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at in 1993 begon als een 'experiment' met 12 deelnemende 
teams is inmiddels uitgegroeid tot het grootste Nederlandse 
zweefvliegevenement, dat zich bovendien op een aanzienlijke 
internationale deelname mag verheugen. Op zondag 19 juni 

2016 meldden zich maar liefst 72 teams voor de inschrijving van Euroglide 
2016, op het zweefvliegveld van Venlo. 
De deelnemende (zweef)vliegtuigen zijn verdeeld over 4 klassen: 
(pure)zweefvliegtuigen - lage turbo's - hoge turbo's en zelfstarters. Als we er 
bovendien vanuit gaan dat er per team gemiddeld 3 deelnemers zijn, dan leert 
een snelle rekensom dat we hier met 200 tot 220 deelnemers te maken hebben. 
Hoewel er aanvankelijk allerlei varianten van de opdrachten voor de 
verschillende klassen zijn opgesteld, besluit de wedstrijdleiding - mede door 
de heersende en verwachte weersomstandigheden - voor alle klassen de 
standaard opdracht te gebruiken, waarbij het keerpunt Dahlemer-Binz wordt 
weggelaten. Daardoor ziet de opdracht voor de 13e Euroglide er als volgt uit: 
na de start in Venlo ligt op zo'n 87 kilometer het eerste keerpunt, Borkenberge. 
Daarna volgen Plock en Krosno in Polen, om tenslotte weer via Borkenberge 
terug te keren naar Venlo. Totale afstand van de standaardopdracht is 2417 
kilometer. 
 
 Tussengevoegde blauwe tekst komt uit het Euroglide 2016 verslag van Max 
Dolfin. 
 
 
 
Proloog 
 

Voor het eerst in mijn carrière zal ik aan een Euroglide mee doen met meer dan twee 
personen in een team. In voorafgaande 12 edities werd ons team altijd gevormd door 
hetzelfde komische duo, voor elkaar bekend onder de naam: Lap Lul en Ouwe Pijp. 
 
Het Team '43' syndicaat bestaat dit keer uit drie personen, t.w. Max Dolfin, Bart 
Renckens en Vincent Dolfin. Al vroeg na de officiële aankondiging van de Euroglide 
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2016 liet Bart helaas weten af te moeten haken. Het lukte hem niet om zijn 
vakantiedagen dusdanig te organiseren om daar ook nog een Euroglide in te passen, 
zonder daarbij wellicht een al te grote aanspraak op de goodwill van zijn werkgever 
te moeten doen. 
Had ik daar toch bijna de luxe van een copiloot gehad. Niet meer achter mijn eigen 
drankjes aan duiken tijdens de zo kort mogelijke tussenstops. Iemand die mij wat te 
eten zou toestoppen tijdens het rijden of mijn navigatie zou kunnen instellen voor het 
volgende doel en ga zo maar door. Maar helaas. Oh well, too much Shangri-La is 
bad for your health, they say! Het vliegende koppel zou gaan bestaan uit Max en 
Vincent Dolfin, gevolgd door De Rijdende Ophaler, te weten: ik zei de gek. 
 
Zelden ben ik zo kort voor vertrek begonnen met mijn voorbereidingen. Normaal 
gesproken heb ik maanden van tevoren al mijn kaarten in orde en staan de 
koerslijnen (u weet wel, dat zijn die lijnen op een kaart waar je nooit bent of komt) 
geplot en ingetekend met felgekleurde stift. Verder heb ik altijd twee soorten kaarten 
van de hele route bij mij, een set luchtvaartkaarten en een set autokaarten. 
Het bleek nogal een uitdaging te zijn om actuele luchtvaartkaarten voor Polen en 
Tsjechië te krijgen, dus moest ik mij behelpen met enkele antieke exemplaren van 
Jeppessen uit 2011. Gelukkig blijven de meeste vliegvelden redelijk op hun plaats 
liggen en komen er zelden nieuwe bij. Ook komt het nauwelijks voor dat ze plotseling 
verdwijnen. Eventuele wijzigingen in luchtruimstructuur hebben vrij weinig invloed op 
mijn navigatieplan. Helemaal niet, eigenlijk. Die oude kaarten doen het dus nog 
prima en juiste zuinigheid komt hier goed van pas. 
Na het doen van de laatste boodschappen op zondagmiddag 19 juni, ben ik precies 
op tijd klaar voor weer een volgende Euroglide (voor zo ver je daar helemaal voor 
klaar kunt zijn, natuurlijk). 
 
Max: 
Dit is het verslag van de tocht van de 43 gedurende de Euroglide 2016. Een tocht die 
ons van Venlo naar Venlo bracht, met daar tussenin het omronden van de 
keerpunten Borkenberge, Plock, Krosno en wederom Borkenberge. 
Het doel was dus Plock bij Warschau en Krosno in het zuidoosten van Polen, bij de 
grens van Slowakije en dat was dit jaar een fikse opdracht in bijzonder lastig weer. 
Er was eigenlijk geen eenvoudige dag bij maar dat was ook meteen de uitdaging. 
 
 
 
Zaterdag 18 juni 2016 
Soesterberg - Soesterberg 
 
De hal van ons huis begint zich te vullen met allerlei tassen. Een gebruikelijk beeld 
zo vlak voor een Euroglide. 
 
De bepakking is globaal verdeeld over drie categorieën. 

 CAT I : Kleding en slaapgerei (slaapzak - kussen - self inflating matje). 
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 CAT II : Etenswaren en aanverwante artikelen (lees: 
veel snaai…..). 

 CAT III : Hier zit alles in wat ik nodig heb aan 
navigatiehulpmiddelen, zoals kaarten, GPS aero, 
GPS auto, snoertjes om alles aan te sluiten en van 
stroom te voorzien. En verder nog wat andere 
aeronautische artefacten. En misschien wel het 
belangrijkste, een zorgvuldig samengesteld 
assortiment aan tie-wraps. De beste uitvinding sinds 
het gesneden brood en al sinds jaren een onmisbaar 
onderdeel van mijn boord equipment (gerei). 

 
Alles verder wel onder controle geloof ik. Morgen alleen nog 
even brood halen, zodat we weer van die lekkere Max 
Specials (kaastosti's uit de pan) kunnen maken. We hebben 
rond 12:00 uur met elkaar op Soesterberg afgesproken. 
 
 
 
Zondag 19 juni 2016 
Soesterberg - Den Dolder - Vliegpark Soesterberg - Venlo 
Gereden afstand: 160 km. 
 

