
 

 

Euroglide 2010       Team YD 
 

2300 km door de lucht en 3100 km over land van Eindhoven, via Bronkow naar Montricher, Falaise en als 
finish Axel 
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Zondag 20 Juni na een wekenlange en uitgebreide voorbereiding eindelijk op weg naar Terlet om Trix bij team 
MR af te leveren, tussendoor wordt er nog even een wandeling gemaakt door Trix, Jeanette en Inge. Het begint 
goed na twee uur krijgt MR een telefoontje met de vraag of de ladies opgehaald kunnen worden en geven ze 
gelijk maar even aan dat ze eigenlijk ook de weg kwijt zijn, dit alles nog voordat ze 
Terlet zijn afgereden. De YD achter de auto gehangen en en-route naar Uden, 
waar een grote pan met aardappelen en gehaktballen vakkundig gefabriekt door 
Lydie de basis zal vormen voor een geweldige EG2010. De druk bezochte briefing 
startte rond acht uur en werd o.a verzorgd door Anton P alias Poortje, met als 
speciale gast Martin Heesakkers die een verhaal houdt van ruim „n uur en 
tussendoor minstens vijf keer aangekondigd te stoppen maar uiteindelijk iedere 
keer weer doorgaat  „tis effe doorbijten, maar ja de man staat wel als een van de 
oprichters aan de basis van het EG idee vanuit NL als opvolger van de 
transeuropean dus niks dan respect. 
 
Spannender is het verhaal over de luchtruimtestructuur rond Bazel en de Frans-Belgische kust, het is nauwelijks 
te bevatten en ik ga er dan ook maar zo in van, we zien wel tegen de tijd dat we daar zijn en alles komt goed. Een 
RT opfris is geen overbodige luxe. 
 
Trouwens op de heenreis naar Eindhoven was het MR team wederom vlak voor Eindhoven de weg kwijt, gelukkig 
voor Mischa heeft Natasja beter kend als Toos vanaf de vliegbasis een “full IF controlled approach” voor dit team 
verzorgd zodat ze toch nog net voor aanvang van de briefing de basis op kwamen rijden. Dit beloofd nog wat 
voor die andere 2300 km over Europa. Rijkswaterstaat legt die wegen ook maar gewoon een beetje door elkaar 
aan zonder dat ze dit tegen Mischa vertellen. 
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Maandagochtend, na een heerlijk nachtje waarbij de postduif nog even bij de vrouwtjes duif kan slapen in het 
nieuwe huis van Niek en Lydie wederom op weg naar Eindhoven weer een briefing met vooral „n vooruitzicht op 
een goede start van het weer. De spanning neemt bij mijzelf langzaam toe, dit is toch wel iets anders dan het 
gebruikelijke rondje om de kerk. Het blijft een beetje “in-to the blind” en maar zien waar je uitkomt en uitzoeken 
wat haalbaar is. Na een zelfstart net over de industriewijk aan het einde van het vliegveld op naar de eerste 
thermiek die gelijk goed loskomt. De YD knalt gelijk door naar 1500m en gaat onmiddellijk op pad en op weg naar 
Bronkow net onder Berlijn door tot vlak bij de Poolse grens.  
 

Tot Hamm - Soest ging het aardig hoewel de 
“overcast” de boel wel begon te vertragen. Uiteindelijk 
leidde dit tot een motorstart en een stukje terugsteken 
naar vliegveld Soest. Hier ontstond wel even een 
omschakelmoment want ik zat al helemaal in de 
landings-mode en zag mezelf al tussen de windmolen 
bladen slapen waar ik er een paar honderd van zag 
liggen naast het vliegveld. Maar direct boven het veld 
zo‟n 10cm stijgen. Plotseling realiseerde ik me dat er 
een wedstrijdvlucht opzat maar er wellicht een 
mogelijkheid was voor een tweede vlucht, daarom 
blijven vliegen op de 10cm want zolang het wiel niet 
rolt etc etc. VIN wist trouwens via een vage  zand 
afgraving nog wel weg te komen de bikkel,  



