
 
De opdracht 

 

Team YE op Euroglide. 
 
Zondag 20 juni 
Na de voorbereidingen, het zoeken van teamleden en het bestuderen van de kaarten is 
het zover: De Euroglide gaat beginnen! Om 10 uur verzamelt team YE zich op Flevo, Jan, 
Rob, Bas en Paula. De DG staat nog op de strip, dus we bespreken eerst nog maar eens 
de tactiek met de 7 vliegkaarten uitgespreid op de tafel. Het plan wordt rondkomen;  de 
snelheid zien we wel.  
De route loopt ruim 2300km door Europa. Startpunt is Eindhoven, het eerste keerpunt is 
Bronkow, tussen Dresden en Berlijn in Duitsland. Het tweede keerpunt is Montricher, in 
Zwitserland. Het laatste keerpunt is Falaise aan de Franse kust en vervolgens de finish op 
Axel. Van deze 2300km mogen we 350 km met de auto afleggen. 
 
Na de tactiek  hebben we de DG1000 in de hangaar gezet, schoongemaakt, gepoetst en 
de airspace en keerpunten in de LX gezet. De aanhanger blijkt (al een paar weken) een 
lam pootje te hebben, dus eerst nog een crash-las-actie, en dan toch de kist erin. Met 
een uurtje vertraging dan toch op weg naar Eindhoven waar we om 20h00 verwacht 
worden voor de briefing.  
 
Op Eindhoven heeft zich ondertussen het wedstrijdveld van 56 kisten met zo’n 120 
deelnemers verzameld. In de briefing wordt een overzicht gegeven van de startprocedure 
op Eindhoven en de belangrijkste knelpunten van het luchtruim dat we onderweg gaan 
tegenkomen. Met nog wat tips en tricks worden we weggestuurd om ons de volgende dag 
te melden voor het ontbijt en de dagbriefing. 



 
          Briefing 
 
Maandag 21 juni 
Rob en Jan zijn al op Eindhoven voor het ontbijtje als we, met een volle tank, arriveren 
op de basis. De weersvoorspelling heeft zich in de loop van de nacht verbeterd, dus we 
gaan vandaag vertrekken! Na het ontbijt meteen de kist monteren, waar we erachter 
komen dat het hydraulische krikje kuren heeft. Na een til-actie samen met de buurkisten 
redden we het om de kist op z’n (nog steeds erg hoge) wiel te hijsen. Tijdens de briefing 
wordt de eerste start om half 1 afgekondigd. We staan in rij 3, met alle tijd om de 
voorbereidingen af te ronden.  
 



 
          Opstellen! 
 
Jan en Bas gaan het spits afbijten. Nadat de sleep uit het zicht is melden ze al snel op de 
frequentie dat ze onderweg gaan. Snel opruimen dus en gaan rijden. De koers is bepaald 
op noord langs Dortmund, dus Duitsland in. De cumulus zien er goed uit, maar het is al 
laat. Rond een uur of 4 telefoon: Geland op Hamm, moeilijk met startcapaciteit voor 
morgen. De eerste 170 km zitten erop! 
Tegen de tijd dat we met de aanhanger aankomen wordt langzamerhand duidelijk dat 
slepen morgen niet gaat lukken, maar misschien lieren. Na onze aanbieding om zelf te 
lieren, duikt er een lierist op die kan komen. Het is geregeld. Vervolgens blijkt er ook na 
wat schuifwerk ruimte te zijn in de hangaar, zodat de YE, samen met de XB (van Terlet) 
erbij past. De M1 arriveert, met een buitenlanding niet ver bij Hamm vandaan, niet lang 
daarna in z’n aanhanger. 
De lokalen zijn erg vereerd met onze komst, dus er worden foto’s gemaakt, en er volgt 
een krantenbericht. We krijgen de sleutel van de hangaar en de kantine, en kunnen ons 
tentje zetten waar we maar willen. Een zeer gastvrije ontvangst! 
 