Het plan is dat Max en Vincent 
vandaag de kist over vliegen naar 
Venlo. Ik zal met campeur en de 
aanhanger daar naartoe rijden. De 
eerste verplichte briefing staat voor 
17:00 uur op het programma. 
Nadat ik de laatste boodschappen 
bij de Albert Heijn in Den Dolder heb 
gedaan rij ik naar het veld. Max en 
Vincent hebben de kist al 
gemonteerd klaar staan en zijn bijna 

klaar voor vertrek. Ik laad mijn spullen snel in de campeur en ruim alvast het 
kommaliewant in. Vincent en ik parkeren daarna nog even onze auto's achter het 
clubhuis van de ACvZ. 
Net voor 14:00 uur starten Max en Vinnie - uitgezwaaid door Willemijn en kids - 
richting Venlo. Het weer is niet geweldig maar het moet wel te doen zijn om Venlo 
zwevend te halen. 
De rit naar Venlo verloopt zonder bijzonderheden en ik wordt bij aankomst op Venlo 
hartelijk ontvangen door Caspar van Bree. Hij regelt een mooi plekje voor mij om de 
aanhanger te stallen. Ik zie weer veel bekende gezichten. Nog geen tien minuten 
later landt de '43'. De timing is weer als vanouds en dus perfect. Eerst even poetsen. 
Daarna zetten we de kist aan de kant en maken we nog wat spullen in orde. 
Tenslotte gaat de kist in de hoezen en gaan we rap naar de briefing. We zijn, 'comme 
d'habitude', bijna op tijd. Max vindt zijn vaste plek, net buiten de hangaar annex 
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briefingroom, inclusief - hoe kan het ook 
anders - koffie en pijp. Jeroen Beeke komt 
hem gezelschap houden. 
De briefing is deze keer kort en bondig. Verder 
geen echte bijzonderheden. Wel wordt mijn 
aandacht getrokken door de onduidelijkheden 
die bestaan over de tolwegen in Polen. Moet je 
nu wel of niet onder de 3500 kg. betalen? Heb 
je nu wel of niet een kastje nodig en waar kan 
je die dan krijgen? Hoe zit het met afrekenen 
en terugbrengen? Volgens een Engelse 
deelnemer accepteren ze alleen maar contant 

geld. Dit blijkt achteraf niet juist te zijn. Ik zeg: "Brexit kon op geen beter moment 
komen……....voor ons dan. Niet voor die Britten natuurlijk. Maar ik loop nu het risico 
vreselijk off-topic te geraken. 
Na de briefing volgt al snel de communale BBQ voor zo'n slordige 200 man. Altijd 
een hele uitdaging. Ook nu weer, zo blijkt. Teveel hongerige magen en te weinig 
vierkante meters waarop BBQ-voer geproduceerd kan worden. Gevolg: oud Oost-
Europese taferelen met wachtrijen. Konden we vast wennen, moeten ze gedacht 
hebben. Al mijn angsten en aversies tegen Hollands BBQ'en worden weer bevestigd. 
Mijn hemel wat eten Hollanders toch goor. Speklappen van bijna een halve meter 
mét zwoerd. Voor sommigen vast een delicatesse. Probeer dat maar eens te snijden. 
Hambo's waar mogelijk met een microscoop sporen van vlees in zouden kunnen 
worden ontdekt, of hopelijk op zijn minst de stamcellen. Natuurlijk is er voldoende 
(hoewel……) satésaus. Geen Hollandse BBQ is compleet zonder die bruine smurrie. 
Wijko heeft weer goede zaken gedaan. Voor de rest is het natuurlijk reuze gezellig 
en het bier smaakt er om de drommel niet minder om. 
Zo tegen 24:00 uur wordt het tijd om onze slaapplekken op te zoeken. Vincent in zijn 
riante Quechua (weg)werptent met tweepersoons luchtbed en prachtig helderwit 
hoeslaken, hem aangeboden door de 
bewoners van de Van Angerenstraat 
nummer elf te Soesterberg. Max en ik 
installeren ons weer op de gebruikelijke 
wijze. Hij slaapt 'op zolder' en ik beneden in 
de keuken, annex kelder, van de riante 
campeur. Al snel daarna kan ik mij niet veel 
meer herinneren. Zal wel komen doordat ik 
sliep. 
 
Max: 
Het weer is te slecht om te vliegen en dus wordt de wedstrijd nog niet geopend, we 
brengen de dag in Venlo door met overheerlijke snacks en daarna wordt er in 
Kaldenkirchen lekker gegeten met een grote ploeg ACvZers, een goed begin. 
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Maandag 20 juni 2016 
Venlo - Venlo 
Gereden afstand: 0 km. 
 

Hahaaaaaa…………..lachte de Graaf in het Spaans. Maar het lachen vergaat ons al 
vrij snel, als wij het weer(bericht) zien. Grijze, bijna over de grond kruipende 
bewolking, met flink wat regen verwacht in de middag. 
Dus eerst maar eens naar het traditionele Euroglide ontbijt. Alles is weer helemaal 
voor de (warme) bakker. Heerlijke broodjes met prima beleg. Toch mis ik nog altijd 
de gebakken eieren met spek van Heinz van zo'n stuk of tien á elf Euroglides terug. 
Het is al snel duidelijk dat het vandaag geen vliegen wordt. De wedstrijd wordt dan 
ook door de wedstrijdleiding niet geopend. Wel zijn er al enkele teams die zich 
strategisch verplaatsen om morgen mogelijk een betere startpositie te hebben dan 
op Venlo. 
Wij kiezen er voor om op Venlo te blijven. Verplaatsen heeft op dit moment - naar 
ons idee - nog geen zin. Dit geeft mij mooi de gelegenheid om op mijn gemak alle  
NAV/COM equipment te installeren. Ik heb nl. nogal wat 'zooi' bij mij. Om te beginnen 

natuurlijk de onmisbare VHF grondset. Antenne en -
kabel monteren en naar binnen leiden. Voeding voor 
grondset regelen. Alle losse apparatuur wordt gevoed 
vanuit de sigarettenaansteker met driedubbele splitter. 
Dan is de GARMIN Pilot III aan de beurt. Een oud 

