakt. Voor mij nog niet genoeg,
maar toch… Wie weet: geduld is immers een schone zaak.
Eind december lijkt de TB9 verkocht te zijn. Dat kon ook bijna niet anders, want daar waar de prijs eerst veel te hoog was, was er nu sprake
van een zeer aantrekkelijke prijsstelling.

Even werd een Robin DR400 overwogen.

De PH-JBC als betrouwbare reisgezellin.

D-EVEN wachtend op een koper.

Nogmaals bleek geduld een schone zaak. Zeker in de vliegerij. En zeker
ook voor de verkoper die dat mogelijk niet had. Want de Socata bleek
nog niet verkocht te zijn, maar de verkoper had het opgegeven. Hij zou
het in het voorjaar weer proberen, zo bleek later. ‘Eerst goed opknappen, nieuwe striping, bandjes enzovoort, dan zou hij sneller verkocht
worden’, zo dacht hij. Voor mij leek het toch het moment om toe te
slaan en na wat dobbertjes te hebben uitgegooid, ben ik een paar keer
wezen kijken. Niet meer dan kijken hoor, just checking. En ja: het leek
een prima vliegtuig. De boeken heb ik door een deskundige laten checken en de boeken waren goed en ach: dat interieur is goed op te poetsen en op te knappen. Daar moet je doorheen kijken.

ONDERHANDELEN
De waarde van een vliegtuig wordt door drie dingen bepaald:
* de kwaliteit van de motor;
* het gewicht aan oud ijzer;
* wat de gek er voor geeft…
En zo kwam het dat ik zomaar en ineens in onderhandeling was over de
aankoop van een TB9: de D-EVEN. Tja: een Duitse registratie met als
grootste nadeel dat de Duitse driekleur op het staartvlak wappert.
We hadden qua prijsonderhandeling nogal wat te overbruggen, maar na
behoorlijk wat wheelen en dealen kwamen we er op 2 februari 2018
uit.

Cilinderdruk getest. OK!

ONTBINDENDE VOORWAARDEN
Huh? ‘Heb je nou een vliegtuig gekocht?’… Ik was er zelf ook beduusd
van, maar inderdaad. You only live once en het geld brengt op de bank
ook niks meer op…
Er waren wat ontbindende voorwaarden afgesproken. De compressiemeting en een oliemonster moeten goed zijn. De compressiemeting
was in elk geval verrassend goed en langzaam begint het door te dringen hoe bevoorrecht ik ben, het eerste moment van grote vreugde!
Het spreekwoord zegt dat het tweede moment van grote vreugde, het
moment is waarop je een vliegtuig weer hebt vérkocht. Dat gaan we
meemaken. Eerst de tussenliggende periode maar proberen met leuke
tochtjes door te komen.
Maar als eerste naar de Blokker: veel schoonmaakspullen kopen. Want
in de 26 jaar dat de D- EVEN rondvloog, was er geen viscosedoekje of
allesreiniger in de cockpit geweest. Dat betekent in elk geval veel eer
van het schoonmaakwerk. Dat heet voorpret, want in de praktijk kon ik
voorlopig nog niet veel doen. Eerst moet de verkoper nog aan de slag:
nieuwe striping, nieuwe banden, extra headset-aansluitingen, nieuwe radio, nieuwe transponder: het duurt nog wel even.

GEKOCHT!
En zo werden op 9 februari 2018 de laatste keuringen uitgevoerd. Het
oliemonster was geanalyseerd en de resultaten waren zelfs beter dan
verwacht. De monteur ‘van buiten’ velde zijn oordeel over het vliegtuig

Oliemonster. OK!

Papierwerk. OK!
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BELEVENISSEN

Welkom op Teuge...

Door: Reinoud Dirksen

Nieuw gespoten, frisblauw.

Na het nodige poetswerk....

Op Teuge met Nederlandse vlag!

(een ‘eerlijk kistje’) en de papieren (‘alles erg nauwkeurig bijgehouden’
– wat wil je ook: hij komt uit Duitsland…’). Dus werd het een ‘go’. Pfff… en zo was ik op vrijdag 9 februari 2018, geklokt op 14:24 UTC, eigenaar van een Socata TB9. Wat een luxe, wat een voorrecht: ik was er helemaal beduusd van.
Maar tussen aankoop en eerste vlucht zit een leuk maar ook irritant interbellum. Er moet een hoop geregeld worden. Ik begin met verzekeringen. Vliegmaatje Bob wil ook naar een andere verzekeraar en samen kijken we of we in collectiviteit de premies wat omlaag kunnen krijgen. Dat
lukt.
Tegelijkertijd ben ik met andere dingen bezig: kleine accessoires kopen
als kotszakjes, CO-detectors, twee headsets voor achterin. Thuis zet ik
met wat hulp een lichtgewicht trekstang in elkaar. Tuurlijk, er zit er eentje
bij, maar die is veel te zwaar en als je een meerdaagse tocht maakt is
dat ‘t eerste wat je vergeet dus het is handig als er eentje in het bagageruim ligt.

AFGELEVERD
In overleg worden een inspectiedatum en een formele afleverdatum geprikt en ik kan weer verdere afspraken maken. Vrijdag 9 maart is dan
eindelijk de overdracht. Na een hoop logistiek geregel rijd ik vanuit Rhenen naar Teuge, vliegen we gevieren met de oude vertrouwde JBC van
Teuge naar Lelystad en vliegen we met twee vliegtuigen terug naar Teuge. Daar staat de brandspuit van Bob inmiddels te wachten met een
koud onthaal bij de hangaar van Gert. Het is zo ver: de Socata TB9
(‘Sokkie’) heeft een nieuwe eigenaar en een nieuwe plek.

Met dochter Maaike boven Maarssen.

rig gedaan. Er zat echter één addertje onder ‘t gras want bij ieder klein
vliegtuig zijn er altijd twee dingen volstrekt onbetrouwbaar.
Het ene is de brandstofmeter die op basis van willekeurigheid een bepaalde hoeveelheid brandstof aangeeft die in geen enkele relatie staat
tot datgene wat er daadwerkelijk in de tanks zit. Het andere is de accu.
De accu is eigenlijk alleen maar in staat om de motor de nodige zwengel te geven. Al het andere is overbelasting die de accu eigenlijk niet
aankan.
Stroom verbruiken met de motor uit leidt geheid tot problemen. Zo ook
nu: het opsporen van de storing noopte tot het activeren van de hoofdschakelaar. En na tien minuten moet dan alsnog de motor gestart worden om te checken of de storing er nog steeds is, ook als de motor
loopt. En dat was al te veel gevraagd voor de accu. Kortom: ‘Sokkie’
stond met een lege accu die eerst een avond moest worden bijgeladen
voor de storing verder onderzocht kon worden. Dat was echter snel gebeurd, maar het leerde mij wel dat je in hobbyvliegerij nooit haast moet
hebben. Sterker: je geduld wordt erg vaak op de proef gesteld.
Op woensdag 14 maart even in de hangaar gecheckt of de storing eruit
en de accu er weer in zat. Dat bleek het geval en met instructeur Gert
Post heb ik die middag onverwacht maar als trotse bezitter van een eigen vliegtuig het circuit boven Teuge een paar keer gevlogen en zelfstandig alle landingsprocedures doorgenomen.
Vervolgens nog een aantal noodprocedures geoefend (het werkt toch allemaal net wat anders dan bij een Cessna) en ik was helemaal klaar om
zelfstandig met ‘Sokkie’ het luchtruim te kiezen.

NEDERLANDS
LEGE ACCU
Op de vlucht naar Teuge viel al op dat de headset een vreselijk irritante
storing had. Dat hadden we over het hoofd gezien. Maar de storing was
dusdanig irritant dat deze snel opgelost moest worden en dat werd keu-
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Ook het proces voor een PH-registratie is inmiddels geregeld en de
Duitse vlag is vervangen door een fier wapperende Nederlandse driekleur. Ik verheug me op de mooie zomerse vliegdagen. Wat een voorrecht!

ONTWIKKELINGEN

Door: Ruud Vos - Foto’s: Airbus

WHAT’S IN A NAME...
De sinds juli 2016 door Bombardier gevoerde C Series CS100 en CS300 regionale verkeersvliegtuigen
zijn verleden tijd. Op het moment dat Airbus op 1 juli 2018 formeel een meerderheidsbelang kreeg in
het C Series-programma, kregen beide regionale vliegtuigen een andere naam. En werden voor het gemak gelijktijdig ook maar in de Airbus-huisstijl gespoten. In technisch opzicht veranderde er echter niets.
De overname door Airbus is niet de eerste keer dat Bombardier bijna alle zeggenschap in het C Series-project verloor. Om het hoofd boven water te kunnen houden, kreeg de Canadese fabrikant al in 2016 te maken
met de Canadese provincie Québec die fors ging investeren in het tot
dan slecht lopende C Series-programma. Bombardier hield weliswaar
een meerderheidsbelang van 50,5%, maar de overige 49,5% kwam in

Links de A220-100, daarnaast een CS100 van Swiss.
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handen van Investissement Québec (IQ). Voorwaarde was wel dat de
fabrikant de komende twintig jaar in Québec zou blijven en door zou
gaan met het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van vliegtuigen. Binnen de gevormde C Series Aircraft Limited Partnership (CSALP) joint
venture zou Bombardier ook verantwoordelijk blijven voor de commerciele afhandeling van vliegtuigverkopen.

Zelfde cabine, andere logo’s.

AIRBUS
In het vroege najaar van 2017 werd echter duidelijk dat Bombardier met
het ontwikkelen van liefst vijf nieuwe vliegtuigtypes zichzelf lelijk in de financiële nesten had gewerkt. Zelfs na meerdere reorganisaties, het afbreken van het Learjet 85 zakenjet-programma en het opschorten van de
gelijktijdig met de Global 7000 (nu Global 7500) te ontwikkelen Global
8000 zakenjet blijft het vertraagde C Series-project een maatje te groot.
Als Airbus vervolgens toenadering zoekt omdat het wel oren heeft naar
uitbreiding aan de onderkant van de markt van vliegtuigen met minder
dan 150 zitplaatsen, blijkt synergie mogelijk. Feitelijk neemt de Franse
fabrikant daarbij uiteindelijk de 50,01% over van Bombardier waarbij
met name IQ een terugtredende beweging maakt. Op het moment dat
de nieuwe CSALP joint venture een feit wordt, hebben Bombardier en
IQ respectievelijk nog 31% en 19% van de aandelen in handen. Binnen
SCALP gaat Bombardier gebruikmaken van de verkoopexpertise van Airbus waar het gaat om de verkoop van de C Series CS100 en CS300 regionale verkeersvliegtuigen. Volgens Airbus is er de komende jaren vraag
naar 6.000 vliegtuigen met een enkel gangpad die plaats bieden aan
100-150 passagiers. Daarin voorziet het C Series-programma. Reden
voor Airbus om Bombardier te gaan ondersteunen bij zowel de verkoop,
marketing als after sales. In dit marktsegment biedt Airbus weliswaar de
A319neo aan, maar van dat type zijn tot op heden nog maar 47 exem-

plaren besteld. Door de nieuwe joint venture is het de vraag of serieproductie van dit toestel wel zinvol is.

