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Euroglide 2010 – verslag crew team MD 
 
 

Proloog 
 

Ons geduld  is weer behoorlijk op de proef gesteld. Twee  jaar gaan voor ons gevoel  in het 
dagelijkse  leven meestal  sneller  voorbij  dan  ons  lief  is.  Een  uitzondering  daarop  lijkt  het 
interbellum  tussen  de  Euroglides  te  vormen. Maar  goed, we  zijn  er  inmiddels  al wel  een 
beetje aan gewend, na 10 EG’s. 
Inderdaad, er zijn ondertussen alweer tien EG’s door de EACzc georganiseerd. Een prestatie 
die  alleen  met  heel  veel  inzet,  motivatie,  improvisatie,  liefde  en  aandacht  kan  worden 
volbracht. Aan  iedereen die daaraan heeft meegewerkt zijn wij  (de deelnemers), nu,  in het 
verleden, maar ook wellicht in de toekomst veel dank verschuldigd. Ik feliciteer de EACzc hoe 
dan ook met dit prachtige jubileum. 
 

Zonder er al teveel woorden aan vuil te maken hebben Max en ik weer onze voorbereiding getroffen. Zo heeft 
Max weer  eens  geïnvesteerd  in  een  paar  verse  kaarten.  (Ik  ook  overigens).  Verder  van mijn  10  jaar  oude 
Garmin  GPS  III  Pilot  nog  één  keer  de  database  geupdate  (drie weken mee  bezig  geweest m.m.v.  Garmin 
customer service in UK). Ook de site van Mapquest (www.mapquest.com) bood goede diensten bij het initieel 
uitzetten van de route over de weg t.o.v. de koerslijn. 
Overbodig  om  te  vermelden  dat  met  de  voortschrijding  der  techniek,  de  hulpmiddelen  (informatie‐  & 
communicatievoorzieningen)  voor  zowel de  vlieger als de ophaler,  in de afgelopen 20  jaar een grote  vlucht 
hebben genomen. Vergelijk in de kist een (oude) Zander met een (nieuwe) LX8000 of een Garmin GPS95 (die ik 
op de derde of vierde EG als nav hulp in de auto gebruikte) met een tomtom of een VW NAV system. Deze EG 
had ik het volgende equipment tot mijn beschikking: 
‐ Garmin GPS III Pilot 
‐ tomtom XL 
‐ VW NAV system 
‐ GSM (met bluetooth) 
‐ ACER netbook 
‐ Vertex VHF grondset met losse mic 
Het vinden van de juiste route en het veld waar we de dag zullen eindigen is er misschien niet makkelijker op 
geworden  (teveel  spullen?),  maar  de  kans  om  het  helemáál  niet  te  (kunnen)  vinden  is  nagenoeg  tot  0 
gereduceerd. En het blijft natuurlijk leuk om een beetje met al die dingen te ‘klootviolen’ tijdens het rijden. Ik 
zit per slot van rekening in mijn eentje in de campeur en je moet toch wat te doen hebben onderweg. 
En  dan  te  bedenken  dat  wij  de  eerste  2  EG’s  deden  met  een  (wel  zeer  betrouwbare)  grondset  en  een 
telefoonkaart voor Frankrijk. Géén gps, géén gsm. Die 2 ‘uitvindingen’ alleen al hebben het werk van ophaler er 
zo veel eenvoudiger gemaakt. 
 
In dit  jubileumjaar heeft het de organisatie behaagd een superveelhoek uit  te zetten van 2.328 km. met als 
(keer)punten: 

1. Eindhoven (NL – start) 
2. Bronkow (BRD) 
3. Montricher (CH) 
4. Falaise (F) 
5. Axel (NL – finish) 

 
Volgens een gouden “ophalerrekenregel” is de daarbij behorende afstand over de weg dan 30% meer dan die 
in rechte lijn. Dat zou dan uitkomen op zo’n 3.000 km. Maar omdat ik wat stukken heb afgesneden, zoals van 
Salzgitter Schäferstuhl naar  Ingelfingen en van daar naar Bailleau kwam  ik uit op een totaal gereden afstand 
van Einhoven naar Axel van 2.758 km. Best een leuk stukje sturen in 5 dagen. 
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Afstanden EG2010       
       

van  naar  via  aantal km. 