orgel, maar hij doet het 
nog prima. Er zit zelfs een 

beperkte wegenkaart in, maar ik gebruik hem 
eigenlijk alleen maar als referentie voor het vinden 
van vliegvelden. Ook het aflezen van coördinaten 
en het overbrengen daar- van naar andere naviga-
tiehulpmiddelen is erg 
handig. Met wat Velcro 
bevestig ik het kleinood aan de linkerzijde, boven op het 
dashboard van de campeur. Tenslotte volgt de GARMIN 
nüvi 2595 autonavigatie. Houder met zuignap op de 
voorruit en stroomvoorziening aanbrengen. Al deze 
NAV/COM hulpmiddelen worden ook nog eens 
aangevuld met de standaard VW-navigatie van de 
campeur. Kortom, er zijn vliegtuigen die het in de cockpit met minder moeten doen. 
De druk om nu altijd meteen het bewuste veld te vinden waar de '43' staat is 
daarmee weliswaar gigantisch toegenomen, maar ik zou al die 'gadgets' voor geen 
goud willen missen. Bovendien heb je nog eens iets om lekker mee te klieren tijdens 
het rijden. Alles wordt met tie-wraps vastgezet, zodat er niet teveel losse snoeren 
door de campeur zwerven. 
Wat later in de middag besluit Team '43' zich - onder leiding van tourgids Simons - 
richting het centrum van Venlo te begeven. Simons beweert hier de weg beter te 
kennen dan in zijn eigen geboorteplaats Baarn. Over de oorzaak worden geen 
verdere mededelingen gedaan en kan niet worden gecorrespondeerd. 
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De campeur wordt door ondergetekende kundig 
geparkeerd op het 'Gasplein' (formeel: Monseigneur 
Nolensplein) tegen het centrum van Venlo. Niet ver 
daar vandaan wordt de - naar eigen zeggen - beste 
friteszaak van Venlo aangetroffen. Deze buitenkans 
kunnen we gewoonweg niet aan ons voorbij laten 
gaan. Aanschuiven en bestellen maar. We moeten 
ons wel inhouden, want we zullen later die avond 
met de andere ACvZ teams bij een zeer 
betrouwbaar steakhouse in Kaldenkirchen gaan 
eten. Maar een patatje en een gedeelde frikadel 
speciaal moet toch wel lukken? 
Hierna vinden de Dolfins het wel tijd voor een goede 
koffie. Die wordt al snel gevonden in 'In den 
Dorstigen Haen' op de Markt (Merret) rèch 
tegeneuver het schoëne stadhoés van Venlo. De al 
eerder voorspelde regen begint nu echt met bakken 
uit de hemel te vallen, maar we zitten heerlijk droog 
onder een luifel. 
Inmiddels is het tijd om de eerder genoemde Duitse 
vreetschuur op te zoeken. Volgens de berichten van onze clubleden moeten wij bij 
Steakhaus 'Rustika' aan de Buchstrasse 7 in Kaldenkirchen zijn. Met behulp van 
onze NAV's (inderdaad: meervoud) hebben we het etablissement al snel gevonden. 
Geheel in Dolfin stijl zijn wij wat aan de late kant en hebben de anderen al gegeten. 
Niettemin toch maar snel eten besteld en dus kunnen we e.e.a. nog gezellig 
gezamenlijk - aan een lange tafel gezeten - tot een goed einde brengen. De vreterij is 
prima te rammen. 
Na de nodige koffie is het tijd om weer terug naar Venlo te gaan. In De Strietser is 
het erg gezellig, dus daar moet op gedronken worden, hallé! Overigens, alsof we 

daar überhaupt een reden voor nodig 
hebben. 
Ik heb maar niet meer op de klok 
gekeken om te zien hoe laat we naar 
bed zijn gegaan, maar het moet 
beslist dik na twaalven geweest zijn. 
Gelukkig is het inmiddels droog 
geworden en genieten we van een 
welverdiende nachtrust na deze 
opnieuw weer 'zeer enerverende' dag. 
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Dinsdag 21 juni 2016 
Venlo (n/a) - Detmold (EDLJ) 
Gereden afstand: 249 km. 
 

 
 

Jetzt geht's los!!! Alle Venlose gastvrijheid ten spijt, wil men ons vandaag toch wel 
heel graag weg hebben. Dit is de laatste dag dat er maximale startcapaciteit 
beschikbaar is. De zelfstarters kunnen in overleg nog wel wat later starten, maar of 
dat verstandig is, is de vraag. 
Het weer heeft nog wel wat tijd nodig om te herstellen van alle nattigheid van 
gisteren. In de loop van de dag komt er wat tekening in het eerst nog egaal grijze 
wolkendek, maar de basis blijft angstaanjagend laag. Niettemin dient zich - geheel in 
Euroglide stijl - een mogelijkheid aan om te starten en met marginaal stijgen aan de 
wedstrijd te beginnen. Team '43' bedenkt zich geen moment en is in een mum van 
tijd klaar voor de eerste start van de Euroglide 2016. De wedstrijdleiding heeft de 
wedstrijd 'geheel geopend'. Dit houdt in dat er nu overal gestart kan worden, mits de 
weersomstandigheden dat toelaten. 
Nog even lijkt een blokkade door twee kisten van de startplaats roet in het eten te 
gooien, maar al snel is alles vrij en kan er gestart worden. Met een belachelijk lage 
basis zie ik de '43' achter de bomen verdwijnen, op weg naar het eerste keerpunt 
Borkenberge. 

Voor mij tijd om aan de 
gebruikelijke 'na de start 
routine' te beginnen. Dat 
wil zeggen: aanhanger 
inpakken, aanhaken en 
campeur in gereedheid 
brengen. Navigatieplan en 
rijroute nog een keer 
bekijken, NAV/COM 
apparatuur instellen en 
dan kan ook ik op pad 
gaan. 
Ik kies er voor om 



 

Euroglide 2016 
 

8 

 

voorlopig Borkenberge aan 
te houden. Het weer is niet 
best en het zou al een hele 
prestatie zijn als de '43' zo 
ver zou kunnen komen. Al 
snel wordt het trouwens 
pijnlijk duidelijk dat ik niet 
kan vertrouwen op de 
radioverbinding. Daar waar 
ik vroegâh over meer dan 
150 km. contact met Max 
kon krijgen, moet ik nu 
waarschijnlijk blij zijn als ik 
30 km. haal. What's wrong? Is het mijn grondset, de antenne (model fietspomp) of de 
VHF set (incl. antenne) in de kist? Ik probeer het nog even met een andere grondset 
(oude ICOM van Max), maar ook dat levert geen bevredigend resultaat op. Verder 
onderzoek is hier dus nog wel nodig. 
In de buurt van Bottrop stop ik even bij een benzinepomp om peut te halen voor de 
kist. Iets dat ik nog regelmatig zal doen, aangezien de motor veelvuldig gebruikt zal 
gaan worden. 
Om 13:40 uur krijg ik een sms dat de '43' geland is op Borkenberge. Volgens Max 
ziet het er niet 'promising' uit. Op dat moment ben ik hemelsbreed zo'n 70 km. uit. 
Om 15:02 uur volgt een tweede sms. Ze gaan starten en proberen richting Hamm te 
komen. Om 17:55 uur volgt er een landingsbericht, Max en Vinnie staan op Detmold. 
Op dat moment ben ik 40 km. uit, d.w.z. nog 62 km. over de weg. Binnen een mum 
van tijd ben ik bij ze. We kunnen dus smsjes aan elkaar sturen, dat is tenminste iets. 
Van communicatie per radiotelefonie moeten we het deze Euroglide niet hebben. 
Bij aankomst op Detmold blijkt dat ze met de ‘43’ op Borkenberge een 'klein 
ongelukje' hebben gehad met het bakboord vleugelwieltje. Dat is tijdens het taxiën 
vlak voor de start op Borkenberge ergens achter blijven hangen en afgebroken. De 
schade is gelukkig beperkt. De tapeinden voor de bevestigingsbouten in de vleugel 