A220
Het marginale meerderheidsbelang van 0,1% was voor Airbus (met instemming van Bombardier) reden de typeaanduidingen te wijzigen. Zo

JetBlue wordt de ‘eerste klant’ van de A220-300.
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ONTWIKKELINGEN

Door: Ruud Vos - Foto’s: Airbus

De CS300 was al in gebruik bij airBaltic, Swiss en Korean Air.

zal de CS100 voortaan te koop worden aangeboden als Airbus A220100 en de CS300 als A220-300. Beide vliegtuigen zullen door Airbus
worden vermarkt in het segment van 100-150 stoelen. Op die manier
ontstaat volgens de Franse fabrikant een perfecte aansluiting bij de onderkant van de A320neo-reeks.
Beide nieuwe namen werden op 10 juli aan de vooravond van de Farnborough Air Show 2018 onthuld tijdens een ceremonie in het Airbus
Henri-Ziegler Delivery Centre in de omgeving van Toulouse. Daar landde
die dag ook de eerste in Airbus-kleuren gespoten A220-300.

ORDERS
Bombardier had op de dag van de overname orders in de boeken voor
116 CS100’s en 276 CS300’s. Daarvan waren op dat moment acht
CS100-varianten geleverd aan Swiss Airlines en 22 CS300’s aan airBaltic
(9), Korean Air (5) en de Lufthansa Groep (veertien ten behoeve van
Swiss). Oorspronkelijk waren 126 CS100’s besteld, maar Gulf Airs bestaande order uit 2012 voor tien vliegtuigen van dit type werd kort voor
de overname geannuleerd.
Op de dag van de naamsverandering strikte Airbus echter al een ‘eerste
klant’ voor de A220-300 toen de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij
JetBlue een Memorandum of Understanding tekende voor zestig A220300’s en een eerdere order 25 voor A320neo’s omzette in evenveel
Pratt & Whitney GTF aangedreven A321neo’s. Volgens meerdere bronnen stond Airbus toen ook op het punt een zeer forse A220-300-order
in de wacht te slepen door Moxy Airways. Deze nieuwe, door David
Neeleman opgerichte luchtvaartmaatschappij wil vanaf 2020 met zestig
A220-300’s Amerikaanse lijndiensten gaan aanbieden vanaf secundaire
vliegvelden. Neeleman stond onder meer aan de basis van JetBlue,
Morris Air, WestJet Airlines Ltd en Azul Linhas Aereas. Saillant detail: op
de dag van de overname had Bombardier in haar zogenoemde Commercial Aircraft Program Status Reports het C Series-programma al verwijderd, zodat daarin alleen nog het wel en wee van de CRJ regionale
verkeersvliegtuigen en Q Series turboprops kan worden aangetroffen.

De A220-200 werd speciaal ingevlogen tijdens de ceremonie.
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ONDERTUSSEN BIJ DE BUREN
Ook Boeing en Embraer gaan samenwerken om gezamenlijk wereldwijd de groei te versnellen in
de luchtvaartindustrie. Tekenend
is hier opnieuw de afwachtende
houding van de Amerikanen. Toen
Airbus de A320neo-familie introduceerde, stond Boeing erbij en
keek ernaar. Pas toen duidelijk werd dat de neo-varianten een instant succes bleken, tuigde Boeing als een razende Roeltje het 737
MAX-programma op. Boeings reactie bleef ditmaal echter korter uit.
De mogelijke samenwerking werd begin 2018 wereldkundig gemaakt, ruim drie maanden nadat Bombardier had aangekondigd
zich deels te willen terugtrekken uit het C Series-project.
Via een niet-bindende overeenkomst willen beide fabrikanten binnen achttien maanden een joint venture oprichten die de commerciële vliegtuig- en services-business van Embraer strategisch in
lijn moet gaan brengen met de commerciële ontwikkeling, productie, marketing en lifecycle services van Boeing. Volgens de
voorwaarden gaat Boeing een 80-procent-eigendomsbelang krijgen in deze joint venture. De overige twintig procent blijft in handen van Embraer. Vergeleken met de Airbus-Bombardier-constructie verliezen de Brazilianen dus veel meer zeggenschap. Daarnaast
willen beide bedrijven nog een joint venture creëren voor het promoten en ontwikkelen van nieuwe markten en toepassingen op
het gebied van defensieproducten en -diensten, met name voor
het KC-390 tanker-transportvliegtuig. Embraer Executive Jets en
Embraer Defense & Security blijven buiten schot en volledig onder
Braziliaanse controle.

INDUSTRIE

Door: Ruud Vos - Foto’s: Embraer Executive Jets

2015: eerste Chinees geregistreerde Phenom 100E.

reikt, acht minuten eerder dan de oudere Phenom 100’s met 7,2 kN
sterke PW617F-E-varianten. De Evolution heeft met vier personen aan
boord een vliegbereik van 1.178 nm (2.182 km). Op het moment dat
de vijfhonderdste Phenom 300 werd afgeleverd, waren er wereldwijd
367 Phenom 100’s in gebruik waarmee al meer dan 620.000 uur was
gevlogen.

schuiven van de productie kreeg Embrear meer ruimte om in São José
dos Campos de nieuwe E-2 regionale vliegtuigen te gaan produceren.

MARKTAANDEEL?

In 2015 wordt besloten de eindassemblage van zowel de Phenom 100
als 300 helemaal te verplaatsen van het Braziliaanse Botucatu naar Orlando Melbourne International Airport waar Embraer sinds 2011 een
eindassemblagelijn heeft voor de Phenom 100 en Phenom 300. Wel
mogen de medewerkers in Botucatu nog de vleugels en rompen voor
beide zakenjets blijven produceren. In Melbourne kunnen jaarlijks 96
Phenom-varianten worden gebouwd en afgeleverd. Daarnaast zien ook
de Legacy 450 en 500 er sinds juni 2016 het levenslicht in een complex dat nu een totale oppervlakte van 21.925 m² heeft. Ook de Praetor
500 en 600 zullen in Amerika worden geassembleerd. Door het ver-

De aanwezigheid van Embraer op de zakelijke markt vertoont sinds
2002 een stijgende lijn waarbij in 2016 sprake is van een marktaandeel
van bijna achttien procent wat betreft het aantal geleverde vliegtuigen.
Met dank aan beide Phenom-varianten. Dankzij de beschikbaarheid van
de sinds eind 2014 leverbare midsize Legacy 450 (43 geleverd) en de
500 (68 geleverd) was dat aandeel eind 2018 al toegenomen tot 22
procent. Een verdere basis voor groei lijkt te zijn gelegd met de in oktober 2018 aangekondigde super-midsize Preator 600 die met vier passagiers een vliegbereik krijgt van 3.900 nm (7.223 km) en de kleinere
midsize 500 die met evenveel passagiers 3.250 nm (6.019 km) gaat
overbruggen. Als alles volgens plan verloopt, zal de 600 in het tweede
kwartaal van 2019 op de markt komen terwijl de marktintroductie van
de Praetor 500 is voorzien voor het derde kwartaal van dit jaar. De wens
om een speler van formaat te worden, is dus ‘gewoon’ uitgekomen.

Legacy 450 ASL-JetNetherlands: midsize 9 pax, 2.900 nm (5.370 km).

Praetor 600: super midsize, 4 pax, 3.900 nm (7.223 km).

AMERIKAANSE ASSEMBLAGE
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Door: Ruud Vos - Foto’s: Embraer Executive Jets

Take-off Phenom 300E.

FENOMENAAL SUCCES?
Ergens rond de eeuwwisseling wordt in São José dos Campos een vermetel besluit genomen. De redelijk
succesvolle Braziliaanse vliegtuigfabrikant Embraer wil zich gaan mengen in de markt voor zakenjets. De
ambities liegen er niet om: “We willen daar een speler van formaat worden”. Na bijna twee decennia kan
de balans worden opgemaakt.
Embraers eerste ‘zakenjet’ wordt vervolgens de Legacy 600. Dat model
wordt tijdens de Farnborough Airshow 2000 geïntroduceerd en is afgeleid van het ERJ-135 regionale verkeersvliegtuig met plek voor 37 passagiers. De zakenvariant telt daarentegen maximaal veertien stoelen, heeft
winglets en een vliegbereik van ruim 5.650 km. Het toestel verkoopt

De basis: Legacy 600; 13 pax, 3.400 nm (6.300 km).
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vanaf het begin goed en wordt na 2002 een bekende verschijning op
de vliegvelden, wat ook geldt voor de in 2009 aangekondigde Legacy
650 met een groter vliegbereik. Dat Embraers gok goed heeft uitgepakt,
blijkt uit de getallen: tot en met 31 december 2018 werden zegge 283
toestellen geleverd.

Nieuw ontworpen ‘DNA’-stoelen.

EMBRAER EXECUTIVE JETS
Om de ambitie in goede banen te leiden, wordt in 2002 een aparte businessunit opgericht die zich uitsluitend met de ontwikkeling van zakenjets bezig gaat houden. Dit leidt in 2005 tot de introductie van de Phenom 100 die als luxe airtaxi in de markt zal worden gezet. Gelijktijdig
wordt de komst van de grotere Phenom 300 aangekondigd. Dat model
moet de eerste echte in eigen beheer ontworpen en ontwikkelde zakenjet worden.
De Phenom 300 komt na een eerste vlucht op 29 april 2008 in 2009
op de markt en wordt in 2017 opgewaardeerd tot E-variant. De zakenjet
krijgt dan niet alleen een nieuw ingerichte cabine, maar ook nieuwe
door Embraer Aero Seating Technologies ontworpen ergonomische
‘DNA’ stoelen waardoor er meer leefruimte aan boord ontstaat. Daarnaast is het toestel uitgerust met het zogenoemde door Lufthansa Technik ontwikkelde nice HD CMS/IFE (Cabin Management System/InFlight
Entertainment) systeem. In de cockpit kan een op Garmins 3000 geënt
Prodigy Touch Flight Deck worden aangetroffen. Het toestel heeft met
zes personen aan boord een vliegbereik van 1.971 nm (3.650 km) bij
een kruissnelheid van 435 kts (805 km/h) op FL450 (13.716 m).
Tien jaar na de marktintroductie bij Embraers Customer Center in het
Amerikaanse Melbourne is de vijfhonderdste Phenom 300 afgeleverd.
Het toestel wordt overhandigd aan de Amerikaanse zakenman Freeman
Pickett III die besloten had zijn kleinere Phenom 100 om te wisselen

Onmiskenbaar Braziliaans stuur.

voor een 300E met plek voor meer passagiers. Op dat moment was
met de 499 eerder geleverde typevarianten al meer dan 800.000 uur
gevlogen tijdens 600.000 vluchten (waarvan alleen al 150.000 in
2018) en werden er meer dan 2,5 miljoen passagiers mee vervoerd.