EHEH  Salzgitter Schäferstuhl  Kassel  470 

Salzgitter Schäferstuhl  Ingelfingen  Würzburg  478 

Ingelfingen  Bailleau  Dijon/Orléans  1.222 

Bailleau  Axel  Parijs  404 

Axel  Moorsele  Kortrijk  92 

Moorsele  Axel  Kortrijk  92 

    totaal  2.758 
 
 

Zondag 20 juni / van: Soesterberg naar: Eindhoven 
Met Max afgesproken dat hij mij  rond 12:00 uur  in Soesterberg 
zou ophalen. Deze  keer  kwam hij  inderdaad op de  afgesproken 
tijd (en datum) opdagen. Ik had de zaterdag ervoor boodschappen 
gedaan,  om  zodoende  voldoende  brood,  nepvet  (Becel  light), 
Coke en andere onontbeerlijke  levensmiddelen  in de campeur te 
hebben.  ’s  Morgens  mijn  tas  ingepakt  en  rugzak  gevuld  met 
kaarten, GPS,  pennen,  kneepad,  etc. Niet  te  geloven wat  je  als 
“DBO’er”*  allemaal mee  kunt  zeulen.  Het  goede  nieuws  is  dat 
bijna alle spullen ook daadwerkelijk gebruikt zijn. Op de kleren na 
dan. Altijd  teveel van bij me en geen  tijd gehad om hier verder 
enige  aandacht  aan  te  besteden.  Het  zou  rijden  worden  de 
komende dagen, heel veel  rijden en verder niets……….  .  Ja, eten 
en slapen dan nog misschien, maar niet noodzakelijkerwijs  in die 
volgorde. En nee, ik klaag niet! Mocht je dat soms denken. 

 

Bij aankomst op Eindhoven werden wij vanaf de poort ‐ met een scoo
voor de aanhanger begeleid. Niets mag nog aan het toeval worden o
duidelijk en bekend. Ook VIN is inmiddels aangekomen en gebroeder
en installeer ik de door mij meegebrachte apparatuur. Vervolgens ve
een  heerlijke wortel  te  gaan  genieten. Wij moeten  nog  even  een
campeur verhelpen, maar met wat assistentie van VW mobiliteitsserv
gepiept. Daar komt het NL team ons even gezelschap houden. Dit zo
de hoor Chris gehuurde camper te bewonderen. Annette is er ook w
haar weer te zien. De Paré‐tjes hebben echter haast om naar de nab
tour” van hun camper houden we nog even te goed. Er moet natuur
worden, dus gezellig met ons even een biefstukje rammen bij de Th
want dit zou voor hen, naar later zal blijken, de laatste kans zijn om 
☺ 
Over The Longhorn gesproken (het beste steakhouse van Oirschot e
tafel gereserveerd en zit daar met het team van de RET al op ons te
campeur op een geschikte plek parkeren. Bij binnenkomst had Tooz
Jägermeister op tafel laten zetten. De schat! Het was pas 18:15, maar
Om  20:00 de briefing,  tenminste  zo  stond het  in het programma. 
slechts een ruwe tijdsindicatie is. 
 

PILOT to TWR: “Tower, can you give me a
TWR to PILOT: “It’s a Sunday to

  3
 

MD en VIN monteren op EHEH
ter als FOLLOW‐ME ‐ naar de parkeerplek 
vergelaten. De redenen hiervoor zijn ons 
lijk naast elkander monteren wij de kisten 
rtrekt VIN naar Geleen o.i.d. om daar van 
  probleempje met  de  achterklep  van  de 
ice is dit buiten de poort in een halfuurtje 
u ons meteen de kans kunnen geven om 
eer bij dit jaar en wij zijn allemaal heel blij 
ij gelegen camping te gaan, dus de “€ 0,50 
lijk (voor het eerst) in de camper gekookt 
e Longhorn zit er helaas niet  in. Jammer, 
van onze gezelligheid te kunnen genieten! 

n wijde omgeving); Toozzz heeft daar een 
 wachten. Max en ik moeten nog even de 
zz voor mij een ½  liter Coca Cola en een 
 mijn EG kon nu al niet meer stuk. 
Nu weten Max  en  ik uit  ervaring dat dit 

 rough time check?” 
day, sir.” 



 

 

 
In  19  jaar  EG  is  er  nog  nooit  een  (eerste)  briefing  op  tijd 
begonnen  en  dus  ook  deze  niet.  Niemand  die  zich  daar 
verder druk om maakt trouwens. En zo is het goed. 

 

Een eigen thermoskan koffie voor Max. Met dank aan 
de Fly‐Inn crew. 

Max  en  ik  hebben  ons  nét  buiten  de  hangaar  waar  de 
briefing wordt gehouden geposteerd, genietend  van  koffie 
(Max heeft een privé thermoskan van de Fly‐Inn gekregen – 
zie  foto),  pijp,  ice  tea  en  sigaret.  Het meeste  is  ons  wel 
bekend. Waar wij echter niet op hadden gerekend was de 
huldiging  van  de  deelnemers  en  organisatoren  die  10x 
hebben deelgenomen of meegewerkt. Max en  ik kregen de 
reeds bekende limegroene EG2010 ere‐trui uitgereikt, maar 
nu was op de rechterborst het ere‐insigne met het cijfer 10 
er op  geborduurd.  En dit  allemaal precies  in ons  jubileum 
jaar waarin team MD 25 jaar bestaat, zij een slordige 20 jaar 
deelnemen  aan  de Nationale  en  dus  nu  ook  10x  (19  jaar) 
hebben deelgenomen aan de EG. 
 