zijn nog heel, zelfs de bouten zitten er nog 
in. Al snel vinden we de "Schreiner" van de 
lokale motorvliegclub bereid om van een 
tafelpoot een prachtige klos 'bastelen' die 
bovendien wonderwel goed past en met de 
oorspronkelijke bouten gemonteerd kan 
worden. Deze zal de hele Euroglide blijven 
zitten. Dit bewijst maar weer: "Never a dull 
moment during the Euroglide!" 
Inmiddels is het wel tijd geworden om een 
vreetschuur op te zoeken. Met de campeur 
gaan we Detmold onveilig maken. De 

Deutsche Mannschaft heeft eerder deze avond tijdens het EK met 1-0 gewonnen van 
Noord-Ierland. Dat betekent dat de stemming er – ook in Detmold – best goed in zal 
zitten. Niettemin is er een hysterische hoeveelheid politie op de been in het centrum. 
Wij laten ons daar niet door afleiden, gegeten zal er worden! Na wat rondneuzen 
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besluiten we voor een typisch Duitse schafttent te kiezen. Een echt Brauhaus 
genaamd Strates aan de Lange Strasse nummer 35. Max gaat voor de 
Zwiebelhacksteak en Vincent heeft zijn oog laten vallen op een bescheiden 
Kartoffelpfanne. Alles goed en wel, maar ik laat mij de kans niet ontglippen om een 
richtig Deutsche Gebackene Schweinshaxe te scoren. Little did I know…….komen ze 
daar met een bord met daarop minstens 5 kilo aan voer. Midden op een 
onvoorstelbare hoeveelheid aardappelen en Sauerkraut prijkt de varkenspoot met 
krokante speklaag. Kan het nog Duitser? Vinnie en Max doen een poging om er niks 
over te zeggen, maar die mislukt jammerlijk. Voor de zoveelste keer moet ik tijdens 
een Euroglide de hoon van een Dolfin ondergaan, terwijl ik mij aan dit Duitse 
culinaire hoogstandje tegoed doe. Deze keer zelfs van twee Dolfinnen. Ik laat ze 
maar even pruttelen, terwijl ik mij door de eerste kilo voedsel heen worstel. Daarna 
wordt het allengs lastiger om nog iets van een indruk in het bord achter te laten. Ik 
vraag mij in alle ernst af wie zo’n hoeveelheid voer in een keer naar binnen kan 
krijgen. Deze ophaler in ieder geval niet. 
Op een bankje tegenover het terras van het Brauhaus neemt aan het eind van de 
avond een zonderling figuur plaats die het midden houdt tussen een fakir (weliswaar 
zonder spijkerbed) en een volger van Hare Krishna. Hij heeft het vreselijk druk met 
een bord waarop allerlei briefjes zitten en waar hij aantekeningen op lijkt te maken. 
Dat op zich is niet zo erg. Maar als hij – wat opgenaaid door wat gasten – met een 
mes begint te zwaaien en dingen roept als; "Fick alle….!!!", wordt het toch iets minder 
amusant. Gelukkig is het toch al tijd geworden om de aftocht te blazen, dus rap naar 
de campeur en terug naar ons privévliegveld (althans, zo leek het wel). De 
havenmeester is zo vriendelijk geweest zijn kantoor ("C") open te laten, hetgeen 
betekent dat we in ieder geval een plee tot onze beschikking hebben. Wel zo prettig 
na deze culinaire, maar toch wat zwaar op de maag liggende avond. Waarschijnlijk is 
er na terugkomst nog koffie gedronken, maar daar kan ik mij niets meer van 
herinneren. Ik was blij mijn mandje in te kunnen. Het was weer een echte mooie 
Euroglidedag en we slapen allemaal als roosjes. 
 
Max: 
Het is nog steeds uitermate slecht weer in Venlo maar inmiddels is de wedstrijd 
officieel geopend en dus besluiten we om ons om 10.00 uur te verplaatsen richting 
Borkenberge, ons 1e keerpunt, omdat daar beter weer verwacht wordt in de loop van 
de dag. En omdat de Arcus al gemonteerd in de hoezen staat, besluiten we op de 
motor te beginnen totdat het beter wordt. 
Eenmaal bij Borkenberge, na 12 x een motorstart en nog steeds onder een basis van 
336 mtr, begint het ook nog te regenen en besluiten we om hier maar eerst te gaan 
landen en af te wachten wat er gebeurt. 
We zoeken een lekker plekje onder een afdak en zien de regen vallen maar om 
13.00 wordt het droog en is er richting Hamm ook wat tekening in de lucht. Weliswaar 
moeten we eerst nog een stuk op de motor maar daarna kunnen we zowaar in 
uitermate zwak weer thermisch verder en zien we kans om rond 18.30 uur op 
Detmold te landen. 
Hier worden we uitermate gastvrij opgevangen en wordt er door een behulpzame 
zweefvlieger een houten klos gefabriceerd ter vervanging van ons L-tipwieltje wat we 
blijkbaar verloren zijn vandaag. 
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Even later worden we gebeld door Hans Oorthuijs. Hij heeft op Borkenberge de 
resten van ons tipwieltje gevonden, dus dat is ook weer opgelost. 
Wanneer Leo dan binnenvalt wordt het tijd voor een hap eten en dat lukt in Detmold 
prima, weliswaar hebben we 100 km krediet weggestookt maar we zijn op weg. 
 
 

 
 
 
 

 
  



 

Euroglide 2016 
 

11 

 

Woensdag 22 juni 2016 
Detmold (EDLJ) - Cottbus-Neuhausen (EDAP) 
Gereden afstand: 579 km. 
 