PHENOM 100
De kleinere Phenom 100 komt na een eerste vlucht op 26 juli 2007 al
in 2008 op de markt. Dat toestel wordt voor het eerst in 2013 opgewaardeerd tot Phenom 100E. Kopers kunnen vanaf dat jaar kiezen uit elf
interieuropties met onder meer een wastafeltje, meer bergruimte en
stoelen die in meerdere richtingen bewogen kunnen worden. Tevens
worden nieuwe cabinekleuren en materialen toegevoegd aan de keuzelijst. Deze Phenoms worden vanaf 2013 ook standaard uitgerust met
multifunctionele spoilers, die zowel als speedbrake en als ground spoiler
kunnen worden gebruikt.
In 2016 volgt de Phenom 100 Evolution. Embraer past tijdens de upgrade de cabinevloer aan en herplaatst de stopcontacten met geïntegreerde USB-laders. In de cockpit wordt een Prodigy Touch avionica suite ingebouwd. Deze van Garmins G3000 afgeleide cockpit heeft echter
grotere HD beeldschermen en standaard een weerradar. Dankzij nieuwe, 7,7 kN sterke Pratt & Whitney Canada PW617F1-E turbofans kan met
dat toestel een kruissnelheid aangehouden worden van 405 kts (750
km/h) op FL410 (12.497 m). Die vlieghoogte wordt in 25 minuten be-

Emirates ‘lest’ met vijf Phenom 100EV’s.
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Door: Ruud Vos - Foto’s: Berend Jan Floor

SPITFIRES OP NEDERLANDSE BODEM.....
Zaterdag 15 en zondag 16 september 2018 was Lelystad Airport het decor van twee zeldzame Spitfires.
Beide toestellen waren door Frits van Eerd, CEO van Jumbo Supermarkten, in het geheim naar Nederland gehaald, waaronder een door Van Eerd zelf aangeschafte Spitfire Mk.XVI.
Dit inmiddels gerestaureerde en (tijdelijk) naar Nederland overgevlogen
toestel was de originele TB885/3W-V die in de Tweede Wereldoorlog
van 29 maart 1945 tot oktober 1945 gevlogen heeft bij 322 Dutch
squadron van de Royal Air Force (RAF). Na de oorlog werd het toestel
korte tijd gebruikt als oefenobject door de brandweer waarna het tussen
1945 en 1955 bij de RAF vloog.

in Sevenoaks en vanaf 1991 in het Shoreham Aircraft Museum.
In 2015 kwam het toestel in handen van Peter Monk en in 2016 werd de
Spitfire gekocht door Van Eerd die haar liet restaureren in de Biggin Hill Heritage Hangar van Monk. De Spitfire Mk.XVI wordt gezien als de ultieme Spitfire vanwege de laatste doorontwikkelde versie met de Rolls-Royce Merlinmotor. Daarna werd de Griffon-motor voor de brandschotten gemonteerd.

GESCHIEDENIS

RONDVLUCHTEN

Rond 1958 werd de Mk.XVI na opslag op de Britse luchtmachtbasis RAF
Kenley begraven (!) om in 1960 weer het daglicht te zien. Daarna werd
het toestel vanaf 1982 getoond in het Lashenden Air Warfare Museum

Tijdens hun tweedaagse verblijf op Lelystad Aiport werden diverse uitstapjes gemaakt boven Nederland, waaronder de Ginkelse Heide en
Arnhem, bekende plaatsen uit de Tweede Wereldoorlog. Die werden

De G-CKUE Supermarine Spitfire LF.XVIe op EHLE.
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Door: Ruud Vos - Foto’s: Berend Jan Floor

De G-AIDN Supermarine Spitfire TR.8 - LF.VIIIc op EHLE.

De LF.VIIIc: lining up, in take-off en in volle vlucht.

De PH-KLU AT-16 Harvard IIB als ‘chase plane’.
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MILITAIR

Door: Mike Schoenmaker (MS) en Niels Hoogenboom (NH)

(Foto: KLu/MCD)

WERKPAARD VAN DE KONINKLIJKE LUCHTMACHT
Naast Nederland hebben meer dan zestig landen het Lockheed C-130 Hercules transportvliegtuig in
meer dan veertig varianten in dienst. De eerste twee van het middelgrote tactische transportvliegtuig
kwamen in 1994 in dienst bij de Koninklijke Luchtmacht (KLu) en werden gestationeerd bij het 334
Squadron op de Vliegbasis Eindhoven. Sinds 23 oktober 2007 zijn de nu vier toestellen bij het 336 Squadron ingedeeld. Gezien het takenpakket en de inzet kan met respect worden gezegd dat ‘336’ met haar
Herculessen hét werkpaard van de KLu is.
De geschiedenis van het 336 Squadron begint in 1961. Nederland en
Indonesië waren in conflict over de vraag of de kolonie Nieuw-Guinea
aan Indonesië toekwam nadat Indonesië zich onafhankelijk had ver-

Op het platform van Eindhoven AB. (Foto: NH)
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klaard. Het squadron werd in september 1961 opgericht om troepen en
goederen te vervoeren met DC-3 Dakota-toestellen naar de regio. De
troepen moesten daar de orde en veiligheid bewaken. Nadat Nederland

Nederlandse parachutisten klaar voor een ‘C-130 sprong’. (Foto: KLu/MCD)

Nederlandse C-130’s en Australische C-17’s hebben samen de slachtoffers van
MH17 uit Oekraïne gehaald. (Foto: MS)

Met de C-130 bracht de KLu hulpgoederen naar Sint-Maarten en nam zij evacués
mee terug naar Curaçao. (Foto: Klu/MCD).

Lt Kol Jorrit de Gruijter, commandant van het 336 Sqn op vliegbasis Eindhoven.

gevuld in 2007 met twee extra toestellen. Dit kwartet werd op 23 oktober 2007 bij het opnieuw geactiveerde 336 Squadron ingedeeld. De
eenheid voert nu ruim tien jaar vanaf de Vliegbasis Eindhoven tactisch
luchttransport uit over de hele wereld.

op 15 augustus 1962 de Indonesische soevereiniteit - Nieuw-Guinea incluis - erkende, werd 336 gedeactiveerd.
Tussen 1 augustus 1981 en 6 juli 2000 was 336 gestationeerd op de
internationale luchthaven Hato, Curaçao, belast met onder andere
Search And Rescue-taken boven de Caribische Zee. Toen dit werd overgenomen door P-3C Orion-vliegtuigen van de Koninklijke Marine, werd
het squadron op 6 juli 2000 op non-actief gesteld.
Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 voorzag de Nederlandse legerleiding dat toekomstige militaire conflicten zouden plaatsvinden op locaties die met de F-27-vloot moeilijk te bereiken of te bevoorraden waren.
Daarom kocht het ministerie van Defensie in 1992 twee C-130H’s, aan-

MILITAIRE INZET

Majoor-vlieger b.d. ‘Sexy’ Schoenmaker landt de C-130H-30 op Vliegbasis GilzeRijen in juni 2005. (Foto: MS)

De G-273 op Kigali International Airport, Rwanda, tijdens Operatie Silver Back/
Provide Care. (Foto: KLu/majoor-vlieger b.d. ‘Sexy’ Schoenmaker)

De KLu heeft haar werkpaard de afgelopen 25 jaar tijdens verschillende
militaire operaties ingezet. Voorbeelden zijn SFOR/IFOR (vredesmacht
Bosnië, 1996-2004) en EUFOR (creëren van stabiliteit en veiligheid tussen Tsjaad en Kameroen, 2008). Commandant van het 336 Squadron,
luitenant-kolonel-vlieger Jorrit ‘Winnie’ de Gruijter over de huidige inzet:
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Door: Mike Schoenmaker (MS) en Niels Hoogenboom (NH)

De C130 G-781 boven Gilze-Rijen (Foto: NH)

“Momenteel zijn we actief in Jordanië waar we strijden tegen het terrorisme van ISIS (Islamitische staat van Irak en al-Sham). Hoewel ons
squadron formeel geen deel uitmaakt van de missie, bevoorraden wij de
troepen wel. Daarnaast trainen we onze bemanningen in de nieuwste
technieken en nemen we deel aan verschillende internationale oefeningen. Zo harmoniseren en standaardiseren we procedures om de interoperabiliteit binnen NAVO-context te verbeteren.”

HUMANITAIRE MISSIES
Binnen twee maanden na de indiensttreding werd de C-130 ingezet
voor de operaties Silver Back en Provide Care van de Verenigde Naties

De C130H G-988 op Eindhoven. (Foto: MS)
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(evacuatie van vluchtelingen tijdens de burgeroorlog tussen Hutu- en
Tutsi-stammen in Rwanda en Burundi, 1994). John ‘Lost’ van Noorloos,
1e luitenant C-130 Instructeur Flight Engineer, en majoor-vlieger buiten
dienst Lex ‘Sexy’ Schoenmaker herinneren zich dit nog goed: “Tijdens
onze missies naar de stad Goma werden we voor het eerst onder vijandelijk vuur genomen. Het was ook de eerste keer dat we op grote schaal
menselijke wanhoop en ellende zagen. Veel vluchtelingen waren uitgeput door cholera en de lucht van de vele slachtoffers is ons altijd bijgebleven.” Beide operaties waren een van de meest zenuwslopende en indrukwekkendste missies waaraan KLu-personeel heeft deelgenomen.
Het squadron biedt ook humanitaire ondersteuning na natuurrampen.

