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Euroglide 2016, 20 juni tot 2 juli

MCT, Duo Discus Turbo, met Jos, Gerrit, Put en Han

Proloog:

Dit is de dertiende Euroglide die door de EACzc wordt georganiseerd. Vanwege onze aanstaande
verhuizing van Eindhoven en de voorziene fusie met de VZC in Venlo, vindt de start deze keer in Venlo
op de Grote Heide plaats. De belangstelling voor de Euroglide 2016 is groter dan ooit tevoren.
Uiteindelijk komen 72 teams naar Venlo voor deze inmiddels beroemde zweefvliegwedstrijd.

Deze keer zit Polen erg nadrukkelijk in het parcours, met twee keerpunten ver in Polen. De eerste is
Plock, bij Warschau en de tweede, Krosno, in Zuid-Polen. Vervolgens gaat de tocht via Borkenberge
weer terug naar Venlo. Totale afstand: 2417 kilometer.

Op zondagmiddag 19 juni verwelkomen we als organisatie de ruim 70 teams. Het weer is prachtig. Veel
teams maken van de gelegenheid gebruik om nog een startje te maken of komen door de lucht naar
Venlo. Om vijf uur ’s middag vindt een korte openingsbriefing voor alle teams plaats. De blauwe zip-
vesten met Euroglide logo worden aan alle deelnemers uitgereikt en iedereen heeft er veel zin in. Aan
het begin van de avond hebben we met ongeveer 250 man een goede bbq en daarvoor en daarna is het
in de Strietser en in de tijdelijke bar in de werkplaats en op het terras erg gezellig. De
weersvooruitzichten voor de komende dagen zijn echter zeer twijfelachtig. Morgen komt er eerst een
front over en daarachter moeten we nog afwachten wat het wordt. Veel teams blijven op het veld
slapen, naast de gemonteerde kisten, of op de camping achter de Strietser.
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Ons team bestaat uit Gerrit, Put en Han en, vanwege de goede ervaringen in 2014, ook weer aangevuld
met Jos. Jos is er speciaal voor overgekomen uit Canada. Jos zal deze keer als piloot meevliegen en niet
alleen als ophaler zoals in 2014. We hebben hiermee weer een uitstekend team, waar we het lang mee
kunnen volhouden. Onze vertrouwde Duo Discus Turbo, de MCT, PH-1322, complementeert het team.

Gerrit, Put en Jos. Han achter de camera

Eerste dag: maandag 20 juni, verregend maar heel gezellig

Vandaag gaat dan de Euroglide formeel van start. Een aantal teams is gisteravond over de weg al
vertrokken naar het oosten, om te proberen het regenfront voor te blijven. Maar met krediet en
verplaatsingsregels als randvoorwaarden, vereist dat nog een aantal tactische besluiten om
reglementair in de race te blijven en sommigen kiezen ervoor om nu al de optie van een snelheidsrace
op te geven en er alleen een afstandswedstrijd van te maken.

Als we iets na zeven uur opstaan zien we ver in het westen het front al dichterbij komen. En na het
traditionele Euroglide ontbijt voor alle teams begint het inderdaad al licht te regenen. De voorspelling
voor de rest van de dag is ook niet erg goed, dus het lijkt er op dat we de eerste dag al voor de wedstrijd
als verloren kunnen beschouwen. Toch brengen we de dag goed door. We gaan lunchen in een dorpje
net over de grens in Duitsland, brengen de middag door in en rond de Strietser en gaan ’s avonds in
Venlo eten, bieren en later slapen in een hotel. Het hotel ligt aan het stationsplein in Venlo en met de
kamers aan de drukke straat is het wel gehorig, maar we slapen goed.