 
 

Vincent en ik doen ons tegoed aan een standaard Euroglide ontbijt. Dat wil zeggen; 
2x Max Special en koffie. Max volgt een strikt dieet van geschrapte wut (wortel op z’n 
Leo’s uitgesproken toen ik een jaar of twee was) en gezondheidscrackers met 
selderijsalade. 
Na het ontbijt gaan Vin en ik nog even peut halen voor de kist bij de lokale 
benzinepomp. Die zit natuurlijk op nog geen 2 kilometer van het veld, maar als je aan 
het eind van de straat rechts, in plaats van links gaat, ben je er pas na acht kilometer 
en vijf stoplichten. De terugweg gaat in ieder geval beduidend sneller. Vlak bij de 
ingang zien wij nog een hele echte oude zigeunerin die daar op een bankje zit. 
Helemaal in traditionele kleding en zoals je ze alleen nog in de film ziet, of in een 
heel slecht kinderprogramma als Bassie en Adriaan. Too much of everything, dus. 
Hebben wij iets gemist, of is dit een voorbode van iets? 
Max en Vin gooien de kist vol en doen verder hun ding, terwijl ik de campeur en 
aanhanger in gereedheid breng. De eerste cumuls ontstaan redelijk vroeg en 
ontwikkelen zich mooi. Het lijkt erop, dat het wel eens een racedagje zou kunnen 
worden. But as always: the proof is in the pudding. Eerst zien, dus. 
Max en Vin starten met de '43' en kort daarna maak ik mij met de campeur uit de 
voeten, maar niet zonder eerst hartelijk afscheid genomen te hebben van de 
grasmaaiende ere-veurzitter. 
Via de B1 rij ik richting Paderborn, met de bedoeling om daarna serieus koersje oost 
richting het eerste keerpunt (Plock) in Polen te zetten, hoewel dat nog wel een klein 
stukje sturen verderop ligt. Het weer op koers ziet er vanaf de grond in ieder geval 
veelbelovend uit. 
Inmiddels heb ik de A33 bereikt die oost van Paderborn-Lippstadt overgaat in de 
A44, richting Kassel. Alles loopt op rolletjes, alleen rij ik 'in de blind', aangezien er 
van communicatie via radiotelefonie nog steeds geen sprake is. Lastig, maar ook 
weer niet meer dan dat. Gelukkig heb ik al eens eerder met dit bijltje gehakt, dus het 
zal allemaal wel weer goed komen. Daarmee bedoel ik natuurlijk dat vliegers, 
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vliegtuig en ophaler op enig moment van de dag weer op dezelfde plaats 
samenkomen. Als het even kan zo rond etenstijd, maar als dat niet lukt, in ieder 
geval voor bedtijd, aangezien ik naast het transport ook de slaapvoorziening bij mij 
heb. 
Na Kassel gaat het verder over de A38, richting Leipzig. Op de grondset (129.975 
MHz.) hoor ik een groot aantal deelnemers klepperen, maar geen woord van de '43'. 
Voorbij Leipzig begint de campeur wel wat dorstig te worden, dus ga ik op de A14 bij 
Grimma (zo'n 10 km. ten noorden van Colditz (inderdaad, dát Colditz ja) de weg af 
om te tanken. Met al dat gestuur ben je al snel 
een dag verder en het is dan ook rond 19:00 
uur als ik een sms van Max krijg dat zij met de 
'43' op Cottbuss-Neuhausen geland zijn. Alles 
OK. Mooi veld, helemaal voor ons alleen. De 
XL is er nog wel geland, maar als blijkt dat een 
sleepje hier erg lastig zal zijn, hebben ze vast 
besloten 'm te peren. Daarvan heb ik verder 
niets mee gekregen. 
Max en ik hebben even telefonisch contact. 
Het is duidelijk dat ik (gezien de nog te rijden 
afstand) niet rond de eerder genoemde 
etenstijd op het veld zal zijn. Dus besluiten we 
dat ik onderweg iets zal eten en dat Max en 
Vinnie zullen proberen hetzelfde in Cottbus te 
doen. Nu wil het toeval dat precies áán het 
vliegveld er een klein treinstationnetje ligt. 
Binnen vijf minuten zijn ze weg en vinden ze 
een hele fijne Griekse vreetschuur voor 
Vincent. Max past zich aan. Voor het 
goudklumpke, natuurlijk. 
Zo'n 80 kilometer voor Cottbus lukt het mij een 
recent gebouwde McD op een autohof aan de 
A13 bij Thierdorf te vinden, inclusief ruime 
parkeerplaats bij een inmiddels gesloten Netto 
(chique Duitse supermarkt) filiaal. Het is nog even een dingetje om de autohof te 
bereiken, aangezien er zojuist een klein auto-ongelukje is gebeurd. Een vrachtwagen 
heeft bij een SEAT Leon de hele rechter zijkant er uit getrokken. Doordat de 
slachtoffers wat onhandig op het kruispunt zijn blijven staan, is het stoplichtsysteem 
op tilt geslagen en blijft alles op rood staan. Na enige tijd wachten vind ik het 
welletjes en onder toeziend oog van de Polizei die niet aan komt rijden stuif ik door 
stijf rood licht mijn doel tegemoet. 
Ik kan op mijn gemak eten. En bij de McCafé neem ik zelfs nog een lekkere espresso 
die door een hübsche ex-ossi'rin wordt gemaakt. Te laat zie ik dat ze bij de Mac in 
Duitsland nog wél van dat heerlijke warme appelgebak hebben waar je zo 
verschrikkelijk je bakkes aan kunt branden. In Nederland is het mede om die reden 
van de markt gehaald, geloof ik. Maar ik dwaal weer eens af……… . 
Vanaf hier is het nog maar een fluitje van een cent om naar Cottbus-Neuhausen te 
rijden. De NAV equipment levert uitstekende diensten. Over het algemeen kan ik 
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zonder problemen de coördinaten met wat omrekenen (graden/minuten naar 
decimaal en andersom) overnemen van de Pilot III naar de Nüvi (beide van Garmin). 
Dit zorgt ervoor dat de Nüvi mij negen van de tien keer recht voor de ingang van het 
gewenste vliegveld brengt. Bij Grossräschen verlaat ik de snelweg en kom ik via de 
donkere binnenlanden van de voormalige DDR - waar men tot voor kort nog ruwe 
rijst en rauwe tabak at (mits voorradig) - bij het vliegveld van Cottbus aan. Het is 
inmiddels donker en ik sta hooguit tien minuten voor de poort te wachten als er een 
trein aankomt. Max en Vincent stappen uit. We hebben elkaar na een hele dag vol 
avonturen weer gevonden. Wat een feest! 
Als we het veld op rijden is het inmiddels zo mistig dat we de kist niet eens meer 
kunnen vinden. Is ook verder niet nodig. We zoeken een mooi plekkie en voor het 
slapen gaan is er altijd nog even tijd voor een koffie. Een prachtige volle maan schijnt 
ons bij. Het is een wonderschone avond, maar ook daar komt een eind aan. Tijd om 
voor onze kooien. We snurken binnen enkele minuten. 
 