 

 

duidelijk een man met meer EG ervaring. 
Langzaam werd de thermiek weer iets beter waardoor ik 
uiteindelijk haaks naast Paderborn wist te komen, maar me 
wel bewust dat er meer nodig was om de minimum afstand 
van 50 km te halen anders zou het allemaal vergeefse moeite 
zijn en alleen maar verplaatsingkilometers kosten. Langzaam 
verder schuivend kwam ik uiteindelijk in de buurt van Hoxter-
holzminden. Toen ik hoorde dat de VIN, de MA en de MR 
daar ook al stonden en de verdere vooruitzichten, het was al 
19.30, niet best meer waren besloten daar ook te landen. 
Goede keus en gelijk een echte EG avond. MA Jacques en 
Cees de Boer gingen bij de lokale Italiaan 23 pizza‟s 
bestellen en bij een tankstation al het bier opkopen. De basis 

voor een perfecte eerste avond. Met z‟n allen op het terras bij een ondergaande zon pizza bier etc “hoe rijk kan je 
zijn” zou MD zeggen, die trouwens een stukje verder stond. 
 
Wel een smetje op de avond was dat de MR met wiel in was geland door problemen met 
z‟n wielalarm o.i.d, dit zou op zich geen probleem mogen zijn, Mischa kreeg alleen daarna 
het landingsgestel niet meer in de lock. Minstens tien man hebben intensief naar het MR 
wiel gekeken maar niets hielp. Er zat maar ding op en dat was de volgende ochtend met 
de auto op weg naar de DG-fabriek in Bruchsdal . De dag loopt op z‟n end, tentjes onder 
de vleugel en samen met de ophaalster van de MR in een tentje gekropen heerlijk. Het 
gevoel is er dat de EG nu echt is begonnen. 
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Nieks beurt. relaxt ontwaken een bakkie koffie de kist afgezeemd en alles in orde gemaakt voor de tweede dag. 
Voor mij nu een race vanuit de auto en Niek in de YD. De MR was inmiddels naar de fabriek vertrokken en Niek 
was al snel op pad met mooie thermiek in het vooruitzicht. Niek gaf vlak na de start al door dat ik wel kon gaan 
rijden. 
 
Het duurde bijna 2 uur voordat ik met de auto eindelijk op een bundesbahn zat waarop ik na drie kilometer ook 
nog eens een file bij Kassel inreed, toen had ik nog geen haast. Want vanaf de grond was ik niet jaloers. Ik reed 
iets zuidelijke onder een stevig uitspreidend dek met het idee dat het allemaal niet zo snel zou gaan. Ook op de 
diverse parkeerplaatsen kwam ik wat aanhangers tegen en die 
hadden allemaal klagende vliegers aan de lijn. Snel zelf even het 
Internet opgegaan en via satelliet tracking van SPOT gezien dat 
Niek er aardig de sloffen in had. De mannen namen een iets 
noordelijkere route ten opzichte van de Harz waardoor ze al aardig 
richting eerste keerpunt Bronkow kropen. Gas op de Volvo-plank 
en proberen diesel te tanken, dit laatste is in het voormalige Oost-
Duitsland net iets moeilijker dan in de rest van het manschaft-land. 
De meeste tankstations liggen meer dan 100 km uit elkaar. Wat 
betreft Niek‟s verwachtte landingsplaats werd het een beetje 
gokken en mikken op een vliegveld dat goed voorbij het eerst 
keerpunt Bronkow ligt. Het werd uiteindelijk Zwickau waar Niek 
met de laatste 20km motorend binnenkomt. Maar wel een vette 
afstand achter de rug. Kisten konden zo de hangaar in. 
 