Voordat Defensie haar twee extra C-130H’s kocht, waren beide vliegtuigen tot het begin van de jaren negentig in dienst bij de Amerikaanse marine. Nadat ze in 2006
ontmanteld waren, werden de vliegtuigen naar de Marshall Aerospace-fabriek in het Britse Cambridge getransporteerd om daar te worden gemoderniseerd. (Foto: NH)

Bijvoorbeeld nadat orkaan Irma op 6 september 2017 de eilanden SintMaarten, Saba en Sint Eustatius trof. Majoor Martin Tennekes, Hoofd
Communicatie Vliegbasis Eindhoven nam deel aan deze operatie: “Iedereen binnen de KLu is toegewijd aan humanitaire operaties. Als soldaat, maar vooral als mens. Ook ons grondpersoneel van het 940 Squadron, KLu Cargo, verdient een enorm compliment. Het laden en lossen
van het transporttoestel is immers zwaar werk, vooral tijdens de tropische weersomstandigheden in de Caraïben.”
17 juli 2014 markeert een zwarte pagina in de Nederlandse geschiedenis. Vlucht MH17 van Malaysian Airlines stortte neer bij de Oekraïense
stad Charkov. Alle 298 passagiers stierven, waaronder 196 Nederlanders. Samen met de Koninklijke Australische Luchtmacht bracht 336
Squadron de stoffelijke resten naar huis. De wijze waarop de Nederlandse regering en Vliegbasis Eindhoven toen hebben gehandeld, resulteerde in veel waardering en respect van de Nederlandse samenleving.

De Gruijter: “Ons motto is ‘Sudor ac pulvere’, oftewel ‘In zweet en stof’.
Geen ander motto is beter toepasbaar voor ons 336 Squadron! Het is
onze drijfveer om efficiënt, trots en waar ook ter wereld de nodige hulp
te bieden. Dit doen we in bijna elke omstandigheid, zowel militair als
humanitair. Ik ben ervan overtuigd dat we dit blijven.”

De Herculessen zijn vernoemd naar Nederlandse mannen die belangrijk waren voor de KLu. De C-130H-30 met serial-nummer
G-273 draagt de naam ‘Ben Swagerman’. Swagerman was de commandant van een Fokker TV bommenwerper. Hij kwam tijdens de
aanvang van de Tweede Wereldoorlog in mei 1940 om. De andere
toestellen heten ‘Joop Mulder’ (G-275), ‘Bob van der Stok’ (G-781)
en ‘Willem den Toom ‘(G-988).

TOEKOMST
Duitsland, Luxemburg, Noorwegen, België en Nederland hebben gezamenlijk acht Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) vliegtuigen
besteld. Vijf worden vanaf 2020 op Vliegbasis Eindhoven gestationeerd,
de andere op Köln/Bonn. De partners maken deel uit van de Multinational MRTT Unit (MMU). “Deze ontwikkeling is van invloed op de organisatie van onze luchtmacht en de vliegbasis. Defensie wil een commandostructuur vormen. Naast het bestaande Defensie Helikopter
Commando komen er een Air Mobility Command, een Fighter Command en een Special Operations Command”, aldus De Gruijter. “Gegeven dit feit en de komst van de A330’s die eigendom worden van de
NAVO, is het niet meer efficiënt om twee transportsquadrons te hebben.
Waarschijnlijk wordt 334 daarom gedeactiveerd. Dit moet vanaf 2021
zijn beslag krijgen. Deze veranderingen kunnen ook van invloed zijn op
de Herculesvloot. Onze toestellen zijn technisch en digitaal up-to-date,
maar gezien de genoemde ontwikkelingen en de leeftijd van de ‘airframes’ kan vervanging van het vliegtuig nodig zijn.”

LOCKHEED C-130H (C-130H-30) IN HET KORT
Motoren
Lengte
Spanwijdte
Hoogte
Leeggewicht
MTOW
Max. snelheid
Kruissnelheid
Vliegbereik
Aantal in dienst

Allisons T56-A-15LFE, 4.591 pk elk
C-130H 29,8 m (C-130H-30 34,4 m)
40,41 m
11,61 m
40.000 kg
70.455 kg
602 km/h
556 km/h
circa 8.100 km
C-130H (2) en
C-130H-30 (2)
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Door: Ide en Sabine Gooden

ZOMERVAKANTIE MET EEN ARCHER II
“Waarom gooien we de tent niet achter in een vliegtuig en gaan we daarmee op zomervakantie?” Als je
vrouw met zo’n voorstel komt, hoef je geen moment te twijfelen om haar te complimenteren voor dit
uitstekende idee! In mijn opleiding als piloot voor Mission Aviation Fellowship ben ik regelmatig ruime
weekenden weg om vliegervaring op te bouwen. Dit levert thuis soms behoorlijk wat stress op als ik er
op mijn pappadag niet ben. Door samen op vakantie te gaan kan ik veel vliegervaring opdoen, en maken
mijn vrouw Sabine en onze beide dochters ook een mooie tocht mee. Dus snel de Piper Archer II van
mijn vliegclub Vereinigung Aktiver Piloten op Nordhorn geboekt voor negentien dagen.

Tijdens het inpakken blijkt dat niet alles mee kan. Met een lichte familie
en veel kampeeruitrusting is de achterste zwaartepuntgrens de limiet en
niet de MTOW. Dus de zwaardere dingen zoveel mogelijk naar voren. De
briketten, rugdrager en de strandhanddoeken blijven achter. We besluiten de eerste vliegdag te starten met een mij bekende leg vanaf Nordhorn naar Midden Zeeland. Onder grote belangstelling van het gehele
terras zetten we daar ‘s avonds onze tent op naast de Archer en improviseren een spaghettimaaltijd. Het waait erg hard en ‘s nachts slaap ik
slecht omdat ik me afvraag of het vastknoopsysteem strak genoeg staat
en het toestel zijn weg niet zal vervolgen zonder ons.
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Overnachten op EMHZ.

Belgische kust.

Guernsey.

Relatieve rust aan boord.

GUERNSEY
De volgende dag vliegen we naar Guernsey met Le Tourquet als tussenstop. Voordat ik de motor start roep ik altijd ‘prop clear’. De dochters van
twee en drie jaar pakken dit snel op en roepen dit de rest van de vakantie vrolijk mee. Le Tourquet blijkt alleen met Franssprekende piloten te
willen praten en niet met Engelstalige. We houden een scherpe look-out
en maken extra veel Engelse positie-reports. Een collega-piloot geeft me
de runway-richting door. Na de landing lopen we langs de Franse douane (ook niet Engelssprekend…) en besluiten snel weer onze weg te
vervolgen.
Na take-off laat ik mijn vluchtplan openen door Lille omdat de toren nog
steeds niet met me praat ondanks een vriendelijk ‘D-EIJH, bonjour’ van
mijn kant. We steken het water over op 8.000 ft. Bij aankomst zet ik de
descent voorzichtig in vanwege de meereizende familie. Dochter Jools
(twee jaar) wordt wakker. Ze voelt waarschijnlijk druk op haar oren en
reageert hierop door maximaal te brullen tot na de landing. Zelfs de ‘pilot isolation’ button is tegen dit volume niet bestand.
“Gooi jij de kist maar vol fuel, dan gooi ik je auto vol bagage”, zeg ik tegen de handling-agent. Zijn auto blijkt echter wat te klein… Hij heeft nog
niet vaak zoveel bagage uit zo’n klein Piper-achterdeurtje zien komen.
Op het eiland kopen we een AUX-kabel. Ik weet nog niet of ik hier heel
blij mee ben, omdat dit de rest van de trip wel eens heel veel Jip, Janneke, Elly en Rikkert kan gaan betekenen.

ST DENIS DE L’HOTEL
Bij vertrek vallen de handlingkosten erg mee terwijl de service uitstekend
is! De toren wil me eerst op 2.000 ft wegsturen maar dat is te mager
met twee kleine dames die niet kunnen zwemmen. Ik vraag een hogere
clearance en krijg deze. Vervolgens ontdekt Amber de ‘crew isolation’
button. Als dit groene lampje brandt, praten pappa en mamma niet
meer door de luisterboeken heen. We vliegen op 6.000 voet over Jersey

Watercrossing Guernsey – St Denis de L’Hotel.

Colmar.

waarna we doorsteken tot het Franse vasteland. Hier staan enkele cumuli die door de inversie heen toweren. We dalen tot 3.000 ft en vliegen eronderdoor. Vanaf dit moment wordt het een wat ‘bumpier ride’
maar de familie én Jip en Janneke doorstaan het prima. Aangekomen bij
St Denis de L’Hotel krijgen we niemand over de radio te pakken terwijl ik
het veld uitgezocht heb op Engelstalige ATC. Ik wilde de uitwijk naar mijn
alternate Auxerre al vliegen maar was vergeten de Jeppesen PDF plate
in mijn voorbereiding naar de iPad te mailen. Ik navigeer deze trip op de
Garmin 650 in combinatie met de VFR-kaart en Jeppesen visual approach plates op de iPad mini. Omdat ik de plate niet had heb ik goed
naar de windzak gekeken (bijna 0 wind) en omdat er verder geen traffic
was zijn we geland op de 23. Tegen de richting in bleek later. Seinenvierkant beter checken next time! Later ontdekte ik dat de toren op sommige velden onbemand is op bepaalde tijden en dat piloten dan zelf
positie-reports doorgeven.

ELT GEACTIVEERD...
Na een korte lunch vliegen we direct door naar Colmar. Direct redelijk
hoog geklommen maar niet boven de hoge cumuli uit. Amber slaapt al
snel maar Jools blijft wakker. Op een gegeven moment klinkt er een ongelooflijk luid alarm in de cockpit. De kist is uitgerust met traffic alerting
maar al snel zie ik dat mijn Headset Control Unit per ongeluk de knop
van de ELT heeft geactiveerd. ELT uitgezet en direct Seine info geïnformeerd over het foutje. Later komt Bale luchtverkeersleiding nog met de
vraag of alles okay is met ons omdat ze een bericht uit Duitsland gekregen hadden dat onze ELT afgegaan was. En direct na de landing krijg ik
een app van een ongeruste vliegclubvoorzitter...

COLMAR
Het is deze dag goed thermisch en daardoor redelijk afzien voor enkele
van de dames. Mijn vrouw laat ik even een stuk vliegen om de ergste

Uitermate handige stepjes.
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Boven de Alpen.

Door: Ide en Sabine Gooden

Flightplanning voor de leg naar Zwitserland.