Ik wil niet al  te sentimenteel doen, maar  ik weet nog goed 
dat  ik hééél  lang geleden op de eerste ochtend van een NK 
op  Terlet  bij Max  in  de  caravan  stapte  en  dat  ik  vóór  de 
eerste koffie enkele A4‐tjes  in mijn hand gedrukt kreeg met 
daarop  de  informatie  over  de  eerste  Euroglide.  Ik  kreeg  5 
min bedenktijd of ik als ophaler daar aan mee wilde doen. Ik 
snapte er nog niet al teveel van, maar heb toen wel meteen 
JA  gezegd.  Zélden  zo’n  impulsieve  maar  goede  keuze 
gemaakt. En nog steeds géén spijt van! 

 
De briefing duurt wel heel erg lang. Gelukkig hebben wij (Max, Toozzz, nog wat overig vliegTUIG van de ACvZ en 
ik)  ons,  zoals  eerder  vermeld  nét  buiten  de  hangaar  opgesteld.  Ook  Waldo  Jacobsen,  onze  onvolprezen 
verkeersmisleider van EHEH (en oud collega‐ maar dat is een heel ander verhaal) is er bij. Ik zie hem bijna het 
gebrek krijgen als Toozzz de reeds eeuwenoude mop over “pourrrrrQUOI” vertelt. Als  ik hem daarbij nog wijs 
op een gemeenschappelijke (oud‐)collega is ie helemaal niet meer te houden. Het is gezellig en de stemming is 
fout maar goed! 
Na de briefing kunnen we de kroeg  in. Het  is weer ouderwets gezellig  in de Fly‐Inn. Nu dat we allemaal wat 
ouder zijn, doen we niet meer van die rare dingen, zoals stiekem blijven slapen in de Fly‐Inn. Bier rechtreeks uit 
de tap drinken. ’s Morgens op de grond van diezelfde Fly‐Inn wakker worden terwijl de halve club bij je binnen 
staat. Het  vochtgehalte  van  de  piano  op  peil  brengen  door  ‘m wat  biertjes  te  voeren. Om maar  een  paar 
voorbeelden te noemen. Nee, wat dat betreft zijn we helaas allemaal “nette mensen” geworden………..zucht. 
Rond 24:00 uur richting Huize Toozzz (dar ist immer was Los). Team RET en VIN vinden daar ook hun vertier en 
een slaapplaats. Max is weer op zijn vertrouwde plek in de camper voor de deur te vinden. Als snel is het tijd 
om te kooi te gaan. It giet oan!!! 
 
Maandag 21 juni / van: Eindhoven naar: Salzgitter‐Schäferstuhl 
Aangezien ik de camper al geheel geprepareerd heb en de kist ook al gemonteerd klaar staat, hebben wij deze 
ochtend eigenlijk niet zoveel meer te doen. Ook de aanhanger is al helemaal ingericht. Dus kunnen we om te 
beginnen  genieten  van  het  beroemde  en weer  zeer  goed  verzorgde  EG  ontbijt. Alleen mis  ik  de  gebakken 
eieren met  spek  van  vroeger nog wel eens. Maar  goed,  je  kunt niet  alles hebben en  zeiken  is per  slot  van 
rekening ook een kunst. 
Vervolgens een laatste briefing en dan kunnen we gaan boxen. Het weer ziet er fatsoenlijk uit. Niks bijzonders 
maar zeker goed genoeg om van EH weg te komen. Dit kan vanaf 13:00 uur. Niet eerder, want de LVB van de 
KLu houdt het veld tot die tijd voor ons gesloten i.v.m. een F‐16 die laat zien dat ze er nog écht wel zijn door 
wat circuitjes te vliegen en verder nog wat in‐ en outbound zwaar metaal. 
Max  is om 14:45 aan de beurt om te starten.  Ik sta al met de aanhanger aangekoppeld als  ik hem voorbij zie 
komen. Niet lang daarna peer ik ‘m ook. Eerst maar eens richting Venlo. Het gaat niet super snel, maar toch wel 
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zodanig dat ik gestaag verder achter kom te 
liggen. Ik hoor de NL en de MD op de radio. 
Daan  is  eerder  gestart  en  ligt  een  stukje 
voor op Max. Na enige tijd lijkt het er echter 
op  dat  NL  achter MD  zit. Wat  is  hier mis 
gegaan? Hoe dan ook, de tomtom, VW navi, 
Garmin  GPS  Pilot  III  bewijzen  goede 
diensten.  Alleen  lijkt  het  er  opdat  ik  wat 
problemen heb met zenden/ontvangen met 
Max.  De  oorzaak  hiervan  is  mij  op  dit 
moment  nog  niet  helemaal  duidelijk.  Heb 
met  de  andere  kisten  geen  problemen  bij 
het communiceren. 
Ik  hobbel  dapper  door  richting  Kassel.  Op 
de  A7,  zuid  van  Melsungen,  nog  even 
tanken.  De  campeur  had  wel  wat  dorst 
gekregen.  Rond  20:00  uur  belt  Max  mij 
vanaf  Salzgitter‐Schäferstuhl.  Dat  veld 
kennen we  nog  een  vorige  EG  (2006). Wij 
stonden daar  toen met de NL.  In de buurt 
van het  veld  aangekomen  is het eerst nog 
wel even zoeken naar de  ingang. De NAV’s 
geven wel het veld aan, maar niet de weg 
die  naar  de  ingang  zou  moeten  leiden. 
Uiteindelijk  rij  ik  op  een  steeds  smaller 
wordend  onverhard  landweggetje  dat 
eindigt bij een slagboom. En NO WAY dat ik 
hier met camper en aanhanger zou kunnen 
keren.  Zelfs  afkoppelen  zou  geen  optie 
geweest zijn.   Maar zoals mij dat wel vaker 
overkomt  bij  een  EG  is  de  slagboom  ook 
deze  keer  versierd met  een hangslot dat  gewoon open  staat. Hup uit de  camper, onder  slagboom door  en 
vanuit volledig onverwachte hoek het veld oprijden. Deze keer houdt de UFO ons gezelschap. 