Op weg naar het vliegveld nog even aan de lokale zwerver gevraagd waar het vliegveld ligt, hij gaf een goed 
advies maar was wel een beetje arm en vroeg gelijk of hij 2 euro kon krijgen om eten te kopen. Toen onze 
zwerver z‟n hoofd door het autoraampje stak zag die een passagiersstoel met de meest moderne elektronica en 
moet bij zichzelf gedacht hebben “hier valt iets te halen” prompt ging z‟n bedeltarief omhoog naar 5 Euro. Ik heb 
de man twee euro gegeven voor de info en snel me raam dichtgedaan voordat die graaivingers echt aan de haal 
zouden gaan  met mn spullen en mijn dure netbook zou omzetten in goedkope wijn. 
 
Deze keer geen 3 seconden tentjes maar een soort clubhuis waar het nog rook naar Oost-Duitse medische 
experimenten, maar wel een lekker bed en hete douche, mits je de geiser gestart kreeg. Ook Nico Koster, Flip, 
die de geiser niet aankreeg, Zweef en het Venlo team met o.a Bart, Luc en de meiden waren op dit veld geland. 
“s avonds een happie eten in de stad met Bart Luc en team. De eerste Wiener schnitzel is in the pocket 
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De volgende ochtend voor eeuwig vrienden geworden met Nico en Zweef, wat je al niet kan bereiken met een 
simpele pot oploskoffie. Nico had voor Duitse broodjes gezorgd. Samen met Venlo en team Flip een lekker 
gezamenlijk ontbijtje en daarna snel de kisten uit de hangaar gehaald. Het beloofde een mooie dag te worden. 
 

Snel gestart want rond 10.00 stonden de eerste cumuls er al. 
Alleen ging het allemaal een beetje te hard want de hemel 
smeerde aardig dicht en de eerste twee uur was het tegen de 
verwachting in een beetje schuiven zonder echt snelheid te 
maken. Pas bij Bamberg kon er meer gas worden gegeven. 
Inmiddels was de keuze om noord van Nurnberg en Stuttgart langs 
te gaan gemaakt. Hoewel het een stuk beter was bleef het toch de 
hele dag een beetje zoeken. Jammer dat je pas na de landing 
hoort dat eigenlijk de meeste die vanuit dit gebied vlogen hier last 
aan hadden. Desondanks lekker doorgevlogen tot aan de Franse 
grens het Zwarte Woud op en uiteindelijk geland in Offenburg net 
boven Freiburg. Dit was nog wel even spannend want volgens de 

kaart zou dat geen probleem mogen zijn maar bij aankomst zag ik een behoorlijk gebouwen complex dat er nogal 
militair uitzag. Nog een keer op de kaart kijken maar ik kon niks ontdekken. Later bleek dit de lokale lik te zijn. 
 
Deze keer het hele veld voor onszelf wederom met een perfecte gastvrijheid. Niek had behoorlijk gas gegeven 
met de auto en kwam een beetje verrot maar tevreden aan. Tentjes opnieuw onder de vleugel en snel naar het 
centrum van Offenburg gereden. Heel Duitsland was hier in de geest van die manschaft want voor de Duitse 
voetballers was het erop of eronder in de voorronde van het EK-2010. Een aardig terrasje met een salade, pizza 
en uitzicht op de TV en een aardige serveerster maakte de avond weer compleet. Toen de Duitsers uiteindelijk de 
wedstrijd wonnen zijn we snel de stad ontvlucht. Alle locals vonden het nodig met hun auto naar het centrum te 
rijden waar toch al geen ruimte meer was, de stad ontplofte letterlijk, zij zijn nog gekker dan de Nederlanders, en 
dit was nog maar de voorronde. 
 