Tweede dag: dinsdag 21 juni, verplaatsing naar Dinslaken. We zijn onderweg

Vandaag is het nog steeds regenachtig, hoewel meer buiig van karakter. Voor de middag is het zeker
niet vliegbaar en na de middag zeer twijfelachtig. De wedstrijd wordt tijdens de ochtendbriefing formeel
geopend verklaard. Alle teams zijn druk bezig met plannen maken en te proberen een zo tactisch gunstig
mogelijke uitgangspositie te kiezen. Wij besluiten om via de weg te verplaatsen naar Dinslaken Schwarze
Heide, ten oosten van de Rijn. Veel teams verplaatsen vanochtend en vanmiddag naar verschillende
vliegvelden. Sommigen besluiten tot morgen op Venlo te wachten om te starten. We zijn niet alleen op
Dinslaken. Er komen zelfs een paar kisten door de lucht aan, maar die hebben ongetwijfeld flink



3

verplaatst op de motor onderweg hier naar toe. Voor ons zit vliegen er vandaag niet meer in en met een
aantal andere teams is het toch erg gezellig en we laten ons het bier in het clubhuis van de
zweefvliegclub goed smaken en eten later in het vliegveldrestaurant een goede schnitzel. Het is meest
droog met nog af en toe een korte maar heftige bui en we slapen vannacht in onze tentjes op het veld,
naast de aanhanger. Morgen verwachten we dan toch eindelijk de eerste wedstrijdvlucht van deze
Euroglide te maken. Han en Gerrit zullen de aftrap doen.

Derde dag: woensdag 22 juni, eindelijk vliegen

Inderdaad is het slechte weer nu echt voorbij. Het ziet er goed uit, met op tijd al cumulus. Na het
monteren van de kist gaan we naar de startplaats en kunnen we rond de middag starten. Eerst nog een
beetje voorzichtig en het weer aftasten. De basis zit nog relatief laag en het stijgen is nog niet helemaal
betrouwbaar. Maar via Dorsten, Borkenberge, Bielefeld en Oerlinghausen gaat het toch lekker op koers.
Bij Bielefeld en boven Oerlinghausen even wat moeilijk gezeten en kort de turbo gebruikt met een
verplaatsing van nul kilometer. Verder oostwaarts, over Detmold en Blomberg (met herinneringen uit de
jaren zeventig) en het Weserbergland komt na een tijdje de Harz in zicht. Even een tactisch overleg: de
wind is zuidelijk, dus het is niet verstandig om benedenwinds, dus ten noorden, van de Harz te komen.
Maar het ziet er daar, op koers, nog zo goed uit, met veel mooie cumulus, dat we toch de gok wagen.
Achteraf een foute beslissing. Het is hier thermisch toch veel minder goed, ondanks de mooie
cumuluswolken. Vanaf Salzgitter komen we thermisch echt in de problemen en we hebben de turbo
nodig om een vliegveld te bereiken. Eerst op koers naar Magdeburg, maar door een misverstand met de
verkeersleiding daar over startmogelijkheden, zien we daar van af. Uiteindelijk landen we op het
vliegveld Ballenstedt/Quedlinburg, dicht aan de noordkant tegen de Harz, dus toch benedenwinds.
Morgen zullen we daar veel last van hebben, maar dat weten we nu nog niet. Een leuk veld, Ballenstedt.
We kunnen de kist naast de hangaar laten staan en de tentjes opzetten. Er is een bar op het veld en een
behulpzame havenmeester. Later op de avond gaan we in het stadje Ballenstedt eten, bij een Griek.

Ballenstedt

Nog later op de avond worden we opgeschrikt door een dramatisch bericht: Poort en Bram, beiden in
een Discus, zijn vandaag, lokaal boven hun startvliegveld in de Eiffel, met elkaar in botsing gekomen.
Gelukkig is het goed afgelopen en zijn beiden veilig geland, maar de Euroglide zit er voor hen, na een
klein half uur vliegen, op. Ze rijden vanavond naar Eindhoven. Dat is wel schrikken, maar gelukkig alleen
materiële schade.
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Vierde dag: donderdag 23 juni, warm en vermoeiend