 
           Hamm 
 
Dinsdag 22 juni, 
Rob en Paula mogen vandaag de estafette vervolgen. Tipjes weer op de kist gezet 
(anders paste het niet in de hangaar), en de kist naar het begin van de baan gesleept. 
De lierist was door de M1 (Soesterberg) geïnstrueerd op vol gas, dus omhoog ging het 
wel. Met de M1 de bel in, naar de basis, die rond de 800 meter hing. Maar het was 
thermisch, dus dan toch maar onderweg, op hoop van zegen. Langzamerhand ging de 
basis omhoog, waardoor de steken wat langer konden worden.Voorzichtig vliegen, en 
rustig doorgaan. Bas en Jan zetten ondertussen (onder leiding van TomTom) koers 
richting Dresden.  
Onderweg horen we diverse andere Eurogliders op de frequentie en incidenteel komt er 
een andere kist in het zicht. Na het crossen van een smalle corridor bij Paderborn kwam 
de grond omhoog, en wij naar beneden. Rob heeft ons daar weer prachtig uitgegraven, 
maar die kerk hoop ik nooit meer te zien…  
Na een uurtje kwam er afscherming aan, dus voorzichtig scharrelend en met ruime 
afwijking van koers toch maar de weg vervolgd. De MCT (Eindhoven) meldde zich bij Bad 
Frankenhausen, een kilometer of 50 voor ons. Wat zij kunnen, zouden wij ook moeten 
kunnen halen. Na een bel samen met de XB was het volgende vliegveld binnen glijbereik, 
en na nog een goede bel hadden we vervolgens ook “Frankenstein” op final glide. In de 
hoop om daar weer een belletje te pakken op de berg afgevlogen die nog tussen ons en 
het veld in lag. Gelukkig bleek het veld niet ver achter de berg te liggen, want heel veel 
hadden we niet over. Na een ietwat creatieve landing veilig op de grond, en weer 250 km 
dichterbij Bronkow. 
 
Op het veld was het druk, met uiteindelijk zo’n 9 Eurogliders is starten morgen geen 
probleem. De meeste kisten komen van een veldje een 50km verderop, dus we zijn aan 
het inlopen! ;-) De DG konden we met het mooie weer verankerd buiten laten staan, 



waardoor we snel een hapje konden gaan eten bij de locale tent. Voor een paar euro kan 
je nog lekker eten in Oost-Duitsland. 
 
 
Woensdag 23 juni. 
Bas en Jan gaan take-off achter een Wilga (lelijk, maar sterk) en pakken de eerste bel op 
om het luchtruim van Leipzig te ronden. Na Leipzig steken ze weer noordwaarts om 
vervolgens Bronkow te gaan ronden. Wij zetten met de aanhanger opnieuw koers naar 
Dresden om ze te onderscheppen. Na een tijdje horen we op de radio en sms dat 
Bronkow gerond is. Tijd voor boodschappen en ijs!  
 

 
           Bronkow 
 
Sms dat YE vlak bij Risa zit, dus binnendoor afgesneden en dwars door Oost-Duitse 
dorpjes naar het verwachte landingspunt gereden. Een mededeling volgt dat het nog 1 a 
2 veldjes verder wordt, en uiteindelijk weer het telefoontje; Geland op Göpfersdorf. Daar 
zaten we nog maar 15 km hemelsbreed vandaan, maar dat werd nog drie kwartier rijden. 
In de verte stond de YE op een heuvel, samen met de DG6 van de ZES. Weer zo’n 350 
km verder! Met “Aber Hallo” werden we ontvangen door een enthousiaste zweefvlieger 
en zijn zoontje. Al snel werden we meegetroond naar het voetbal, 35km verderop in de 
plaatselijke sportkantine. Een sportief ritje, als de wedstrijd al bijna is begonnen op het 
moment dat je wegrijdt. Voetbal onder genot van een flinke schnitzel, en een Duits 
biertje. Het valt niet mee om niet te juichen als de Duitsers weer eens over schieten. Je 
bent tenslotte te gast…. 
De gastvrijheid was ook hier weer geweldig, alles kon, alles werd geregeld, ook de sleep 
voor de volgende dag, en zelfs brood kwamen ze ’s ochtends voor ons brengen. 



 
          Göpfersdorf 
 
Donderdag 24 juni. 