Alles bij elkaar wel weer een topdag, die extra glans kreeg omdat ook de MR weer gehoord werd in de lucht 
gestart vanaf Bayreuth. Het probleem met z‟n landingsgestel lijkt na demontage en montage verholpen, „t is net 
een autogarage “ziet er allemaal goed uit meneertje we hebben niks kenne vinde”. Je zou ze wat die fabrieken. 
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De grote klapper. Team YD in de persoon van  
Niek haalt uit en gaat gas geven. Met het Zwarte 
Woud aan de oostzijde en de eerste cumuls al 
weer vroeg boven de topjes beloofd het een mooie 
dag te worden. Niet makkelijk met al die 
verkeersgebieden van Bazel, maar voor onze 
Airline piloot is dit natuurlijk heel normaal. Even 
iets hoger klimmen bij de start tot onder de cumuls 
en een lokale Duitser die net het juiste topje 
aanwijst doet wonderen. Toen Niek op pad ging 
heb ik een aardig stukje af kunnen snijden en ben 
direct naar Besancon gereden met het idee dat 
Niek nog wel even bezig zou zijn om Monticher in 
Zwitserland te ronden en de, vanuit de auto te 

zien, blauwe Jura over te steken. Bij Besancon een parkeerplaats opgereden waar ik Jeroen Beeke en andere 
maten van Soesterberg en 7L Wolfert, een clubmaatje, tegenkwam. Ik had eerst nog het idee het er eens rustig 
en goed van te nemen met een lekker bakkie en wat eten, juist op dat moment SMS‟t Niek dat ze de aansluiting 
vinden ergens bij Beaune en onder de cumuls zitten, shit, dacht ik, dan is hij mij eigenlijk al voorbij en moet ik met 
dat mooie weer dat voor hem ligt echt aan de bak om de boel nog een beetje bij te houden. Vergeefse moeite, 
om een lang verhaal kort te maken, Niek ramt in een moeite door naar Bailleau net voorbij Parijs terwijl ik en de 
drie eerder genoemde aangangers ergens in een file verstrikt raken die gewoon 1,5 uur stilstaat omdat er een 
auto is uitgefikt. Wederom doe ik met de oploskoffie goede zaken, maar het schiet niet op. Uiteindelijk begint de 
boel weer te rijden, dan zie ik tot overmaat van ramp de MA aanhanger met Ria en Kees langs de weg staan met 
een lege accu. Er bleek een vierde team te zijn die inmiddels een 180 backtrack had gemaakt op de A6 met hun 
Passat om neus tegen neus de boel bij de MA weer op te starten, ik weet niet wie het waren maar applaus voor 
deze gasten. Ga zelf maar eens met je auto in de verkeerde richting van de A4 staan.  
 
We waren er nog niet want Bailleau is ver. Veel SMS verkeer vanuit de YD en zelf Niek maar aangeven dat hij 
moet gaan eten met de anderen want voor mij wordt het een latertje en is “het Struik dat ik gebruik“. 



 

 

Tegen een uur of elf op de camping van Bailleau, onze 3 seconden tenten opgegooid twee haringen per tentje, 
een biertje van Sicco “Struik” in de pan en een mens wordt weer helemaal rustig. Wat een topdag van die Niek, 
hij heeft meer dan 8 uur gevlogen en bijna 700 km op de klok. Toen team T2, Tjeerd, Rob, Ralph en Niek uit de 
kroeg van Chartres kwamen de dag nog even wat verder geëvalueerd onder een sterrenhemel met een paar 
glazen goede? Wijn van Tjeerd en daarna de nacht in. 
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Wakker worden, en Hennie die zo‟n beetje ere burger is van Bailleau gevraagd twee stokbroden voor ons mee te 
nemen. Beetje om me heen kijkend zag ik dat er behoorlijk wat kisten op Bailleau stonden. De N van Berry 
Fennis, Gert Buitink, Nico Koster en Team, Tjeerd en team, iets van de Amsterdammers, Sicco plus ZCR team 
en Daan Pare met de NL en team. 
 