Italië: en route Venetië.

misselijkheid te laten zakken. Deze leg duurt twee uur waarvan we nu
nog een te gaan hebben. Daarna probeer ik een beetje hoger te vliegen
om boven de cumulus uit te komen. Op FL70 vindt mijn vrouw het niet
meer fijn omdat haar oren zeer doen vanwege een verkoudheid. Nu
komt mijn jarenlange zweefvliegervaring van pas om in te schatten waar
de atmosfeer het rustigste is. Ik probeer het ‘omgekeerd zweefvliegen’
uit, oftewel cumulus en hard stijgen en dalen zoveel mogelijk vermijden.
De landing op Colmar met een rustige descent (niet sneller dan 500’/
min) gaat goed. “Wil je een direct base”, vraagt de toren? Nee, ik vlieg
wel een vol circuit omdat ik anders te steil naar beneden moet. In het
circuit klinkt weer gekraai achterin: “De huisjes worden groter pappa!” Na
een strakke landing knopen we het vliegtuig vast en gaan op onze
vouwbare stepjes naar een hotel. Colmar is een fijn veld met vriendelijke
Engelssprekende lui op de toren en tijdens het tanken.

een van de mooiste uit mijn carrière tot dusver. We landen op Saanen
Airport, een baan op 3.300 ft met vandaag een density altitude van
5.400 ft. De approach begint 1.700 ft AAL waarna je langs de helling
van het dal naar beneden duikt met ongeveer vijf graden descent angle
in plaats van de ‘normale’ drie van een ILS. Het circuit draait eerst weg
van het veld waardoor dit een poos niet zichtbaar is en de hele tijd vlieg
je laag boven de grond. Uitdagend maar gaaf om met een FI te doen.

GRENCHEN
Ons hotel heeft een zwembad waarin de dames zich vermaken terwijl ik
mijn flightplanning doe voor de leg naar Zwitserland. Omdat ik toch wel
respect heb voor de grotere ‘Cumulus Granitus’ kies ik een veld dat nog
goed te bevliegen is qua terrein en verschillende vliegscholen heeft,
Grenchen. De CTR van Balen blijkt een heel drukke te zijn, waar we enkele orbits moeten draaien.
De volgende dag gaat er een (toevallig goed Nederlandssprekende) instructeur mee in de Archer en vliegen we kriskras door de Alpen langs
een aantal pieken hoger dan 10.000 ft. Een zeer leerzame vlucht en

Venetië arriva.
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Venetië.

Innsbruck arrival.

Driemaal raden waar...

ALPENCROSSING
Na de flighttraining is het de volgende dag tijd voor de Alpen-crossing.
Het weer is de afgelopen dagen in de Alpen zo dat er weinig wind staat,
waardoor het ‘s ochtends met goed weer begint (eventueel wat low
cloud die snel wegbrandt). Daarna vormen zich cumuli die zich ontwikkelen tot TCU’s met CB’s en buien. In de ochtend heb ik nog een snelle
weercheck met de head of training die het weer voor de crossing ook
goed acht. Dus een GO voor wat de langste vlucht van de vakantie gaat
worden: bijna drie uur naar Venetië. We vliegen over de Gotthardpas. Er
hangen al enkele CU’s maar we kunnen ruim oversteken op 10.000 ft.
De Archer begint op die hoogte wel een beetje naar adem te snakken,
want het toestel klimt ondanks 180 pk allemaal niet extreem snel meer.
In Italië wordt het een beetje hazy maar nog steeds is het zicht ruim
10+.

Innsbruck.

VENETIË
De Italiaanse airspace is een beetje rommelig op sommige plekken en
ook een CTR-crossing zit er niet in bij Bergamo. Uiteindelijk vliegen we
eerst een stukje low level noord van de Bergamo CTR, maar het terrein
is daar nog behoorlijk geaccidenteerd en het vliegt niet comfortabel zo
laag bij de grond, omdat ik onder class A airspace moet blijven. Dus nog
verder noordelijk in een dal, waardoor ik hoger kan klimmen omdat het
class A plafond daar hoger ligt op FL85. Na het terugwinnen van hoogte
cruisen we comfortabel naar het Gardameer en vervolgens eindigt de
vlucht onder wat CTR’s door om uiteindelijk het laatste stuk onder 1.500
ft te vliegen over vlak terrein. Na een kleine drie uur landen we en dan
begint het heen en weer steppen naar de camping op enkele honderden meters van het veld. Dat koffie in Venetië duur was op het San Marco wisten we al, maar qua AVGAS zijn de prijzen ook niet misselijk... Mijn
vrouw begint inmiddels behoorlijk zwanger te worden, wat ook een van
de Italianen opvalt: “Hey, next year you need a bigger airplane!” Dus wie
heeft er een (budget) 5- of 6-seater te huur voor ons volgende avontuur? Liefst IFR equipped.

Precious cargo: Amber (l) en Jools.
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INNSBRUCK

Kamperen op St. Johann.

Na een dagje Venetië vliegen we terug naar het noorden. Bij de vliegclub zijn
een aantal kisten unserviceable dus gaan we wat eerder terug. Onze volgende stop wordt Innsbruck, een veld dat al langer op mijn wishlist staat. Het begin van deze vlucht loopt niet geheel probleemloos. Na take-off wil ik het
kleine raampje van de Piper dichtdoen maar het knopje breekt spontaan af.
Gelukkig houdt de suction het raampje op zijn plek. Vlak daarna denkt Sabine: ‘Wat is het toch lekker fris als je eenmaal aan het vliegen bent.’ Als ze
daarna even recht omhoogkijkt, waar de frisse lucht vandaan lijkt te komen,
ziet ze tot haar grote schrik een felblauwe lucht. De deur heeft twee sluitingen, en de bovenste is niet gesloten. Omdat het zo warm was op de grond,
hebben we de deur op het laatste moment dichtgedaan. Tijdens de run-up
kon de toren het vluchtplan niet vinden en vroeg ik of ik het stuk voor de
runway ook mocht gebruiken om meer take-offmarge te hebben. De bovenste lock van de deur van de Piper schiet soms ‘naar binnen’ en dan lijkt de
verbinding weg tussen de sluiting en de knop. Het lukt ons na enkele verwoede pogingen samen de deur te sluiten. Dit alles gebeurt op een moment dat ATC net mijn ETA voor een aantal routing points wil weten terwijl
we onder 1.500 ft moeten blijven in verband met Venice CTR.

ST. JOHANN

Passau.

Innsbruck is een prachtig gelegen veld met vriendelijke mensen. Op het
veld chillen we wat en maken we plannen de nacht door te brengen op
St. Johann in Tirol op ruim een half uur vliegen. Dit blijkt een goede keuze
want het eten is er heerlijk, de approach heeft een leuke uitdaging, er is
een grote speeltuin en het is niet meer extreem ver (goed voor mamma).
Na een goede nacht naast de Archer in ons tentje gaan we na een performance-berekening weer op weg. Full tanks zou ook moeten lukken maar
voor extra marge vul ik tot de ‘tabs’, 36 in plaats van 48 USG avgas. In de
lucht ontdek ik dat ik de Jepp plate nog niet gedownload heb voor onze
bestemming Vilshofen. Gelukkig geeft de DFS VFR-kaart alsmede andere
vliegtuigen in het circuit genoeg info voor een veilige nadering.

BAYREUTH
Na een bezoek aan Passau met de trein vliegen we naar Bayreuth. Het
weer is deze dagen niet zo goed als alle voorgaande. Vanuit het zuidwesten komt een gebied met neerslag en minder zicht onze kant op.
Wanneer we take-off gaan is het zicht nog steeds 10+ km en droog. We
vliegen eerst nog even langs Passau om de samenloop van de rivieren
met verschillende kleuren van bovenaf goed te zien. Daarna over het
Bayerische Wald op koers. 5NM voor Bayreuth duiken we naast SCT CU
omlaag en het laatste stuk vliegen we op circuithoogte naar het veld.

NORDHORN

Bayreuth, marshaller in de dop...

De dag erna vliegen we de home stretch. We hebben ‘s ochtends geen
haast omdat het weer dat ook niet heeft. Uiteindelijk klimt de ceiling en
het zicht. Ter hoogte van Kassel komen we enkele TCU’s tegen die zich
ontwikkelen tot CB’s met buien. Ik luister veel ATIS’s af om een weerplaatje te krijgen. Uiteindelijk steken we tussen twee buien door en houden we het op een paar spetters na droog. Qua terrein niet zo uitdagend maar het is toch nog een mooie leerzame vlucht.
Wie meer wil weten over onze voorbereidingen als MAF-piloot kan ons
vinden op social media onder de naam: fly for hope.

Home at Nordhorn.
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Reistijd
Verschillende velden
Verschillende landen
Airtime