 
 
Max: 
Vandaag is het zowaar prachtig weer en dat voelt een stuk beter. 
Na het werkelijk uitstekende ontbijt prepareren we de kist en onszelf dan ook voor 
een dagje lekker blazen maar dat loopt toch even anders want de thermiek is 
werkelijk heel erg moeilijk, hoewel de cumuls er geweldig mooi uitzien. Dan nemen 
we ook nog het geniale besluit om zuid van de Harz te blijven en dat pakt helemaal 
verkeerd uit. We moeten ons 1 ½ uur behelpen met gemiddeld 0,5 m. stijgen, maar 
daarna wordt het gelukkig even beter en passeren we de uitgebreide bosgebieden 
zuid van Berlijn met redelijk stijgen en een werkhoogte van ca. 1000 m. AGL. En dat 
is voor vandaag riant. 
Op ca 50 km. van de Poolse grens is het echter over met de pret en moeten we een 
geschikt veld zoeken om te landen. Onze keuze val op Neuhausen bij Cottbus; 
helaas hebben we de motor nog wel even nodig om daar te geraken.  
Na de landing blijkt het veld echter geheel verlaten en even later landt ook de XL met 
Bas Seijffert en Robin v Maarschalkerweerd. 
Zij begrijpen direct dat hier een sleepkist voor morgen vinden een hele opgaaf wordt, 
maar ze gaan toch op zoek. Dat is het laatste wat we van ze zien want Leo heeft nog 
200 km te rijden en het is inmiddels bijna 20.00 uur. Leo gaat zelf eten bij de Mac en 
wij gaan zoeken. 
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Dat eten in Neuhausen blijkt niet helemaal op te gaan maar gelukkig krijgen we van 
een bewoner van het gehucht te horen dat er over 5 minuten een trein gaat naar 
Cottbus en die stopt 100 m. verderop. We halen deze dan ook met gemak en even 
later zitten we in een keurige trein. 
Even schakelen dus en wanneer we in Cottbus aankomen blijkt de laatste trein naar 
Neuhausen om 23:00 uur te gaan. Als we een bordje vinden met Zentrum dan volgen 
we dat dan ook gaarne, omdat het maagje begint te knorren. 
Het Zentrum van Cottbus is helemaal wat we er van verwachten met prachtige oude 
gebouwen en een plein met een ruime keuze aan restaurants en Vincent is nu 
eenmaal dol op Grieks dus dat wordt onze keuze. 
Smullen op het terras met werkelijk heerlijke temperaturen en wat ouzo doet alle 
vliegerij even vergeten en we genieten. 
Dan roept de trein terug ons naar het werkelijk imposante station en om 11.10 uur 
vertrekken we.  In de trein kan zowaar bij een keurige conductrice een koud biertje 
gekocht worden en dan kan het voor Vincent niet meer stuk. 
Leo staat ons keurig op te wachten en op het veld staat een indrukwekkende 
grondmist die zo dik is dat we onze kist niet eens meer terug kunnen vinden. We 
mogen nog even nagenieten en bijpraten, waarna het korfje roept. 
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Donderdag 23 juni 2016 
Cottbus Neuhausen (EDAP) - Piotrków Trybunalski (EPPT) 
Gereden afstand: 510 km. 
 

 
 
Ik sta deze ochtend samen met Max onchristelijk vroeg op. Dit heeft twee redenen. 
De kist moet aan de lader. Daarvoor moet de aanhanger met de voorkant zo dicht 
mogelijk bij de cockpit gezet worden. Verder wil ik - nu dat de vleugels nog zwanger 
van dauw zijn - de vleugelneuzen van insecten ontdoen. Daarna maffen we nog even 
verder, maar om 08:00 uur gaat de wekker van Max met een vreselijk irritant riedeltje 
af. 
Al vrij snel komt de havenmeester voorbij. Hij wil het veld opengooien, maar de staart 
van de '43' staat net een stukje op de hoofdbaan. Of we dus op willen rotten. Nee 
hoor, alles verloopt uiterst gemoedelijk en binnen een mum van tijd is het: "runway 
vacated". Daarna is het weer tijd voor een bijzonder gevarieerd ontbijt, waar Max 
Specials toch wel de boventoon voeren. Om over de sloot koffie die er deze ochtend 
weer doorheen gaat, nog maar even te zwijgen. Zelf kom ik niet verder dan 1 bakkie. 
Maar dat is ook wel genoeg. De rest vul ik aan met veel water en IceTea. 
Om 10:00 uur is het duidelijk dat het startmoment met rasse schreden naderbij komt. 
Max, Vincent en ik hebben maar een half woord nodig om alles in gereedheid te 
brengen. Even later starten ze en ik maak mij niet lang daarna ook uit de voeten.  
Dit gaat de dag van de waarheid 
worden. Ik zal de aanhanger op 
Klix neer gaan zetten en 
vervolgens doorrijden, Polen in. 
We hebben besloten de 
aanhanger niet mee naar Polen 
te nemen in verband met de 
gewichtsrestricties en de 
mogelijk daarmee gepaard 
gaande boetes. Klix ligt op zo'n  
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65 kilometer rijden ten zuiden van Cottbus. Ik ben daar al een paar keer geweest, 
dus ik heb weinig moeite om het veld en een fraaie parkeerplaats voor de aanhanger 
te vinden. Na deze 'secured' te hebben (er is verder geen hond op het veld te 
bekennen), vervolg ik mijn weg, richting de Poolse grens. 
De tolwegsituatie in Polen heeft mij al dagen hoofdbrekens gekost. De tegenstrijdige 
berichten die mij voor de Euroglide bereikt hebben maken het er niet beter op. De 
grensovergang stelt niets voor. Weg zijn de kilometerslange wachtrijen voor de 
paspoortcontrole. Er is zelfs geen slagboom meer ter ontdekken op de A4/E40 net 
ten noorden van Görlitz. Ik ben dus in Polen. 
Nu is het de vraag waar of wanneer de tolweg begint. Mijn vraag wordt na een 
kilometer of 10 beantwoord. Ik moet een kaartje trekken. Tot zo ver niks bijzonders. 
Gaat er hier net zo aan toe als bijvoorbeeld in Frankrijk. De weg ziet er voortreffeli jk 
uit en er rijdt geen hond. Nu alleen nog even Zloty's zien te wisselen. Overal zie ik 
'Wechselstube' langs de weg staan, maar die vertrouw ik niet. Ik wil gewoon bij een 
bank of een flappentap geld pinnen. Ik stop bij een benzinepomp en daar hebben ze 
warempel een ATM. Na wat gepuzzel PIN ik vierhonderd Zloty's, dat kost mij in totaal 
€ 102,23. Niks over te klagen dus. Alles voorlopig onder controle. Voor Boleslaw is er 
weer een tolstation. Hier wordt het dus dokken. Ik zit helemaal klaar met mijn tieketje 
en a fist full of dol……..eeeeeeeh Zloty's. Bij de incasserende dame achter het loket 
aangekomen word ik vriendelijk begroet en verzocht het gigantische bedrag van wel 
zestien Zloty's te betalen, zo'n vier Euro dus. Met groot genoegen overhandig ik haar 
een vers briefje van twintig. Hup en weer door. 
Om 19:35 uur krijg ik van Max een sms dat zij op 1000 meter zitten en op Piotrków 
Trybunalski (EPPT) gaan landen. Ik ben op dat moment nog 126 km. uit. 
Niet ver achter Boleslaw houdt de S8 (een soort Poolse staatssnelweg zonder tol) 
op. Deze is nog niet helemaal klaar. Ik moet mij verder via de traditionele Poolse 
"snelwegen" (lees: hele slechte binnenwegen) richting Piotrków Trybunalski zien te 
worstelen. De tijd verstrijkt en het is duidelijk dat ik niet al te vroeg op het veld zal 
zijn. Max en Vincent weten de dame van het lokale restaurant ervan te overtuigen 
dat ik in de buurt ben en of zij nog even de 
tent open wil houden. Dat lukt ze wonderwel. 
Het is inmiddels praktisch donker. Maar alle 
NAV's leveren ook deze keer weer perfecte 
diensten. Om 21:45 uur ben ik op het veld. Ik 
moet meteen aanschuiven. Er is friet, Coke en 
een soort van shoarma. Wat wil een eenzame 
hongerige ophaler nog meer? Wat 
aanvankelijk een spannende rit leek te worden 
(in dat vermaledijde Polen) viel uiteindelijk 
ontzettend mee. Wel was ik blij dat ik - vooral 
op de laatste 100 km. - geen aanhanger bij mij 
had. Anders was ik beslist veel later op het 
veld geweest. 
Na het eten een mooie plek voor de campeur - 
uiteraard naast de kist - gevonden en een 
uurtje later liggen we allemaal moe maar 
tevreden te ronken. 
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Max: 
Het is weer prachtig weer wanneer ik om 06.00 uur wakker wordt en me realiseer dat 
we de accu’s nog moeten bijladen. Dus Leo wakker maken en de aanhanger met 
stroom en laadapparaat bij de kist zetten. De XL is inderdaad weg en dat is logisch. 
We kunnen nog even onder de wol maar om 08.00 uur gaat de wekker en moeten 
we aan de slag, hetgeen weer prima lukt. 
 