Het ritme begint te komen, hoewel voor ons gevoel zijn we er al bijna, het begint een beetje op een race tussen 
wolken en asfalt te worden. Het gaat allemaal zo razend snel dat je nauwelijks het besef hebt dat je half Europa 
overvliegt. 

 
Een andere dag dan anders, 
lekker warm maar deze dag 
begint blauw dus dat haalt de 
snelheid er tenminste een 
beetje uit. Na de start voor 
m‟n gevoel zo‟n twee uur rond 
het veld gehangen ergens 
tussen de 400 en 700 MSL dit 
is zo‟n 4 a 500 m boven de 
grond, dit is niet comfortabel 
en eigenlijk gewoon verdomd 
laag. De oude rot in het vak 
Jacques van de MA was 
inmiddels van Sant Flo gestart 
en gaf een goeie tip. Gewoon 
de Eure volgen, een  
beetje water, bos en dorpjes 
etc etc de theorie van een of 
andere Duitser die ik in ieder 
geval nog niet kende, toch 
maar op weg gegaan met de 

hoop al scharrelend bij de cumuls te komen. Tjeerd en de Amsterdammers hadden inmiddels de motor en-route 
al een keer moeten starten, dat geef niet echt het nodige vertrouwen. Uiteindelijk met moeite een goed eerste 
stuk af kunnen leggen tot vlak bij de cumuls maar weer hartstikke laag 300m boven grond niveau. Het eerste deel 
was lang genoeg waardoor met hulp van een motorstart  Linéa recta naar de cumuls gestoken kon worden. 
Uiteindelijk aansluiting waardoor ik Falaise virtueel heb gerond en het laatste been opvloog. Omdat het al later 
werd startte het puzzelen welk veld goed zou zijn voor een landing en start de volgende dag, Niek had een 
uitgesproken voorkeur voor harde banen. Een aantal andere kisten hadden Rouen in het vizier. Dit veld was wel 
gecontroleerd en de LA Ruud H deed even navraag of wij er terecht konden, geen probleem, alleen wel een bijna 
gecontroleerde landing met squacking en de hele mikmak. Op de rand van de Rouen TMA/CTR daarom nog 
maar wat extra hoogte tanken en daarna een finalglide van 20 km naar een gecontroleerd veld waarvan je geen 
idee hebt hoe het eruit ziet. Je hebt alleen de verkeersleider iets horen zeggen van baan 05. De extra hoogte 
geeft wel de mogelijkheid om aankomend bij het veld in ieder geval iets over te hebben om te kijken of je 05 gras 
ook echt ziet en niet per ongeluk alsnog vlak naast het vliegveld bij een boer in het weiland eindigt. De 
verkeersleider was inmiddels een leidster geworden, een heel stuk aardiger dan die vent van een uur eerder, ze 
had er echt zin en vond het leuk om die Hollanders door haar luchtruim heen te helpen, het scheelde niet veel of 
een rondje om de toren en een gezamenlijk koppie koffie was bijna werkelijkheid geworden. 
 
Je kon merken dat wij op het laatste been zaten, er stonden redelijk wat kisten op Rouen, de MA, 7L, YD, Jelmer 
met een DG 1000, de E12 met Maurice en team een paar Belgen, Hans Wisselink met iets van Woensdrecht de 
DSA met de TU, LA begeleid door good old Yep ex ZCR. 
 
Uiteindelijk kwam het weer allemaal goed en het ritueel herhaalt zich. Perfecte Franse gastvrijheid, tentjes onder 
de vleugel en met Mark R, Wolvert, Jelmer, Rico en Bart en hapje eten in het eerste beste restaurant dat we 
tegenkwamen. 
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De laatste dag lijkt er al aan te komen, Niek heeft snel nog even van de mogelijkheid gebruik gemaakt om toch „n 
keer een echt Frans ontbijt met croissants en pain au raisan te regelen, na het ontbijt een uitgebreide briefing bij 
de Fransen die er trots op zijn dat zo‟n hele armada hun veld aandoet. Kamperen en starten weer helemaal gratis 
alleen de sleepjes even afrekenen, van te voren natuurlijk, want die Fransen kennen de Nederlanders en zijn niet 
gek. 
 