Na de regen van de afgelopen dagen is het weer drastisch aan het veranderen: na een mooie thermische
dag gisteren, wordt het steeds warmer en stabieler. Vandaag worden al temperaturen van 30+ verwacht
en voor morgen nog warmer. Met de slechte uitgangspositie, benedenwinds van de Harz, en de
stabiliserende omstandigheden, kunnen we pas ver in de middag starten. Jos en Put vliegen vandaag. De
start is spannend: van een kort verhard baantje met een Ulm sleepvliegtuig en een weg direct achter het
veld. Maar het gaat goed. Over de vlucht kunnen we kort zijn: moeizaam, herhaaldelijk de motor starten,
na de eerste motorstart terugvliegen naar Ballenstedt en uiteindelijk een wedstijdvlucht naar Zerbst, net
50 kilometer. Put en Jos hebben uren gestreden en zijn liters vocht kwijtgeraakt.

Op Zerbst zit een kleine zweefvliegclub met weinig faciliteiten: het is er warm, het clubhuis is warm,
zelfs het bier is warm. Toch maar hier blijven slapen in de tentjes. We hebben weer Grieks gegeten in
het stadje Zerbst, buiten op het terras was het nog wel lang lekker. Midden in de nacht nog een
verkoelende douche in het clubhuis. Om (warm) water te krijgen moeten we een aggregaat van
ongekende afmetingen, achter de hangaar, opstarten. Het lijkt wel of hiermee de hele stad Zerbst
verwarmd moet worden, maar het werkt wel!

de spannende start in Ballenstedt
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Vijfde dag: vrijdag 24 juni, Polen ligt nog ver weg

Alweer de vijfde dag, en de grens met Polen lijkt nog erg ver weg. Een behoorlijk aantal teams is al in
Polen, zelfs al in de buurt of voorbij het eerste keerpunt Plock. Maar zover zijn wij nog lang niet.

Vandaag vliegen Han en Put. In de hete zon brengen we de kist naar de drie kilometer lange startbaan
van Zerbst. Zerbst is een oud Oost-Duits militair veld. De start kent vervolgens nog een behoorlijk
oponthoud: bij de checks in de cockpit blijkt dat de motoraccu zo goed als leeg is. In elk geval zeer
onbetrouwbaar om de motor uit te klappen, mochten we die nodig hebben. We besluiten de motoraccu
toch maar een anderhalf uur op de lader te zetten. Na de (verlate) start gaat het even heel erg goed. De
wolkenbasis zit boven de 2000 meter. De thermiek is goed en we hebben er ineens heel veel
vertrouwen in. Dat duurt maar kort, want na twee steken zijn we onder de 1000 meter gekomen en het
lukt niet meer om daarboven te komen. Net of we in ander weer zijn terechtgekomen. Moeizaam verder,
toch proberen. We hebben een zweefvliegveld in glijbereik, vliegen daar voorbij, maar zonder betere
opties op koers en steeds verder zakkend, moeten we er toch landen. Het is het vliegveld Reinsdorf. Hier
is twee dagen geleden een hele Euroglide armada neergestreken en de eigenaren van het restaurant zijn
daar nog niet helemaal van bekomen. Maar ja, op het terras is het toch goed uit te houden. Jos en Gerrit
zijn er ook snel en we laten ons het bier en later de schnitzels goed smaken. In de buurt is niets te
beleven, dus we blijven ook vanavond op het terras van het vliegveldrestaurant, waar we na verloop van
tijd de enige gasten zijn. Na een paar biertjes bij de tent kruipen we rond middernacht in onze
slaapzakken. Een lange hete dag achter de rug, tot meer dan 35 graden en morgen opnieuw heet
voorspeld.

Zesde dag: zaterdag 25 juni

De Poolse grens wil maar niet dichterbij komen. Maar vandaag moeten we in Polen komen. Als dat niet
lukt moeten we gaan nadenken over het verkorten van het traject en mogelijk het eerste keerpunt
overslaan. Inmiddels horen we van andere teams in Polen dat het daar ook niet allemaal makkelijk gaat.
De hitte heeft plaatsgemaakt voor stevige buien met onweer.

Gerrit en Jos vliegen vandaag. Het wachten op de thermiek duurt lang. Het lokale vliegbedrijf in
Reinsdorf bestaat vooral uit starten en landen. Pas in de loop van de middag ziet het er goed uit en
kunnen Gerrit en Jos starten. Vrij snel daarna ontstaan ook hier de eerste onweersbuien.