 

Salzgitter‐Schäferstuhl 

We drinken eerst nog even met Martijn  (Alders) en Max  (Leenders) een biertje  in het clubhuis van de  lokale 
zweefvliegclub, om vervolgens te gaan eten. En jawel, we komen weer uit bij dezelfde vreetschuur “Gallo Nero” 
(hoe kan het ook anders, De Zwarte Haan) als toen in 2006 met het NL team. Wat later voegt Walter (Frijters) 
zich ook bij ons gezelschap. Hij was deze eerste dag de ophaler voor het UFO team en nog net op tijd voor het 
dessert. 
Na het eten weer terug naar het veld, waar we de campeur op een mooi vlak stuk – praktisch in het verlengde 
van de baan – stallen voor de nacht. Tijd voor nog wat koffie en Icetea. Het is weer mooi. Wat een rust. Voor 
ons doen op tijd ons nest in. We slapen binnen 10 minuten. 
Mooi dagje om er weer even in te komen. Eigenlijk best bijzonder dat je na 2 jaar gewoon weer doorgaat met 
waar je in 2008 mee bent opgehouden. Je vervalt zo weer in het ritme. Het is nog net geen routineklus. 
 
Dinsdag 22 juni / van: Salzgitter Schäferstuhl naar: Ingelfingen 
Een schone dag kondigt zich weer aan. Ik ben al vroeg uit de veren en heb voor het ontbijt de kist al gepoetst. 
Dat hadden we gisteravond maar even overgeslagen. Het was immers mooi geweest voor die dag. 
Hierop volgt het ontbijt. De gebruikelijke Max Specials en een fuithapje voor de piloot. De ophaler moet zich 
behelpen met een dun schijfje kiwi dat de eerder genoemde piloot met moeite uit de mond spaart. Kist verder 
in  orde maken,  remkabeltje  van  de  aanhanger  “vervangen”  en  wachten  op  de  eerste  thermiek.  Die  laat 
overigens niet al te lang op zich wachten. Het UFO team dacht nog tijd te hebben om rustig naar een DVD‐tje 
van de Lullo’s te kunnen kijken, maar dat liep dus anders. UFO start als eerste, snel daarna gevolgd door MD. 
Martijn en ik blijven op het veld achter. 
Ik haak de aanhanger aan en wacht op verder bericht van Max. “Ga maar rijden”; klinkt al snel door de radio. Ik 
begin  mij  richting  Bad  Hersfeld  en  Giessen  te  verplaatsen.  Weinig  bijzonderheden  te  melden.  De 
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verkeersdrukte valt mee. Het weer is fraai. Icetea en 
sigaretten  binnen  handbereik.  Alle 
navigatiesystemen werken als een dolle. Ik zeg; “On 
this  flight  practically  nothing  can  go wrong!”  Nou, 
inderdaad! I.p.v. richting Würzburg te gaan rij ik iets 
te ver richting Frankfurt. Gelukkig weet  ik vlak voor 
Frankfurt  nog  wel  weer  af  te  buigen  in  de  goede 
richting. Wel een beetje om gereden, maar op zo’n 
afstand  is  dit  te  verwaarlozen.  Onderweg  heb  ik 
contact met Martijn. Via hem en de UFO blijf  ik een 
beetje op de hoogte mbt de whereabouts van Max 
(MD). Het laatste dat ik meekrijg is dat MD vlak voor 
Würzburg  zit.  Daarop  besluit  ik  ergens  op  de  A81 
een stukje terug naar het noorden te rijden en in de 
holding  te gaan bij Ahorn. Wachten op  van bericht 
van Max. 
Zoals  altijd,  blijft  zijn  telefoontje  niet  lang  uit.  Hij 
heeft een privé vliegveld gescoord. Ingelfingen. Met 
wat  behendig  vingerwerk weet  ik  de  verschillende 
NAV  apparaten  te  programmeren  en  kan  ik weer  op  weg.  Over  prachtige  Beierse  landwegen  rijd  ik  naar 
Ingelfingen, althans naar het veld dat daarbij in de buurt zou moeten liggen. Op 800 meter van het veld laat de 
NAV apparatuur mij wat  in de steek.  Ik word weer een soort karrenspoor op geleid en kan op een gegeven 
moment zelfs Max zien staan, maar nog niet bij hem komen. Met wat listig stuurwerk weet ik ook die laatste 
800 meter te overbruggen en sta  ik óp de baan  (nou, meer baantje) met campeur, aanhanger en kist. Mooi, 
niks meer aan doen. Behalve dan dat ik de aanhanger bij de kleine hangar eerst nog even afkoppel. Eén baan 
van stelconplaten  (je weet wel van dat geluid, kedoeng kedoeng kedoeng als  je er overheen  rijdt). Verder 0 
voorzieningen. Maar wat zou  je nodig kunnen hebben? We hebben een prachtige campeur, een goede kist, 
mooi  weer,  een  beetje  geld  om  eten  te  kunnen  kopen,  een  heerlijk  bed……………..…en  koffie  voor  Max 
natuurlijk. 