De dag ontploft weer en het ziet er geweldig uit met super mooie cumuls, Niek probeert snel omhoog te gaan 
voor de laatste 280km. Nog wel even langs wat controlled zone‟s navigeren en Cambrai mijden want een Notam 
over een airdisplay met patrouil de France zegt genoeg, en je wilt natuurlijk niet in het journaal van France 1 
komen.  
 
Marc R, neemt tussendoor nog even een douche in de openlucht omdat de 
clubhuisdouche zelfs naar Franse maatstaven te smerig was om zelfs met je 
laarzen aan in te stappen 
 
De verkeersleider, inmiddels weer die kerel van de avond ervoor, die was een 
beetje over de kook omdat er een zweefkist zonder clearance omhoog was 
gegaan, niet echt verwonderlijk omdat er tegelijkertijd een Air France (de baas van 
Niek) binnen komt vallen dit zag er plotseling wel heel operationeel uit, zo‟n 
Braziliaans geval embr…rrrr oid. Net als Niek snel de grasstrip op wilt draaien 
blijken er ook in Frankrijk konijnen te zitten en is de YD niet meer voor of achteruit 
te krijgen. Uiteindelijk komt dit allemaal goed en gaat Niek iets meer opgewarmd 
alsnog airborn. 
 
Met rijden niet op een “go”  van Niek gewacht maar gelijk volgas richting Nistelrode 
de plek waar wij hebben afgesproken. Nog even gedacht dat Jelmer wraak op 
onze “DG Always second” Actie had genomen en dat hij mijn routeplanner op 
“alleen binnenwegen volgen” had gezet, het duurde m.i. veel te lang voordat ik op 
de grote weg zat, uiteindelijk zal ikzelf wel iets fout hebben gedaan want met m‟n route planner was niks mis 
mee. Zoals verwacht gaan de meeste vliegers met dat mooie weer redelijk snel over de finish bij Axel en vliegen 
gelijk door naar hun eindbestemming. Voor de YD staat de hele familie van Dillen en het MR team op Nistelrode 
in het gelid waar Niek met een mooie finish een geweldige race afsluit. Daarna met de hele club naar Uden om in 
de kroeg van Robin een afscheidsdiner te nuttigen waarna een deel van het vliegende circus naar Terlet verhuist  
het is nu echt afgelopen. 
 

O ja onze klassering, nou dat is ongeveer 
het minst belangrijkste, alleen de eerste 
vier zijn echt aan het knokken, maar die 
vliegen dan ook ver voor de gezelligheid uit, 
daar staat wel tegenover dat in vier dagen 
2300 km natuurlijk een topprestatie is. 
Binnen onze klasse zijn wij ergens in de 
middenmoot geëindigd naar ik verwacht, 
maar de uitslag komt geloof ik niet voor 
september naar buiten. Lekker belangrijk. 
 
Alles is mogelijk geworden door een 
gedetailleerde voorbereiding maar 
vooral door de aanmoediging van 
Jacques en Ria die vlak voor dit 
evenement hun jarenlange ervaring met 
ons wilde delen.  Maar ook dankzij alle 

thuisblijvers die met behulp van SPOT de voortgang live konden volgen en dat terugkoppelde naar ons 
mbv SMS,  dat is ongelofelijk leuk en stimuleert enorm om ervoor te gaan. 
 
2300 km in zes dagen zonder onderbrekingen, een vakantie die iets sneller is gegaan dan gepland maar 
ons nog lang bij zal blijven. Een ding is zeker het Euroglide virus is hard aangekomen en zal blijvend zijn 
daar is geen pilletje tegen opgewassen. 
 

Team YD 