 
         YE achter de D-ELGA 
 
De sleepkist moest eerst op Chemnitz nog wat vluchtjes maken, dus toen de cumuls al 
een tijdje aan de hemel stonden konden we onderweg. De sleeppiloot had niet helemaal 



door dat we graag op 600m, binnen de 5km van het veld gezet wilden worden in de bel, 
dus toen we lostrokken in (hopelijk) stijgen bleek het niet helemaal omhoog te gaan. Dat 
werd zweten . Nadat we eenmaal boven waren, werd het leuk; raceweer! Basis op 
1700m en goede bellen. De voorzichtige koers onderlangs Neurenberg losgelaten, en 
toch bovenlangs gegaan. Daar werd het wat minder, maar uiteindelijk toch weer door. 
Tussendoor de corridor van de militaire oefening Elite en Stutgard en uiteindelijk 
Farrenberg op glijpad. Daar wisten we toch nog een laatste cumul in het verder lege 
luchtruim te pakken, en konden we op final glide naar Eutingen, aan de voet van het 
Schwarzwald.  
Eutingen bleek een compleet verlaten vliegveldje te zijn. Na een half uurtje kwam er een 
kist over die duidelijk maakte dat wij toch wel in de weg stonden. Nadat wij de baan 
vrijgemaakt hadden, konden we kennismaken met Siegfried, die erg enthousiast aan het 
regelen ging dat we sleepcapaciteit, een sleutel van de douches en avondeten kregen. Na 
nog wat gebel was dit allemaal mogelijk, en konden we ons tentje opzetten en de kist 
weer buiten laten staan. 
Bas en Jan waren ook, binnen een half uur na onze landingstijd, aangekomen en met 
deze vlucht waren we weer een ruime 300 km dichterbij het tweede keerpunt.  
 
Vrijdag 25 juni 
Voor Bas en Jan een drukke dag, de sleepvlieger kwam vroeg opdagen, nog geen cumul 
te bekennen, maar hij moest meteen weer weg, want z’n zoontje moest plotseling naar 
het ziekenhuis. Dus toch maar achter de sleep omhoog. Al snel kwam het bericht dat het 
toch wel thermisch was, dus dat ze onderweg gingen naar het Zwarte Woud en de Jura. 
Met de aanhanger binnendoor naar Frankrijk was niet de snelste route. Bas en Jan 
melden iets voor Montricher gerond te hebben, ten koste van wat rij-credits, in de hoop 
om over het slechte gebied tussen de Jura en Oost-Frankrijk te komen. Ondanks dit 
kwamen ze net niet ver genoeg, en stonden ze op Beaune. Een veld, kwamen ze achter, 
dat niet aan zweefvliegen deed. Een nieuw probleem, tot nu toe waren we op elk veld 
zonder al te veel problemen weer weggekomen. Wel weer ruim 300 km verder in de 
euroglide, maar waar naartoe te verplaatsen? De organisatie meldde wat moeilijkheden 
op het zweefvliegveld Dijon, en de XB stond ook op een veldje vlakbij. Na contact met de 
XB, die ook nog geen startcapaciteit had besloten om toch naar Dijon te rijden, en daar 
verder te zien. Onderweg enthousiaste verhalen van Bas en Jan over de Jura, een van de 
mooiste vluchten ooit. 
 



 
          Jura 
 
Tegen de tijd dat we op het zweefvliegveld Dijon aankwamen was het donker. Gelukkig 
klonk er nog wel wat camping en feestlawaai, dus een rondje gelopen. We kregen 
aanwijzingen om de aanhanger te parkeren en de volgende dag terug te komen, het is 
weekend, dus waarschijnlijk is er wel activiteit en dus startcapaciteit. Daarna zijn we een 
(gelukkig beschikbaar) hotel ingedoken dat we een eindje terug gezien hadden, en 
hebben we weer eens lekker in een bed kunnen slapen. 
 