14 dagen
13
8
21+ uur

REGISTER NEDERLAND

Door: Henk Duivenvoorden

NEDERLANDS BURCiERLUCHTVAARTRECilSTER
Registr. Type

Datum

C/n

Registr. Type

Motorvliegtuigen

Paramotors

Inschrijvingen

Inschrijvingen

Datum

C/n

PH-BCG

Boeing 737-800

62578

18-03-2019

PH-7M8

FlyProducts Xenit Plus

M31126

29-03-2019

PH-BCH

Boeing 737-800

62579

26-03-2019

PH-7Z3

Per il Volo Miniplane

801310023

18-03-2019

PH-CDS

Cessna 152

152-79972

10-{)3-2019

Top 80 ABM

PH-CEO

Grrus SR22

4135

08-03-2019

PH-FTW

Cessna 208B

208B-D906

05-03-2019

Doorhalingen

PH-MLV

SOCATA TB-10

1043

22-{)3-2019

PH-8Y4

Fresh Breeze Snap 120

299

Buiten gebruik

12-{)3-2019

PH-PBB

Stinson L-5A

3401

25-03-2019

PH-9M3

Fresh Breeze Monster

565

Bvl verlopen

04-03-2019

PH-PCZ

Cessna 182P

182-64300

08-{)3-2019

PH-PDA

Aquila ATOi

2008

13-{)3-2019

Doorhalingen
PH-PIM

Cessna R-172K

R172-2376

naar Engeland

25-{)3-2019

Buitenlanders
C-FTDW

Boeing 737-800

Amsterdam

C-FDBD

Boeing 737-800

Amsterdam

CS-TQU

Boeing 737-800

Zweefvliegtuigen/motorzwevers

D-IRWR

Cessna 525

525-0118

Rotterdam

D-1155

Schempp-Hirth Janus C

152

Slootdorp

Inschrijvingen

F-GOBA

Robinson R44-1

1308

Teuge

Rotterdam

1231

Teuge

13054

Midden Zeeland

PH-1601 Schempp-Hirth Ventus 3T 030TS

13-{)3-2019

G-BRWD Robinson R22

PH-1609 Schempp-Hirth Arcus M

201

27-03-2019

G-DCCX

PH-1626 Schleicher ASW-19

19127

15-{)3-2019

N680KH Cessna 525

525-0680

Rotterdam

N73077

Cessna 140

10239

Hoogeveen

Doorhalingen
PH-1617 Diamond HK 36TC

36.518

naar Duitsland

18-03-2019

Microlights
Inschrijvingen
PH-465

ATEC Faeta 321

15-{)3-2019

F980319A

Schleicher ASK 13

OE-XXY

Robinson 44-11

10859

Teuge

OH-YLW

Pilaus PC-12/45

334

Maastricht

00-JAF

Boeing 737-800

Eindhoven

00-JAV

Boeing 737-800

Eindhoven

00-JBG

Boeing 737-800

Amsterdam

00-JNL

Boeing 737-800

Amsterdam
Schiphol

Ballonnen

00-MMT Cessna 560XL

560-5593

00-ZHS Nord 2000

10399/69

Woensdrecht

Inschrijvingen

OY-9469 Shark UL

042/2016

Teuge

2-ZEUZ

U-1164

Lelystad

PH-NEO

Cameron N-56

10715

04-03-2019

Beechaaft C90A

Deze maand is er
weinig echt nieuws
te melden, afgezien
van de herinschrijving van de Stinson
Sentinel van de Klu
Historische Vlucht.
Tussen de buitenlanders vinden we een
klassieke Cessna
140 en de Deense
Shark UL, uitgebreid
beschreven in de
vorige edities van
Piloot en Vliegtuig.
De vele Boeings 737
zijn voor het zomerseizoen gehuurd
door TUI, als vervanging voor de eigen
737 MAX-vloot die
tijdelijk aan de
grond staat.

Doorhalingen
PH-JON

Lindstrand LBL 240A

691

naar Polen

20-{)3-2019

E-mail planespot
ter@ziggo.nl
Voor het droppen van parachutisten wordt op Seppe de Cessna TU206G Stationair gebruikt. De PH-ENP is, in plaats van de conventionele zui

Bron: ILenT,

germotor, uitgerust met een turboprop. Zuiniger, stiller en goedkoper, maar eerlijk zeggen: mooi is anders..

Airnieuws
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Door: Thijs Postma - Foto’s: collectie Postma

P-38: DE VORKSTAARTDUIVEL
Op 27 januari 1939 voltooide een van de beste jachtvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog zijn eerste
vlucht. Gedurende de eerste operationele jaren werd de Lightning echter geplaagd door technische
beperkingen, maar vanaf 1944 kwam dit fantastische vliegtuig volledig tot zijn recht. Bij de Luftwaffe
verwierf de P-38 al snel de bijnaam ‘Der Gabelschwanz Teufel’.
De P-38 was weliswaar iets minder wendbaar en snel dan de Thunderbolt en de Mustang, maar daar stond tegenover dat zijn actieradius vele
malen groter was en dat zijn twee motoren meer veiligheid boden. De
unieke vorm maakte de P-38 het meest herkenbaar van alle vliegtuigen
van de geallieerden en was een welkome verschijning voor de geallieerde bommenwerperbemanningen die door de Lightning werden beschermd tot diep in Duitsland. Het toestel werd in minder grote aantallen gebouwd dan de Thunderbolt en de Mustang, maar tot augustus
1945 verlieten 9.923 Lightnings de fabriek. Het toestel opereerde op al-

Lockheed XP-38. Het eerste prototype.
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Een van de dertien YP-38’s.

le fronten en in allerlei rollen, zoals onderscheppingsjager, escort-jager,
grondaanvalsvliegtuig, fotoverkenner en bommenwerper.

EISEN
De P-38 dankte haar ontwikkeling aan de vooruitziende blik van een
kleine groep USAAC (United States Army Air Corps) officieren. Halverwege de jaren dertig waren de jachtvliegtuigen gelimiteerd door het beschikbare motorvermogen, waardoor het totaalgewicht en het bereik
werden beperkt. Het gewicht aan bewapening was slechts ± 227 kg.

De Britten gaven de P-38 de naam ‘Lightning’.

Een kijkje onder de huid van de P-38J.

F-5 fotoverkenner met daarachter een P-38L.

Dat kwam neer op één lichte en één zware mitrailleur en een paar honderd patronen. Om deze bewapening te verdubbelen was een vliegtuig
met twee motoren gewenst. Het was niet eenvoudig om de gangbare
weerstand binnen het leger tegen een dergelijk type te overwinnen,
maar in 1936 werden een paar geselecteerde vliegtuigfabrieken uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor een eenmotorige en een
tweemotorige jager. De eis was, dat de toestellen een (voor die tijd)
zware bewapening moesten hebben. Ze moesten motoren met turbineaanjagers en een neuswielonderstel hebben. Een hoge klimsnelheid en
een grote actieradius zonder hulptanks waren eveneens vereist.

heeds Model 10A; een tweemotorig verkeersvliegtuig. De verwachte
snelheid was 644 km/h op 6.100 m hoogte.

REVOLUTIONAIR VLIEGTUIG
Een van de bedrijven die in 1937 reageerde was de Lockheed Aircraft
Corporation. Hoofdconstructeur Hal Hibbard en Clarence L. ‘Kelly’ Johnson (later beroemd van de Starfighter, de U-2 en de SR-71) hadden al
een jaar eerder studie verricht voor een dergelijk vliegtuig. Zij hadden
het voordeel dat zij al diverse gesprekken hadden gevoerd met leden
van het Army Air Corps. Uit zes verschillende studies werd gekozen voor
een jager met twee staartbomen en daartussen een gondel met de
cockpit, de bewapening en het neuswiel. In de neus van de staartbomen waren de twee Allison V-1710-C-motoren geplaatst, terwijl de General Electric turbineaanjagers zich achter de vleugel in de staartbomen
bevonden. De hoofdwielen werden in de staartbomen ingetrokken.
Twee radiatoren op elk van de staartbomen achter de aanjagers zorgden
voor de koeling van de motoren. De toevoer van de koelvloeistof werd
verzorgd door pompen die door de motoren werden aangedreven,
waardoor de motoren nooit het maximumvermogen leverden, behalve
in de laatste varianten van de P-38. De oliekoelers bevonden zich onder
de motoren met de inlaat vlak achter de spinner. Op praktisch alle varianten van de P-38 werden driebladige Curtiss Electric-propellers gebruikt. Het verwachte gewicht was 4.767 kg. Dat was meer dan Lock-

P-38G. Let op de turbines en de radiatoren.

De 5.000e P-38 ‘Yippee’.

XP-38
Lockheed won de competitie en versloeg Douglas, Curtiss, Bell en Vultee. De fabriek kreeg op 23 juni 1937 een contract om een prototype
van zijn Model 22 te bouwen als XP-38. De XP-38 was geheel van metaal met verzonken klinknagels. Zelfs de roeren waren met metaal bekleed (een unicum in die tijd). Twee Lockheed-Fowler flaps bevonden
zich aan het middendeel en twee aan het buitenste deel van de vleugel.
De metalen ailerons en roeren waren statisch en dynamisch gebalanceerd. Alle stuurorganen werden handmatig bediend. In de laatste versies werd de P-38 de eerste jager met stuurbekrachtiging.

TESTVLUCHTEN
Tegen het eind van 1938 was de XP-38 klaar. Tijdens taxiproeven bleken
de remmen onvoldoende te functioneren, waardoor de eerste vlucht
moest worden uitgesteld. Op 27 januari 1938 koos Lt. B.S. Kelsy met de
XP-38 het luchtruim. Kelsey was een van de Air Corps-officieren die in
1936 verantwoordelijk waren voor de specificaties voor de nieuwe jager.
Terwijl de XP-38 weg klom, begonnen de flaps dusdanig te trillen dat
drie van de ophangpunten afbraken. Kelsey zag kans om de trillingen
binnen de grenzen te houden, door een invalshoek van achttien graden
aan te houden tot aan de landing, waarbij de kielvlakken over de startbaan schuurden. Tot 10 februari 1936 werden nog vijf vluchten gemaakt
waarbij problemen met de besturing en de uitrusting moesten worden
opgelost, voordat de eigenschappen van de XP-38 bevredigend waren.
Op 11 februari vloog Kelsey het toestel naar Wright Field te Dayton Ohio
voor officiële Army-testvluchten. Kelsey wilde een record breken naar
Dayton met de optie om door te gaan naar New York. Met een tussenlanding in Amarillo, Texas bereikte hij Wright Field zonder problemen en

P-38L in de landing.
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Door: Thijs Postma - Foto’s: collectie Postma

Met dit type verdween St. Exupery bij Zuid-Frankrijk.

P-38 Droopsnoot bommenwerper.

XP-58 Chain Lightning.

XP-49 Escort Lightning.

vloog toen door naar New York. De gemiddelde snelheid van 563 km/h
(met soms grondsnelheden van 676 km/h) was indrukwekkend, maar
helaas verloor de XP-38 tijdens de landing motorvermogen. Met de
neus omhoog en een minimumsnelheid schoot het toestel door aan het
eind van de baan en werd onherstelbaar vernield. Kelsey mankeerde
niets. Ondanks dit voorval was de U.S. Army onder de indruk van de potentie van de nieuwe jager. Op 27 april kreeg Lockheed een contract
voor dertien YP-38’s. De YP-38 kreeg een bewapening van één 37 mm

kanon met 15 patronen, twee 7,62 mm mitrailleurs met 200 patronen
en twee 7,62 mitrailleurs met 500 patronen.

P-38J. Hulptanks vergrootten de actieradius beduidend.

64

PILOOT EN VLIEGTUIG JANUARI 2019

BEWAPENING
Vanwege de massale expansie van de Amerikaanse strijdkrachten in
1939/1940 en de verwachte orders uit Europa, maakte Lockheed plannen om ten minste tachtig P-38’s te gaan bouwen. Door gebrek aan geschoolde arbeiders en de toename van verschillende projecten, duurde

Lockheed bouwde 75 P-38M nachtjagers.

het tot 17 september 1940 voordat de eerste YP-38 vloog. De rest werd
pas in 1941 afgeleverd. Tijdens het testprogramma van de YP-38’s traden enige problemen op, zoals buffeting (schudden) van de staart en
compressibiliteit-verschijnselen tijdens duiksnelheden. De buffeting
bleek te zijn veroorzaakt door een verstoorde luchtstroom over de vleugel/rompverbinding. Dit werd opgelost door een verbeterd vloeistuk. Het
probleem met de compressibiliteit zou pas worden opgelost met de
komst van de P-38L.