Om 10.00 uur staan kist en crew paraat en zien we de eerste cumultjes poppen. 
Gezien de uitgebreide bospartijen richting Polen wachten we nog even voordat we 
starten. Om 10.45 uur zijn we op 600 m. en proberen we driftig bij de basis van de 
waterige cumultjes te komen, maar die lossen meestal op voordat we er bij zijn. Dat  
wordt de story van vandaag en daar moeten we maar mee voort. 
Toch verschijnt er iedere keer op koers iets wat op een cumul lijkt en zo rommelen 
we Polen in waar we door een smalle corridor tussen de diverse verboden gebieden 
door moeten, maar ook dat lukt wonder boven wonder. Helaas wordt het steeds 
moeilijker om thermiek te vinden en moeten we ons steeds uitgraven, boven blijven is 
even de boodschap. 
 
Dan wordt het, we cirkelen ca 50% van onze vliegtijd, om 15.30 uur toch nog even 
leuk en stijgt de basis eindelijk naar mooie hoogtes van 1800 m. en met veel beter 
stijgen, het keerpunt Plock lijkt haalbaar te worden. Toch duurt dit feestje maar kort 
en om klokslag 18.00 uur gaat de thermiek op dit stuk blijkbaar uit.  We hebben Plock 
in zicht en zijn we heel krap op final glide, dus glijden maar en we halen Plock op 100 
m. AGL. 
 
Toch zien de cumuls er richting Krosno perfect uit en we besluiten de motor te 
starten om te proberen met een “gratis” 2e wedstrijdvlucht nog wat kilometers te 
maken en zowaar lukt dit. Met werkelijk engelengeduld geraken we bijna aan de 
basis en kunnen we weer verder. 
Na die ene bel beseffen we dat het op koers niet meer thermisch is en gaan heel 
rustig glijden om met een beetje motorgebruik Piotrkow Tribunalski te halen. Leo 
heeft de aanhanger op Klix geparkeerd en moet nog ca. 135 km. rijden. We vragen 
aan de uitermate vriendelijke dame van de lokale kopvultent of ze nog even open wil 
blijven wat zij gaarne voor ons doet. 
 
Wanneer Leo om 21.45 uur aankomt staat zijn eten al te wachten en - hoewel simpel 
- smaakt het allemaal prima en het is buiten goed uit te houden want het is nog 23 gr. 
Dan nog wat koffie bij onze camper en de eerste kennismaking met de Poolse 
gastvrijheid is prima bevallen. Goed sfeertje hier. 
Vincent opent zijn weggooitentje en even later liggen we plat na deze inspannende 
dag, zowel voor Leo als voor ons. 
 
 



 

Euroglide 2016 
 

18 

 

 
 
 
 
Vrijdag 24 juni 2016 
Piotrków Trybunalski (EPPT) - Ostrowski Wielkopolski Michalkow (EPOM) 
Gereden afstand: 171 km. 
 

 
 
Opnieuw een wonderschone dag met temperaturen van dik boven de 30 graden C. 
Je zult weten dat je met een landklimaat te maken hebt! Iedereen is redelijk vroeg uit 
de veren. Het ziet er naar uit dat het vandaag wel eens een goede vliegdag kan 
worden. 
Na het gebruikelijke ochtendritueel (baden maakt daar tijdens deze Euroglide geen 
onderdeel van uit - wel wordt er regelmatig 'chemisch gedoucht' met de deo 
spuitbus), wordt de kist in orde gemaakt. 



 

Euroglide 2016 
 

19 

 

Voor vandaag is het plan dat Max en Vin eerst gaan proberen het keerpunt Krosno te 
ronden. Daarna willen ze aan de Poolse kant - in het vlakke land - richting de Duitse 
grens vliegen. Daarmee blijven ze dus aan de noordkant van de koerslijn van Krosno 
naar Borkenberge die voor een deel door Tsjechië loopt. Nog afgezien van een 
'bergruggetje' dat daar tussenin ligt. Terwijl zij het eerste deel van de vlucht proberen 
te volbrengen mag ik op Piotrków Trybunalski blijven wachten totdat ze weer op de 
terugweg zijn. Een uiterst comfortabel dagje voor de BAO (Bewust Alleenstaande 
Ophaler). Nadat de '43' gestart is, parkeer ik mij in de schaduw en wacht ik de 
berichten af. Ik kan zelfs nog een lekker 'na-tukje' doen. Even wat slaap inhalen. 
Om 14:24 uur krijg ik een smsje van Max dat ze Krosno gerond hebben en dat het 
doel Ostrowski Wielkopolski Michalkow (een hele mond vol) gaat worden. Ik pak de 
campeur in en vlam in korte tijd naar Ostrow. Voor de eerste keer deze Euroglide 
kom ik voor de '43' op het veld aan. 
 