 

De UFO van Max Leenders op Slazgitter Schäferstuhl 

Voor het avondeten rijden wij naar de metropool  Ingelfingen. En typisch Beiers boerendorp. Het schijnt zelfs 
nog enige toeristische aantrekkingkracht te hebben gezien het aantal hotels en restaurants. Max en ik krijgen 
het weer voor elkaar om een redelijk authentiek uitziende vreetschuur te vinden met een binnenplaats waar 
we onder de bomen zitten. Het koelt ’s avonds snel af, maar met een trui aan is het goed te doen. De juffrouw 
die ons bediende voldeed  in alles wat wij van een Beierse deerne verwachtten. Alleen de Dirndl ontbrak. Ze 
was ongeveer 1.65 m hoog. Dat was nog niet zo bijzonder, Maar dat ze ook 1.64 m breed was wél. Dit was het 
type vrouw die wij op TV zagen tijdens Beierse bierfeesten waarbij ze in iedere hand met 6 superliterpullen bier 
rondsjouwen. M.a.w. beter een biertje mee drinken i.p.v. armdrukken. Anders maak je een redelijke kans dat je 
met arm en al door de tafel heen gedrukt wordt. En daarna wil ze ook nog kussen op de goede afloop zeker? Ik 
denk dat  ik even voor de eer bedank.  Ik merk het,  ik dwaal af………  . Verder was het eten helemaal voor de 
bakker en heb  ik  tijdens de koffie nog even mijn emails kunnen checken en nog wat werk kunnen doen. Ze 
hadden WiFi en mijn netbook had ik snel uit de campeur gehaald. Alles weer helemaal onder controle dus. 
Zonder al  teveel problemen het veld  terug weten  te vinden voor nog een  laatste koffie en genieten van het 
uitzicht. Alleen jammer van die rode lichten op die kutwindmolens. Om een uurtje of half twee sliepen wij als 
roosjes. we zijn al 2 dagen onderweg en tot nu toe  loopt het zeer voorspoedig allemaal. Het eerste keerpunt 
(Bronkow) is gerond. 
 
Woensdag 23 juni / van: Ingelfingen naar: Bailleau‐Armenonville 
Dit gaat een monsterdag worden. Maar van die wetenschap had  ik nog  totaal geen  last  toen  ik vanmorgen 
opstond. Eerst maar eens ff de kist poetsen want die stond er weer lekker “bevliegt” bij. Ondertussen heeft het 
de heer Dolfin ook behaagd uit zijn nest te komen. Tijd voor het welbekende ontbijt. Daarna spullen opruimen. 
Een vroege start lijkt er wel in te zitten. 
We  brengen  veiligheidhalve de  kist  naar  het  andere  eind  van  de  baan  aangezien  er  anders met  een  lichte 
rugwind gestart zou moeten worden. Dat zou nog niet zo’n probleem zijn maar aan het eind van de baan, die 
ook nog licht oploopt staan bomen en hoogspanningsleidingen. Beetje lastig bij een motorstoring. In de andere 
richting alleen maar open vlakte met mooie velden. Dus, verslepen die handel. Aldaar nog  rustig een koffie 

  6



 