VARIANTEN
In juli volgde een USAAC-order voor 66 P-38’s. In de P-38 werd de bewapening gestandaardiseerd op 12,7 mitrailleurs en de piloot werd beschermd met bepantsering. Van de P-38 werden maar 30 exemplaren
gebouwd, de rest werd afgebouwd als P-38D’s met zelfdichtende brandstoftanks en verbeterde bepantsering. De enige XP-38A werd uitgerust
met een drukcabine. De aanduidingen P-38B en P-38C werden niet gebruikt.
Intussen hadden Frankrijk en Engeland in mei 1940 al orders geplaatst
voor respectievelijk 417 en 250 P-38’s. De Britten gaven de P-38 de
naam ‘Lightning’. Met de val van Frankrijk werd de Franse order overgenomen door de Engelsen met de aanduiding Lightning Mk.2. Slechts
drie Lightning Mk.1’s bereikten Engeland voordat de order werd geschrapt. De RAF vond de Lightning ongeschikt omdat de prestaties op
grote hoogte te wensen overlieten. De toestellen werden daarop overgenomen door het USAAC voor de verdediging van de Amerikaanse
westkust. Een order voor 524 Lightning Mk.2’s werd overgenomen door
het USAAC, nog voor ze waren geleverd.
In het najaar van 1941 kwam de P-38E van de productielijn. Dit werd
beschouwd als de eerste operationeel capabele variant. In de P-38E
werd het 37 mm kanon van de P-38D vervangen door een Hispano 20
mm-kanon. In de F-, G- en H-versies van de Lightning werden vooral
sterkere motoren en modificaties aangebracht. Tot de meest belangrijke
verbeteringen behoorden droptanks en manoeuvering flaps.

OPERATIONELE INZET
Voor de verdediging van de Aleoeten in Alaska werd de 11e Luchtmacht
gevormd. P-38’s van de 343rd Fighter Group waren de eerste P-38’s die
buiten de Verenigde Staten opereerden. Op 4 augustus 1942 schoten
twee P-38’s van deze groep twee Kawanishi Mavis vliegboten neer.
Daarmee behaalden zij de eerste luchtoverwinning met de Lightning.

Een paar weken daarvoor was de operatie ’Bolero’ van start gegaan,
waarbij jagers en bommenwerpers naar bases in Engeland werden gevlogen. Met hulptanks was de afstand voor de P-38’s geen probleem.
Een deel bleef achter in IJsland voor operaties tegen de Focke Wulf Condors. Operaties in Europa waren gelimiteerd, omdat de P-38’s waren
voorbestemd om in Noord-Afrika de operatie ‘Torch’ te gaan ondersteunen. Ze werden vooral op escorte-missies gebruikt en leden grote verliezen.
In de Pacific was de Lightning de meest favoriete jager vanwege zijn
enorme vliegbereik. Achttien P-38’s van het 339th Fighter Squadron vlogen op 18 april 1943 een afstand van 700 km over zee om het vliegtuig
te onderscheppen waarmee admiraal Yamamoto (de architect van de
aanval op Pearl Harbor) Japanse bases wilde bezoeken in de omgeving
van Bougainville. Drie bommenwerpers en drie Zero-jagers werden
neergeschoten voor het verlies van één P-38.

DE ULTIEME LIGHTNING
Terwijl de P-38 zijn vuurdoop kreeg in Europa, werkte Lockheed aan de
P-38J, een belangrijk verbeterde versie van de Lightning. De interkoelers
verhuisden van de vleugelvoorrand naar een positie onder de motoren,
waardoor nu de motoren maximumvermogen konden geven. In de
vleugelvoorrand kwam hierdoor plaats voor extra brandstoftanks. Elektrisch bediende duikremflaps loste het compressibiliteitsprobleem op
waar de voorgaande versies van de Lightnings zoveel last van hadden.
Hydraulische aanjagers in het aileron-circuit maakte de P-38 de eerste
jager ter wereld met stuurbekrachtiging. De P-38K bleef een project.
De P-38L kreeg Allison V-1710-111/113-motoren en was daarmee de
laatste ontwikkeling van de Lightning.
In de tweede helft van 1943 overtrof de productie van de P-38 de vraag
van het Afrikaanse front en maakte het mogelijk om vliegtuigen te leveren voor operaties vanaf Engeland. Vanaf oktober vlogen de Lightnings
escortes voor B-17’s en B-24’s van de Achtste luchtmacht. Het was in
die tijd, dat de P-38 bij de Luftwaffe de naam ‘Der Gabelschwanz Teufel’
kreeg. Naarmate de oorlog vorderde en de vraag naar escorterende jagers verminderde, werd de rol van de P-38 uitgebreid met aanvallen op
gronddoelen. Ook hierin bleek de Lightning een geduchte machine. Verschillende varianten van de Lightning werden gebouwd als F-4 en F-5
fotoverkenners en als nachtjagers. Na het einde van de oorlog werd de
Lightning vrij snel uit dienst gesteld bij de USAF. Wel bleven ze nog in
dienst in Honduras, Frankrijk en Italië.

LOCKHEED P-38 LIGHTNING IN HET KORT

Motoren
Vermogen
Spanwijdte
Lengte
Leeggewicht
MTOW
Max. snelheid
Vliegbereik
Bewapening

P-38G
P-38L
2 x Allison
2 x Alllison
V-1710-51/55
V-17-10-111/113
1.325 pk
1.600 pk
15,85 m
15,85 m
11,53
11,53 m
5.534 kg
5.797 kg
8.981 kg
9.798 kg
644 km/h
666 km/h
2.688 km
3.676 km
1 x 20 mm kanon 1 x 20 mm kanon
4 x 12,7
4 x 12,7 mm
mitrailleurs
mitrailleurs
lanceerinrichting voor raketten

P-38E’s op Adak Island op de Aleoeten.
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ONGEVALSANALYSE

Door: Harro Ranter, the Aviation Safety Network - Foto’s: Onderzoeksraad voor Veiligheid

ZWITSERS DEMOTEAM MIST PRECISIE
Op 9 juni 2016 botsen twee F-5E-jets van het Zwitserse demoteam Patrouille Suisse tijdens een oefening
bij Leeuwarden. Eén F-5 stort neer, de andere maakt een noodlanding. Een displayvlucht vereist uiterste
precisie. Wat ging er mis? Piloot en Vliegtuig duikt in het ongevalsrapport.
Conform de traditie bij veel luchtmachten heeft ook Zwitserland een demoteam. Sterker nog, ze hebben er zelfs vier: Patrouille Suisse, PC-7
TEAM, F/A-18 Hornet Solo Display, en het Super Puma Display Team.
De Patrouille Suisse bestaat uit een commandant, zeven piloten (inclusief een reservepiloot) en ondersteunend personeel voor onderhoud en
logistiek. Alle vliegers zijn professionele militaire piloten. Er zijn geen pi-

De J-3086, zes dagen voor de crash tijdens de ILA 2016. (Foto: Julian Herzog).
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loten van de Zwitserse luchtmacht die exclusief optreden voor luchtshows, daarom is het deel uitmaken van de Patrouille Suisse een extra
taak naast hun dagelijkse job in de luchtmacht.
Gevlogen wordt met zes Northrop F-5E Tiger II-vliegtuigen. Het F-5Evliegtuig is ontworpen als een licht gevechts- en grondaanvalsplatform,
maar wordt ook gebruikt als een trainer. De Koninklijke Luchtmacht heeft

Patrouille Suisse op Volkel, 2013. (Foto: Harro Ranter)

tussen 1969 en 1991 de voorlopers van dit type gebruikt, de NF-5A en
NF-5B.
De F-5E’s van Patrouille Suisse zijn begin jaren tachtig in Zwitserland geassembleerd.
Bij de Zwitserse luchtmacht worden de F-5E’s gebruikt om de F/A-18vloot te ontzien. Ze worden in het bijzonder ingezet als agressors, voor
doelsleepwerkzaamheden, monitoring van radioverkeer en uiteraard bij
het displayteam Patrouille Suisse.
De standaard-display van Patrouille Suisse bestaat uit verschillende manoeuvres, die in een vaste volgorde in verschillende formaties worden
uitgevoerd. Dit standaard display duurt ongeveer achttien minuten.

OPEN LUCHTMACHTDAGEN
De Patrouille is in Nederland een bekende verschijning bij de Open
Luchtmachtdagen van de Koninklijke Luchtmacht. Ook voor de editie
van 2016 wordt het team gestrikt.
In de ochtend van donderdag 9 juni 2016 vertrekt Patrouille Suisse vanuit Zwitserland en arriveert rond 11:00 uur op de vliegbasis Leeuwarden.
Na aankomst checkt het team in bij de Display Operations en krijgt het
team briefings over de lokale procedures, het displayprogramma, lokale
weersinformatie en de tijdschema’s. Rond 14:45 uur voert het team de
pre-flight formatiebriefing uit, met informatie over het weer, de formatievlucht en vliegveiligheid. Na het voorbereiden van de vliegtuigen vertrekken de zes F-5E’s van Patrouille Suisse rond 16:00 uur van de luchtmachtbasis voor een oefenvlucht.