Start in Reinsdorf
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Om de buien te omzeilen wordt de koers zuidoost in plaats van oost. Na een vlucht van iets meer dan
een uur zit het er op en moeten Gerrit en Jos landen op het vliegveld van Finsterwalde. Er zijn er twee:
zuidoost van de stad een oud-Duits militair veld en west van de stad een zweefvliegveld: Finsterwalde-
Heinrichsruh. Het wordt die laatste, uiteraard. De buien van vandaag horen bij een koufront en de
atmosfeer koelt behoorlijk af. Morgen zal het ook veel minder warm zijn, maar misschien wel met goede
zweefvliegcondities.

’s Avonds hebben we heerlijk gegeten in een feinschmecker restaurant, samen met een paar Duitse
zweefvliegers die op kamp zijn in Finsterwalde.

Zevende dag: zondag 26 juni, Plock is niet meer haalbaar

Hoewel het koufront voorbij is en het best redelijk thermisch zal worden, zit het er toch niet meer in om
op koers verder te vliegen richting het eerste keerpunt Plock. We zullen dan het front weer inhalen en
vastlopen. Bovendien zijn de voorspellingen voor de komende dagen ook maar matig met wisselvallig,
buiig weer. We besluiten daarom vandaag om definitief de wedstrijd in te korten. Han en Jos vliegen
vandaag en het doel is om via Görlitz op het laatste been te komen, dus naar het zuidoosten, en te
kijken hoe ver we op dit been oostelijk kunnen komen in de richting van het tweede keerpunt Krosno.
Daar ergens op dit been zal dan ons keerpunt in de wedstrijd liggen en beginnen we morgen aan de
thuisreis.

Het wordt een mooie vlucht vanaf Finsterwalde. Via het merengebied bij Hoyerswerda en Bautzen, naar
Görlitz en daar de Poolse grens over. We komen dan in het heuvelgebied in West-Polen. We landen na
een mooie vlucht op het vliegveld van Jelenia Gora, aan de voet van het Reuzengebergte op de grens
van Polen en Tsjechië.

meren bij Bautzen
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Jelenia Gora, geparkeerd naast een Antonov
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Op Jelenia Gora zijn we voor de zoveelste keer deze Euroglide alleen, dus zonder andere EG-teams. Na
de landing van Han en Jos is het kleine clubhuis op het veld nog even open, dus we kunnen snel een paar
halve liters kopen, voor een euro per stuk. Ook als Gerrit en Put aankomen is er nog koud bier, maar
snel daarna gaat het clubhuis dicht en gaan de uitbaters op vakantie (van onze paar euro’s?), dus die
zien we niet meer terug. De stad Jelenia Gora ligt dichtbij het vliegveld, ten westen van het vliegveld.
Het oude centrummet een karakteristiek plein is erg gezellig en daar brengen we de rest van de avond
dan ook door.

Stadsplein van Jelenia Gora
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Achtste dag: maandag 27 juni, Jelenia Gora is ons keerpunt in de Euroglide

We hebben de tentjes gisteravond opgezet naast de verkeerstoren en naast de aanhanger op Jelenia
Gora. Behalve een nachtbewaker zien we verder niemand meer. Als we ’s morgens opstaan is er een
soort havenmeester en een vrouwelijke sleeppiloot van de club. Zij is bereid om ons vanmiddag op te
slepen. We kunnen douchen in de verkeerstoren en we gaan daarna eerst maar eens ontbijten in Jelenia
Gora, in het centrum van de stad. Na het ontbijt en een kleine rondwandeling gaan we terug naar het
veld, omdat het er toch wel aardig uitziet met het weer, …. denken we.