 

voor  Max  gefikt  waarna  de 
vliegdag  écht  kan  beginnen. 
Aan  mij  weer  de  eer  om  de 
spullen  verder  in  orde  te 
maken,  de  aanhanger  in  te 
ruimen, aan te haken en ook op 
pad te gaan. 
Het  2e  keerpunt Montrichet  in 
Zwitserland moet haalbaar  zijn 
en  ook  nog  wel  verder.  Ik 
bereid mij dus  voor op een  rit 
van  Duitsland  naar  Frankrijk. 
Eerst  maar  eens  uit  deze 
uithoek weg zien te komen. Op 
de  snelweg  richting  Heilbronn 
en  Karlsruhe.  Ik  wil  wel  een 
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Midden op de baan op Ingelfingen. De perfécte plek om te pitten! 
beetje  langs  de  westkant  van 
witerland schampen en dus zet ik daarna koers richting Basel. Bij Mulhouse ga ik de grens over Frankrijk in. Ik 
as aanvankelijk nog van plan om, net als bij de vorige EG, in Beaune wat wijn in te slaan, maar gezien de reeds 
pgelopen achterstand op Max besluit ik dat deze keer maar over te slaan. Na Auxerre neem ik vanaf de A6 de 
19  richting Orléans. Deze weg  is  zó verlaten dat  ik bijna begin  te  twijfelen.  Is dit wel de  juiste Autoroute? 
owel de VW nav als mijn tomtom proberen mij steeds van de weg sturen, bovendien lijkt het alsof deze A19 er 
elemaal  niet  in  zit.  Ik  hou  vol  en  koers  dapper  door  richting  Orléans.  Gesteund  door  wat  er  op  de 
erkeersborden te  lezen valt. Ondertussen krijg  ik het verlossende telefoontje van Max. Hij staat op Bailleau‐
rmenonville  (of all places). Op dat moment heb  ik nog een kleine 200 km te rijden. “Zet het bier maar vast 
oud.” De navs worden geprogrammeerd en gaháán! 
onder enig probleem weet ik het veld meteen te vinden. Het is ondertussen al bijna donker geworden. De ZZ 
n  de  LL  staan  ook hier. De  kist  staat  keurig  in de  hangar. De UFO  staat  op  een wat  verder  gelegen  veld. 
aarschijnlijk zelfs een stukje voorbij het laatste keerpunt Falaise. Lekkere gezellige jongens ☺! 
angezien het al te  laat  is geworden om een restaurant  in bijv. Chartres te zoeken, besluiten we om met z’n 
llen naar de dichtstbijzijnde McDonalds  te rijden. Deze vinden we – natuurlijk m.b.v. de navs –  in Épernon, 
o’n 11 km verderop. Heerlijk met z’n allen buiten zitten smullen. Had wel een beetje honger gekregen na zo’n 
itje van ruim 1.200 km. Daarna weer met het hele spul terug naar het veld. Maar niet voordat Marc v. B. te 
oet door de drive‐thru was gegaan om voor ons allemaal een toetje te halen. Een feestje! 
p het veld aangekomen zoekt  iedereen vrij snel zijn respectievelijke camper, tent of slaapzaal op. Max en  ik 
aan echter nog even nagenieten van deze mooie maar  lange dag. Hij neemt nog een koffie en ik een Icetea. 
at is het leven toch goed. We zijn allebei wel wat moe geworden van deze toer, dus niet te laat maffen. Het 
indpunt begint al binnen bereik te komen. Het zal toch niet zo zijn dat we na 4 dagen alweer terug zijn? Hoe 
eggen we dat uit aan “thuis”? 

onderdag 24 juni / van: Bailleau naar: Moorsele/Axel (en weer terug naar Moorsele) 
angezien  de  kist  gisteravond  “lekker  veilig”  in  de  hangar  gezet  was,  kon  ik  niet  mijn  gebruikelijke 
chtendritueel afwerken. Het wachten was op de heren van de club om de deuren van de hangar te openen. 
erst dus maar even ontbijten. Daarna kist voorzichtig uit de hangar peuteren en poetsen. 
owel gisteravond als vanmorgen zit Max op een plan te broeden om de open‐klasse kisten die voor ons liggen 
of  nog  bij  ons  op  Bailleau  staan)  te  lellen,  of  om  in  ieder  geval  vandaag  nog  op Axel  te  komen. Dit  gaat 
atuurlijk gepaard met de consumptie van voldoende koffie en pijp. Het zal lastig worden om die grote lerpen 
oor te blijven. De hele trukendoos moet door Max worden opengetrokken. Ik vertrouw op zijn vaardigheden, 
aar zeg daar natuurlijk niets over. 
ist voor de hangaar in orde gemaakt en voor dat er iets van een vliegbedrijf op gang komt motor starten en 
alverwege  de  baan  op  en  wegwezen.  De  ZZ  en  LL  hebben  het  nakijken  (voorlopig  dan).  Aanhanger 
ankoppelen en er achteraan. Eerst maar eens over N10 richting Parijs. Ik dacht een redelijke route om Parijs te 
ebben gevonden – via Pontoise  ‐ maar  tot mijn verbazing kwam  ik bij St. Cloud aan de Seine uit, met het 
entrum van Parijs recht voor mij vol in beeld met o.a. de Eiffeltoren. La Défense ter linkerzijde. Dus dat werd 
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lekker  “Péripheriquen”. 
Gelukkig  was  het  absoluut 
niet druk en kon ik Parijs snel 
aan  de  noordzijde  verlaten. 
Verder over de A1 langs CDG 
richting Lille. Appeltje eitje. 
Het  weer  zag  er  wel  wat 
onbetrouwbaar  uit.  De 
cumuls  (als  die  er  al waren) 
lagen  behoorlijk  ver  uit 
elkaar. Het  is moeilijk om  je 
vanuit  een  camper  een 
voorstelling te maken wat de 