OEFENING
De ongevalsvlucht begint met een standaard formatiestart. Alle zes vliegtuigen vertrekken gelijktijdig in twee formaties van drie vliegtuigen. Na
het opstijgen voert het team een gebiedsverkenning uit en begint de
display-repetitie rond 16:10 uur. Verschillende formaties worden gevlogen met alle zes vliegtuigen bij elkaar. Hierna splitst de formatie zich op
in een deel met vier vliegtuigen, bestaande uit de nummers 1 tot en
met 4 en een deel met twee kisten, bestaande uit nummers 5 en 6.
Terwijl deze twee vliegtuigen een solo-display uitvoeren, vormen de
nummers 1 tot en met 4 een Diamond of Box-formatie ten oosten van
het vliegveld. De vier vliegtuigen splitsen zich in twee formaties van
twee en vliegen vervolgens vanuit tegenovergestelde richting. Ze passeren elkaar om vervolgens aan te sluiten bij nummer 3 en 4 die een
bocht naar links hebben gemaakt. Vervolgens moet aangesloten worden
bij nummers 1 en 2 om weer een Diamond-formatie te vormen.
De vlucht wordt uitgevoerd op een hoogte tussen de 1.000 en 1.500 ft.
Tijdens de hele vlucht geeft de leider van de formatie, nummer 1, de
formatieopdrachten via de radio, inclusief hoogten en snelheden om te
vliegen. Na de tegenovergestelde pass (A op de illustratie) keren de
nummers 3 en 4 naar het noordwesten (B) om een bocht naar links
naar het westen uit te voeren om weer bij de twee andere vliegtuigen te
komen. Tijdens de bocht naar links, voor het vormen van de Diamondformatie, vliegt nummer 3 onder nummer 4 en haalt het andere vliegtuig in (C). Zich realiserend dat hij uit positie is en sneller dan het andere vliegtuig in de formatie vliegt, verlaagt piloot nummer 3 het vermogen
en schiet naar rechts om onder de formatie te vliegen. Volgens de piloot
is dit een gebruikelijke procedure om snelheid te verminderen en zichzelf terug te plaatsen in de buurt van het andere vliegtuig. Terwijl hij dat
doet, verliest hij het zicht op vliegtuig 2. Piloot nummer 2 concentreert
zich op dat moment op de positie van nummer 1 en ziet vliegtuig 3
niet. Door de snelheidsafname van vliegtuig nummer 3 wordt de afstand plots veel kleiner tot het moment dat ze met elkaar in botsing komen.
Tijdens de botsing raakt de linkerhoofdvleugel van vliegtuig 3 de rechterhoofdvleugel en stabilo van nummer 2. De helft van het stabilo breekt
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af en de hoofdvleugel loopt flinke schade op. Nummer 3 raakt echter
zodanig beschadigd dat het vliegtuig oncontroleerbaar wordt. Het tolt
rond de lengteas.
De piloot slaagt erin om het vliegtuig rechtop te draaien en activeert zijn
schietstoel. Aan de parachute komt hij veilig naar beneden. Daaraan
komt een einde wanneer hij door het glazen dak van een kas valt. De
piloot loopt hierbij lichte verwondingen op. Zijn vliegtuig stort neer op de
rand van een vijver naast de boerderij die bij de kas hoort. De piloot van
vliegtuig nummer 2 stuurt aanvankelijk de kist in de richting van de zee.
Hij voert enkele stuurcontroles uit en concludeert dat zijn vliegtuig nog
steeds bestuurbaar is. Ondanks de geleden schade, kan hij terugkeren
naar de vliegbasis Leeuwarden voor een normale landing.

ONDERZOEK
In de burgerluchtvaart worden internationale afspraken gehanteerd over het
onderzoeken van vliegtuigongevallen, vastgelegd in ICAO Annex 13. Bij militaire vliegtuigen zijn er weer andere afspraken. In dit geval was er een overeenkomst tussen de Zwitserse en Nederlandse overheid uit 2007. Hierin
staat dat in onderling overleg wordt bepaald wie het onderzoek uitvoert bij
ongevallen en incidenten in het ene land waarbij militairen uit het andere
land betrokken zijn. In dit geval besloot de Koninklijke Luchtmacht geen onderzoek in te stellen waarna het onderzoek door de Zwitserse militaire autoriteiten werd uitgevoerd, daarbij geassisteerd door de Koninklijke Marechaussee. Omdat dit onderzoek mede een strafrechtelijk en/of
tuchtrechtelijk karakter had, besloot de Onderzoeksraad voor Veiligheid een
onafhankelijk veiligheidsonderzoek naar dit ongeval in te stellen.

TRAINING
Een van de aspecten waar de OVV naar keek, was de training van de
vliegers.
Het displayseizoen 2016 voor Patrouille Suisse begon in april 2016. In
de eerste twee weken trainde het team twee tot drie keer per dag. Na
deze twee weken trainde het team eenmaal per week. Dit betekent dat
het team in dat seizoen ruim twintig keer eerder had getraind voor de
ongevalsvlucht. Voor het ongeval vloog het team drie andere vertoningsvluchten De laatste was het weekend ervoor tijdens de ILA Berlin Air
Show. Alle displays werden gevlogen in het F-5E Tiger II-vliegtuig.
Het is gebruikelijk bij de Zwitserse luchtmacht dat een piloot met meerdere vliegtuigtypes vliegt. De Onderzoeksraad merkt op dat het vliegen
van displays in nauwe formatie met krachtige vliegtuigen en het maken
van speciale manoeuvres, speciale vaardigheden vereisen en veel ervaring met het type vliegtuig. Dit kan alleen worden bereikt door uitgebreide training en toewijding.
Hoewel alle piloten ervaren waren, is uitgebreide training op de F-5E nodig om displays veilig te kunnen vliegen, vooral wanneer ze worden gevlo-
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Animatie van de botsing.

De J-3086 crashte in het water.

gen in andere vliegtuigtypen dan piloten gewend zijn. De meeste piloten
van andere displayteams in Europa worden gedurende een bepaalde periode fulltime bij het team geplaatst. Ze vliegen geen operationele missies,
maar voeren bijna elke dag trainingsvluchten uit en vliegen alleen gedurende het seizoen in het type vliegtuig dat gebruikt wordt door het team.
In vergelijking met die andere teams zijn de intensiteit en frequentie van
de training van de piloten van Patrouille Suisse laag. Dit, gecombineerd
met het feit dat de piloten met meerdere vliegtuigtypes vliegen, kan resulteren in een lager niveau van ervaring en vaardigheden op het type vliegtuig dat wordt gebruikt voor de displayvluchten.

was wel vastgesteld dat als de vliegbewegingen parallel aan de richting
van de landingsbaan zouden worden uitgevoerd, de vliegtuigen over de
minst bevolkte gebieden zouden vliegen. In een noodsituatie moesten
de vliegtuigen proberen de Noordzee te bereiken en daarbij bebouwd
gebied vermijden. Hoewel een risico nooit helemaal is uit te sluiten, zoals dit ongeval illustreert, was de veiligheid van personen op de grond
zo veel mogelijk gewaarborgd, stelde de Onderzoeksraad.

OMGEVING
De minister van Defensie had een vergunning voor de Luchtmachtdagen, een ‘luchtvaartvertoning’ in jargon, afgegeven voor de periode van
7 tot en met 11 juni 2016. Aan deze vergunning waren voorwaarden
verbonden met betrekking tot vlieghoogten en afstand tot het publiek.
Deze voorwaarden waren vooral vastgesteld ter bescherming van de
aanwezigen op de vliegbasis. Er was geen risico-inventarisatie gemaakt
met betrekking tot personen buiten de vliegbasis en omwonenden. Het

CONCLUSIE
De Onderzoeksraad concludeert dat het ongeluk ontstond omdat de
piloot van vliegtuig nummer 3 het andere vliegtuig, nummer 2, tijdens
het manoeuvreren bij het samenkomen van de formatie uit het oog
verloor. Hierdoor botste vliegtuig nummer 3 tegen nummer 2, terwijl
beide vliegtuigen een helling hadden die van elkaar was afgewend.
Het vliegen van zowel operationele als demonstratievluchten met
meerdere vliegtuigtypen, beperkte trainingsvluchten en geen adequate
procedures in het geval dat een piloot zicht verliest op andere vliegtuigen, hebben mogelijk een rol gespeeld in het ontstaan van het ongeval.

HET VLIEGTUIG
Type
Northrop F-5E Tiger II
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J-3086 (#3)
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J-3088 (#2)
L1088/1184
1984
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Beschadigingen aan J-3088.
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Piloot 1
Vliegervaring
Op F-5E

1.990 uur
456 uur

Piloot 2
Vliegervaring
Op F-5E

1.257+ uur
125 uur
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1993?

Hoofdredacteur
Drs. Ruud Vos
r.vos@eisma.nl

Wat gebeurde er in 1993 op luchtvaartgebied? Een ietwat rare vraag voor een luchtvaartmagazine dat pretendeert zowel eigentijds als actueel te zijn. Toch geven we
in deze editie een paar antwoorden. Want we willen op
deze manier de vijfentwintigste verjaardag van Piloot en
Vliegtuig waardig afsluiten met een extra dik nummer.
Uiteraard verliezen we daarbij de actualiteit niet uit het
oog.

Redactie-adres
Celsiusweg 41, 8912 AM Leeuwarden
redactiepilootenvliegtuig@eisma.nl
+31(0)88 29 44 800

De ‘1993-onderwerpen’ in deze editie zijn aangedragen
door Nederlandse en Belgische auteurs die vaak al vanaf het eerste uur bij Piloot en Vliegtuig betrokken zijn. Zij
kregen de vrije hand om op basis van hun eigen herinneringen of archieven met voorstellen te komen die zich
hiervoor leenden. Die vraag was niet aan dovemansoren
gesteld. Wat volgde was een bonte aaneenschakeling
van verhalen waarbij zowel de civiele als militaire luchtvaarthoogtepunten of -bijzonderheden voor het voetlicht
werden gebracht. Soms persoonlijk gekleurd, vaker nog
op feiten gebaseerd. Met een aantal opmerkelijke eerste
vluchten uit het jaar 1993, die van de Fokker 70 en de
Cessna Citation X zakenjet. Hoewel beide helaas niet
meer geproduceerd worden, vliegen er wereldwijd nog
tientallen van rond. Over betrouwbaarheid gesproken.
Piloot en Vliegtuig zelf is in de loop der jaren met zijn
tijd meegegaan. Het blad kan tegenwoordig zowel op
papier als digitaal worden gelezen. Daarnaast kan luchtvaartactualiteit al een paar jaar dagelijks via de eigen,
sterk groeiende website worden gevolgd. In de digitale
archieven van deze website bevinden zich inmiddels
meer dan 8.500 nieuwsberichten
(check: www.pilootenvliegtuig.nl).
Maar ook via Facebook (facebook.com/Pilootenvliegtuig) en Twitter (twitter.com/PilootenVliegtu) en een
tweewekelijkse nieuwsbrief wordt het nodige ‘met de
achterban gedeeld’.
Welke verschijningsvorm Piloot en Vliegtuig over vijfentwintig jaar zal hebben, is natuurlijk nog niet bekend.
Maar we kunnen wel voorspellen dat dit voor Nederland
en België unieke luchtvaartmagazine een blijvertje is.
Want de opmerkelijke mix aan luchtvaartinhoud die
maandelijks al vijfentwintig jaar wordt geboden, is tevens
het bestaansrecht voor de toekomst. Dus op naar de
vijftig!
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