Maar het wordt middag en de condities verslechteren alleen maar. Er komen steeds meer en vaker
buien uit het zuidwesten, die opbouwen boven het Reuzengebergte. Uiteindelijk konden we deze dag
niet meer vliegen. In de loop van de middag zijn we, na een tip van de sleeppilote, naar het oude
vliegveldje Grunau gegaan, vlakbij op een heuveltop, de bakermat van de Grunau Baby. Dit is het
tweede veld van de zweefvliegclub, Jezow Sudecki, op z’n Pools. Boven op de top, aan het veld, ligt een
klein hotel en een klein chalet-restaurant.

Erg knus en we hebben hier heerlijk gebierd, gegeten en geslapen, met een fantastisch uitzicht over
Jelenia Gora en het vliegveld in de verte. We kunnen zelfs hiervandaan onze Duo Discus op het veld zien
staan.

Hexa 66, op het vliegveldje Grunau
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Ontbijt bij Hexa 66 op het vliegveldje Grunau
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Negende dag: dinsdag 28 juni

Vandaag van Jelenia Gora naar Görlitz. Gerrit en Put vliegen vandaag. ’s Ochtends zag het er naar uit dat
het erg goed zou worden en we vandaag een flinke afstand kunnen afleggen. Bij de start rond het
middaguur lijkt dat nog steeds zo. Maar eenmaal in de lucht zien Gerrit en Put overal op koers en zuid
daarvan al buien opbouwen. Noordelijk ziet het er iets beter uit, maar dat is te ver omvliegen. Ook in de
auto zien Jos en Han het weer snel verslechteren. Het begint er kansloos uit te zien voor vandaag. Het
lukt Gerrit en Put om vliegend het vliegveld Görlitz te bereiken. Direct na de landing barst ook hier een
bui los. De ontvangst is prima. De kist wordt veilig gestald en Jos en Han zijn er ook snel met de auto en
aanhanger.

Dus besluiten we maar om vandaag de dag weer verder toeristisch door te brengen. Görlitz is een leuk
stadje, gelegen aan de rivier de Oder en de grensstad tussen Duitsland en Polen. De Oder vormt de
grens. Hier liggen diverse terrasjes aan het water. Ook het marktplein is toeristisch. Dus we doen ons
tegoed aan een paar halve liters. Later op de middag begint het er toch ineens veel beter uit te zien en
er ontstaan weer mooie cumuls. Waren we dan toch te vroeg aan het bier?? Maar niets meer aan te
doen en we hebben een prima middag en avond in Görlitz. Morgen zien we wel weer verder.

Vlak voor de start op Jelenia Gora; Gerrit en Put vliegen vandaag
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Görlitz, op de grens van Duitsland en Polen, aan de Oder

Tiende dag: woensdag 29 juni, vliegend van Görlitz naar Riesa

Op Görlitz wordt vandaag alleen gelierd. Han en Put vliegen. Het ziet er toch wel aardig uit, maar er
staat een stevige wind uit het westen, die we grotendeels tegen hebben vandaag. Na een eerste keer
onderuitzakken kunnen we het de tweede keer na de lierstart vrij snel oppikken en gaan we vanaf
ongeveer 1000 meter hoogte op pad. De tocht voert in het begin globaal via dezelfde route als een paar
dagen geleden van Finsterwalde naar Görlitz (Han en Jos). We houden nu iets meer westelijk aan en
komen dus zuidelijker dan Finsterwalde uit. Het gaat op zich goed. Er is voldoende thermiek en de bellen
doen het redelijk goed, maar de tegenwind speelt ons parten zodat we niet echt opschieten. Net ten
noorden van de TMA van Dresden vervolgen we onze tocht naar het westen en bereiken we zo aan het
eind van de middag de stad Riesa. Verderop zijn geen geschikte vliegvelden en thermisch loopt de dag
op zijn einde. Riesa kennen we van een eerdere Euroglide, toen een heel peloton op het grotere
vliegveld Riesa-Göhlis stond. Put en Han landen nu op het kleinere zweefvliegveld Riesa-Canitz ten
westen van de stad. We worden erg vriendelijk ontvangen door een plaatselijke zweefvlieger, met bier
van de tap. De stad Riesa is later op de avond met de auto dichtbij en in het centrum zijn genoeg leuke
restaurantjes.