(zweef)vliegcondities 
werkelijk  zijn,  maar  ik  doe 
mijn best  en probeer niet  al 
te optimistisch te zijn. Stel  je 
toch  voor  dat………….  . 
Bijkomstig  geval  is  dat  de 
radiocommunicatie met Max 
deze  EG  niet  helemaal 
probleemloos  verloopt.  Had 
iets met  de  squelch  van  de 

VHF  in de kist van Max te maken. Dus ben  ik ‐ zeker dit  laatste been ‐ wat op mijzelf aangewezen. Via Senlis 
richting Arras. Nog steeds geen woord van Max. Lille, Gent. Het blijft oor‐ver‐do‐vend stil. Eigenlijk had  ik bij 
Kortrijk  in  de  holding  kunnen/moeten  gaan.  But  getheritis  got  the  better  of  me!  Dus  met  een  beetje 
doordouwen sta ik rond een uur of vijf op Axel. Daar werd de poort voor mij open gedaan door de vrouw van 
Snoeri. Axel was nagenoeg verder totaal verlaten. Ik posteer camper met aanhanger voor de hangar en wacht 
op bericht van Max. Kort na aankomst komt de UFO op 1.000 m overkachelen. Zij zijn als eerste gefinisht! Even 
later ook nog gevolgd door de IN1. Na een kleine uur of 2 komt het verlossende woord. Max staat op Moorsele. 
Zo’n 90 km terug. Nou da’s mooi dan. Even een stukje terugrijden dus. West van Kortrijk vinden we Moorsele. 
Een aardig veld dat hoofdzakelijk door para’s gebruikt wordt. Max heeft de kist helemaal aan het eind van de 
baan neergezet. Motto: altijd  landen  in de richting van eventuele kroeg en/of havendienstgebouw [C]. Dat  is 
dus gelukt. 

 

teams MD en ZZ op Bailleau 

Het is ondertussen al wel 21:00 uur geweest als ik bij hem ben, dus is het zaak rap wat te eten te vinden. Het 
lokale  frietkot  wordt  door  Max  afgewezen  (helaas)  en  eindigen  wij  na  nog  wat  kleine  omzwervingen  in 
Wevelgem bij een Bistro (eigenlijk tóch een veredeld frietkot) waar wij hartelijk welkom worden geheten. Alles 
is mogelijk. We beperken onze keuze  tot voornamelijk een  steak  frites. Maar dan wel van een kwaliteit die 
Loetje doet verbleken. Loetje is bekend van vreetschuren in Amsterdam, Oudekerk a/d Amstel en Laren (NH). 
We smullen er weer heerlijk van. Het  is een prachtige avond en we zitten  lekker buiten  in een achtertuin. De 
aangeklede cappu is helemaal een feestje, incl zelfgemaakte advocaat. Dus moesten we er daar nóg een 2e van 
hebben. Om 00:30 verlaten we helemaal gelukkig het etablissement. Het veld is compleet verlaten. Helaas ligt 
het langs een provinciale weg, dus met de stilte valt het een beetje tegen. Niettemin slapen we als roosjes. De 
truc was mooi geweest als we het vandaag tot Axel hadden gered. Max heeft alles uit de kast gehaald, Maar 
meer dan Moorsele zat er voor ons vandaag niet in. 
 
 
Vrijdag 25 juni / van: Moorsele naar: Axel 
Ik word ’s morgens om 5:30 wakker en kijk uit over een vliegveld dat bedekt is met een meterdikke dikke laag 
mist. Aan de horizon komt de zon op. Het is een prachtig schouwspel. Ik besluit eerst tot een volledige sanitaire 
afhandeling om vervolgens enkele foto’s te nemen. De DG lijkt als een soort Vliegend Hollander uit de mist op 
te doemen. Op de achtergrond een oranje rode zon. Het is allemaal van een adembenemende schoonheid. Wie 
zou zo’n prachtig schouwspel verwacht hebben op vliegveld Moorsele  (of all places)? Daarna nog maar even 
terug in riante bed gekropen. De slaapplaatsverdeling in de campeur is de laatste jaren helemaal perfect. Lagen 
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Max en  ik vroeger nog  lepeltje  lepeltje op het Erdgeschoss van de VW campeur. De  laatste  jaren hebben wij 
ieder onze eigen verdieping en bed. Riaaaaant! 
Op een meer christelijk tijdstip opgestaan en de kist gaan afzemen. Was wel wat soppig van de mist geworden. 
Tijdje zoet mee geweest, maar nu was  ie wel écht helemaal proper. Mede dankzij de “nieuwe” zeem die ons 
door Bailleau “ter beschikking” was gesteld. 