Zaterdag 26 juni 
Op tijd opgestaan om onze aanwezigheid uit te leggen aan de locale zweefvliegers. Het 
hok was open, maar nergens was er iemand te bekennen. Na een uurtje wachten kwam 
er een zweefvlieger aan, die direct al vroeg of we Euroglide waren. De twee dagen ervoor 
hadden ze ook al 13 en 8 kisten op het veld gehad, dus wij konden er ook nog wel bij. 
Kist gemonteerd en achter een van hun auto’s naar het veld gesleept. De bellen waren 
moeilijk te centeren, maar het zag er niet slecht uit. Onderweg de XB gecontacted, die 
met “onze” sleepkist opgesleept waren. Die zaten zo’n 30km voor ons, en ook daar was 
het nog goed. Een beetje meer gas geven dus. Niet lang daarna hingen we voor een 
enorm blauw gat, te wachten op verse cumuls. Maar die kwamen maar niet. Voorzichtig 
de grote oversteek begonnen, met hier en daar een klein beetje stijgen. Todat we in de 
buurt van de cumuls-band in de verte we een goede (blauwe) bel in vlogen. Gered!  
 



 
       Terugkijkend naar het blauwe gat 
 
Daarna konden we weer zonder al te veel problemen door naar de volgende velden, om 
vervolgens ter hoogte van Chartres het volgende blauwe gat te ontmoeten. Ondertussen 
was het al 7 uur dus, in overleg met Bas en Jan op de grond, besloten om op Bailleau te 
landen. Weer 300 km verder, bekend terrein, en 99% zeker een goede camping en 
startcapaciteit. ’s Avonds lekker in het restaurantje op het veld gegeten, en maar eens 
aan het team logboek begonnen. Het eind begint in zicht te raken! 
 
Zondag 27 juni 
Bas en Jan vertrekken vanaf Bailleau met het plan om ook bij Falaise wat kilometers af te 
snijden. We hebben nog credits genoeg, en dat scheelt een stuk luchtruim waar ze voor 
moeten omvliegen. Sms werkt in Frankrijk niet in de lucht, dus afgesproken om bij 
Rouen contact via de radio te hebben. Tegen de tijd dat wij daar met de auto waren, was 
er geen YE te bekennen. Rustig aan doorrijden dan maar. Bij een stop kwam er sms; 
mogelijke buitenlanding in Belgie. Belgie?!? Daar zijn wij nog lang niet… Snel de auto in, 
en iets meer op tempo door. Het wordt krap of ze Axel net wel of net niet gaan halen. 
Uiteindelijk melden ze een geslaagde landing op Moorsel, binnen 50km van Axel geweest, 
maar 400 meter tekort om het te halen.  
Op Moorsel kunnen we niet starten met een zweefvliegtuig, en het dichtstbijzijnde 
zweefvliegveld heeft ook geen mogelijkheden. Daarom besloten om naar Axel te rijden, 
de credits hebben we nog. Met een paar worstenbroodjes achter de kiezen en de kist in 
de aanhanger zijn we richting Axel vertrokken. De GPS had wat moeite om het veld te 
vinden, maar uiteindelijk kwamen we rond half 1 aan. Gelukkig was daar Piet nog 
wakker, met een sleutel van de bar, dus daar konden we nog terecht. 
 



 
          Moorsel 
Maandag 28 juni 
Er zijn een paar Eurogliders en er is goed weer voorspeld, dus Axel wil de lier wel 
opstellen. Na een korte nacht en ’s ochtends erg warme tent, de DG in elkaar gezet, en 
Axel vliegend (of liever worstelend) verlaten. Via Gilze Rijen, Den Bosch en Ede terug 
naar huis. Op Biddinghuizen was Ron toevallig bezig, dus die kwam ons uit het veld 
helpen. Een uurtje later was Jan er met de auto van Rob, en Bas met de aanhanger en 
daarmee waren we weer thuis! 
 
 
We kunnen terugkijken op een geslaagde zweefvliegvakantie. Bijna 3500km gereden, 
meer dan 2000km gevlogen. Lange vluchten, mooie vluchten, zware vluchten en leuke 
vluchten. Maar ook een ervaring waarin je een heleboel enthousiaste mensen ontmoet, 
die bereid zijn om je op weg te helpen, en waarmee je op plekken komt wat je nooit zou 
verwachten. Over twee jaar weer! Euroglide organisatie: Bedankt! 
 
Paula 
 



 
        Jan en Bas, Bad Frankenhausen 
 

 
        Rob en Paula, Göpfersdorf. 