De Euroglide begint richting het einde te lopen. We hebben theoretisch nog drie dagen te vliegen. Maar
de weersvooruitzichten zijn niet erg hoopvol. Het zal de komende dagen buiig blijven, dus is onze kansen
om nog een flink stuk te vliegen zijn afhankelijk van de ontwikkeling van buien op de route.

We besluiten morgenochtend het weer af te wachten en dan te besluiten wat te doen: toch gaan
vliegen, richting Borkenberge, als het er een beetje in zit, of anders morgen inpakken en een stuk van de
route over de weg afleggen. Van hier naar Borkenberge is nog een kleine 400 kilometer en naar Venlo is
het ongeveer 500 kilometer.
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Zweefvliegveld Riesa-Canitz
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Elfde dag: donderdag 30 juni, met de auto van Riesa naar Oerlinghausen

Na het opstaan en na het ontbijt blijkt dat de eerste buien al snel vanuit het westen Riesa zullen
bereiken en dat het de rest van de dag niet veel beter wordt. We besluiten daarom de kist af te breken
en met de auto en aanhanger vandaag een flink stuk naar het westen richting huis te verplaatsen. Een
flink stuk betekent ook echt een flinke rit, van Riesa naar Oerlinghausen, een afstand van ongeveer 450
kilometer over de weg en ruim vijf uur rijden. We zullen morgen nog een poging doen om vliegend in
Venlo te komen.

Onderweg in de auto opnieuw een dramatisch bericht, ditmaal van Jos. Hij vertelt dat vlak voor de
Euroglide bij hem kanker in z’n keel is geconstateerd. Hij gaat een onzekere toekomst tegemoet,
eenmaal terug in Canada zal hij een intensief medisch behandelcircuit ingaan. We zijn er allemaal stil
van. Jos heeft het niet eerder willen vertellen om de goede sfeer in ons team niet te beïnvloeden. We
hebben in de afgelopen anderhalve week niets aan Jos gemerkt. Achteraf vallen een paar opmerkingen
nu ineens op zijn plaats. Als ik dit schrijf, mei 2017, is het behandeltraject achter de rug. Het was heftig
voor Jos maar de vooruitzichten zijn erg gunstig.

Terug naar de Euroglide: in Oerlinghausen is alles weer vertrouwd: een paar mooie kamers in het
zweefvlieghotel op het veld, bier drinken en eten op het terras van het restaurant van Ali Chemicali. Hij
zit er nog steeds, maar hij kent ons niet meer. Hier hebben we, tijdens de zigzagglide in 2011 op de
eerste avond destijds de nodige avonturen beleefd, die uitmondden in een ‘final touchdown’, die Put
nog lang zal heugen. Nu gaat het er gelukkig wat kalmer aan toe en na een paar lekkere biertjes en een
laatste gezellige avond met Pools voetbal op de tv en een groepje Poolse supporters, gaan we op tijd
naar onze hotelkamers op het veld.

Twaalfde dag: vrijdag 1 juli

De Euroglide 2016 zit er voor ons op. Ook vanaf Oerlinghausen zit vliegen er niet meer in vandaag. Het
weer is te onrustig en buiig met westelijke tegenwind. Na het ontbijt besluiten we om nu definitief naar
huis te rijden. We rijden dus met de auto van Oerlinghausen naar Venlo, laten de kist en de aanhanger
daar netjes achter, en rijden vervolgens naar het vliegveld in Eindhoven en dan door naar huis.

Toch is deze Euroglide, ondanks de matige weersomstandigheden waar veel teams last van hebben
gehad, een topper geweest: spannend, veel verschillende omstandigheden onderweg, veel verschillende
vliegvelden aangedaan, toch een paar dagen in Polen geweest en een uitstekende sfeer, met vier
vrienden twee weken op stap. Onze klassering is niet om over naar huis te schrijven, maar we hebben
het erg naar ons zin gehad en we hebben maximaal plezier gehad.

Bedankt Put, Jos en Gerrit. Opnieuw voor herhaling vatbaar !!

Han Teunissen, mei 2017
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