Inmiddels was Max ook  tot het  land der  levenden  toegetreden en kon  ik aan het ontbijt beginnen. Voor de 
laatste maal mocht  ik mijn kunsten  in de riante keuken van onze trouwe campeur vertonen. De Max specials 
waren deze  keer dan ook  van uitzonderlijke  z.g.  “export”  kwaliteit. Daarna wachten  tot het weer  aanstalte 
wilde maken om wat  thermiek  te genereren. Dat  leek al  redelijk vroeg  te  lukken. Dus kist preparen voor de 
laatste “monstervlucht” van een slordige 70 km naar Axel. Max in de kist geprakt. Motor starten en de kist vol 
over rechts 180° om de as draaien om recht voor de baan uit te komen. Vol gas en weg. Camper opruimen, 
aanhanger aankoppelen en achter Max aan. Op de ring van Antwerpen is er inmiddels een ongeluk gebeurd en 
verkeer wordt  geadviseerd  om  te  rijden.  Inderdaad,  precies  over  de weg  die  ik  richting  Axel  zou moeten 
hebben. Daar sta ik dan ook kansloos op de R1 in een file voor de Nederlandse grens. Max belt mij ondertussen 
om te zeggen dat hij al op Axel staat. Ik breng hem op de hoogte van de verkeerssituatie. Na enige tijd weet ik 
mij  via een  fietspad  langs de  file  te wurmen en  kan  ik mijn weg  richting Axel  vervolgen. Aangezien  ik daar 
gisteren ook wal was geweest wist ik de weg naar het veld eenvoudig te vinden. Max had zich inmiddels bij de 
club geïnstalleerd met………………koffie, natuurlijk. Het zit er op. Er  is deze dag nog verder niemand gefinisht, 
dus als alles een beetje klopt hebben wij een prachtige 3e plaats behaald. Alleen 2 openklasse kisten voor ons. 
Het is nog behoorlijk vroeg en dat geeft mij tijd om mij in het clubhuis terug te trekken met netbook en Icetea. 
Gedurende enkele uren kan ik mij rustig wijden aan achterstallig werk voor mijn werkgever. Ook heb ik tijd om 
aan mijn eigen achterstallige onderhoud  iets te doen. Een flinke douchebeurt. De eerste sinds ons vertrek op 
zondag 20/6. Door het drukke vliegen (door Max) en rijden (door mij) had  ik de afgelopen dagen niet de tijd 
gehad om even te badderen. Trouwens, zolang je alles met de deospuitbus kunt onderdrukken is er nog niets 
aan de hand, toch? 

Gorilla’s in the mist…………? Nee, DG in de mist, ’s morgens om 05:30 uur! 
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Gedurende de middag en vroege avond komen ook een heleboel andere teams binnen en begint het op Axel 
gezellig   druk  te worden. Bas Krebbers  lanceert het  idee om even een BBQ  te organiseren.  Iedereen  lapt € 
10,00 en hij vertrekt richting de Appie van Axel. Ondertussen beginnen Max en  ik met het opruimen van de 
zooi  die  wij  in  de  afgelopen  week  gecreëerd  hebben.  Aanhanger  leegruimen.  Kist  afbreken.  NAV/COM 
apparatuur inpakken. Antenne demonteren. Eigenlijk hebben we de tent redelijk rap op orde en begint het tijd 
te worden voor de BBQ. 
Bas heeft goed zijn best gedaan en er  is ruim voldoende aan allerlei narigheid voor  iedereen. Alles natuurlijk 
volledig halal en kosjer en voor de  liefhebbers zelfs vegetarisch. Het  is af en toe wel wat dringen bij de BBQ, 
maar het  lukt aardig om de nodige kopvulling te bereiden. Het  is retegezellig en om een uur of 01:00  (26/6) 
vertrekken Max en  ik richting Soesterberg. Ondanks een enkele omleiding weten wij toch de  juiste weg naar 
huis te vinden. Daar komen we rond een uur of half vier aan. Dus tijd voor koffie. Had eigenlijk ook meteen wel 
een ontbijt kunnen maken……. . 

 
EPILOOG 
Zo, we zijn alweer thuis. Na 5 dagen. En daar zit je dan 2 jaar op te wachten. We hebben alles 
– op een remkabeltje van de aanhanger na – weer heel weten te houden, hetgeen toch een 
klein wondertje genoemd mag worden. Het weer was niet super, maar wel goed, zowel voor 
vlieger als ophaler. We hebben van iedere dag genoten, tenminste voor zover daar tijd voor 
was. De  indrukken  en  ervaringen waren weer  onvergetelijk. Max  heeft  het weer  5  dagen 
zonder  al  te  grote  stress met mij weten  vol  te houden.  Ik  ben  hem daar  –  evenals  de  10 
voorgaande edities ‐  zeer dankbaar voor. Ik solliciteer hierbij vast voor de EG van 2012. 
 
 

Je hoeft niet gek te zijn om de Euroglide leuk te vinden………….maar het helpt wél! 
 
 
 

Leo Simons (DBO)* 
crew MD 

Soesterberg, juli 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

* De Blijde Ophaler (DBO) 
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