De K9 (Ferdi Kuijpers, Milan Percic) is er net geland, kort daarna gevolgd door de EG 
(Chris van der Meyden). Zij zijn nog op weg naar het derde keerpunt, Krosno. 
Na een klein uurtje komt de '43' boven het veld in beeld. Ik zeg dat ze op de strip 
parallel voor de hangars en de sleepkisten kunnen landen. Ik heb de club- (Puchacz) 
en sleepkist dat kort daarvoor ook zien doen. Zal je net zien, binnen een straal van 5 
km. doet de radio het prima. Toch wel handig……..NOT! 
 
Die van Dolfin kunnen wel uitrollen en parkeren hoor. Zonder problemen lijnen ze de 
Arcus op met de rij geparkeerd staande sleepkisten. Niks meer aan doen, kan 
gewoon zo blijven staan. Van daar uit, zo naar de aan het veld gelegen kroeg met 
koud bier. Helaas kunnen we daar niets te eten krijgen en zijn we genoodzaakt naar 
Ostrow te rijden om een vreetschuur te zoeken. Daar krijgen we geen spijt van. In het 
gezellige en drukke centrum vinden we op 'het plein' niet alleen een perfecte 
parkeerplaats, maar ook een terras van een zeer goede eettent. Bij het Weranda 
Restaurant op de ulitsa Rynek 34 (oftwel de Marktstraat) smullen we er op los. 
Met een voldaan gevoel rijden we later die avond weer terug naar het vliegveld. Daar 
zijn inmiddels ook andere teams binnengekomen (over de weg), o.a. de U6 (Vincent 
de Koning en Seth Brussaard c.s.). Daar zijn ze om 23:30 uur nog druk bezig iets van 
eten te maken. Prutsers. 
 
Voor ons begint het na nog een paar 'kleine koffies' tijd te worden om te gaan maffen. 
Max en Vinnie hebben best een zware dag gehad. Het weer leek heel wat, maar het 
was gewoon weer ouderwets Pools worstelen. We zijn alweer op de terugweg. 
Welterusten. 
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Max: 
We staan om 08.00 weer op en voelen ons weer prima in staat voor een dag vliegen, 
we moeten nog 328 km naar Krosno en besluiten om na Krosno niet de koerslijn te 
volgen maar via Polen naar Borkenberge te vliegen; Leo kan dan op dit veld blijven 
totdat we meer weten. Het weer ziet er weer prima uit maar dat wantrouwen we 
inmiddels. 
Zo gezegd, zo gedaan en om 11.00 vliegen we richting Krosno, het eerste stuk is 
weer absoluut lastig maar het wordt om 14.00 toch steeds leuker en we kunnen 
Krosno ronden zonder problemen waarna we besluiten om richting Ostrow te 
koersen en dat laten we Leo dan ook weten. Er volgt nog een uitermate moeilijk stuk 
waar de cumuls er goed uitzien maar waar het stijgen praktisch afwezig is maar 
Ostrow komt uiteindelijk binnen bereik en Leo is daar al en kan onze landing een 
beetje coachen. 
Op Ostrow ontmoeten we eindelijk andere Eurogliders maar we hebben daar voor 
morgen maar weinig aan omdat deze allemaal nog onderweg zijn naar Plock, ons 1e 
keerpunt, maar het wordt wel gezellig. 
Toch moeten we vaststellen dat er helaas niet gegeten kan worden op het veld ivm 
een party en rijden we even later naar het Zentrum van Ostrow op 10 km wat ons 
aangenaam verrast met een plein vol eettenten wat uitermate vol en gezellig is. We 
weten inmiddels dat de laatste rapporten van de scholen vandaag zijn uitgereikt en 
er dus een soort feestsfeertje is. We vinden zowaar een plekje op het terras bij een 
werkelijk uitstekende eethut met perfekte bediening en eten dus dat is pas echt 
genieten. 
Het wordt dan ook laat voordat we terugrijden naar het veld maar ook daar is het een 
feestje van de ZES-groep en we voelen dan ook niet dat het al laat is wanneer we in 
het bedje rollen. 
Dit was voor ons tot heden de beste vliegdag met heel redelijk weer en ca 650 km 
achter de kiezen. 
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Zaterdag 25 juni 2016 
Ostrowski Michalkow (EPOM) - Klix (EDCI) 
Gereden afstand: 284 km. 
 

 
 
Gaat het lukken om vandaag Polen definitief achter ons te laten? De 
weersverwachting ziet er niet al te goed uit. Er is zelfs een kans op onweer. Na het 
ontbijt ontstaat ineens het gerucht dat "de Polen" de wens hebben uitgesproken om 
een briefing te houden. Frouwke ziet het als haar taak om mij daarvan op de hoogte 
te stellen. Geen idee waarom. Op de plaats delict waar een eventuele briefing 
gehouden zou worden is echter geen enkele Pool te ontdekken. Gelukkig zijn er altijd 
mensen die hun verantwoordelijkheid dan toch weer nemen en de goegemeente op 
het juiste pad weten te houden. Wij, dat wil zeggen de leden van team '43', behoren 
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niet tot die gemeente en besluiten - vergezeld van de kwalificatie dapper* door Ferdi 
Kuijpers - zo spoedig mogelijk te starten. 
Terwijl Max en Vincent behoedzaam (ze zijn namelijk noch gevaarlijk, noch gek - 
voor de ophaler kan niet worden ingestaan) zich in zeer marginaal weer aan de 
wurggreep van Polen trachten te ontworstelen, probeer ik mij een weg te banen 
richting de Pools-Duitse grens. Via de 25, S8 en A4 weet ik Polen te verlaten. Het 
valt mij op dat ik geen enkele tol tegenkom 'on my way out'. Misschien zijn ze zo blij 
dat ik eindelijk oprot dat ze speciaal voor mij de tolheffing vandaag hebben 
opgedoekt. 
Het doel wordt Klix. Niet alleen omdat de aanhanger daar nog staat, maar ook omdat 
het weer daar echt stuk loopt. Het net van onweersbuien sluit zich langzaam. Niets 
dramatisch, maar wel voldoende om ervoor te zorgen op tijd op Klix te landen. 
Ik ben al op het veld aangekomen als ik de ArcusM voorbij zie schuiven. Ik geef ze 
de lokale wind en wijs ze op de dichtstbijzijnde onweersbui ten zuiden van het veld. 
Kort daarna landen Max en Vincent. Ik haal het grondtransport materiaal uit de 
aanhanger en spoed mij hun kant op. Kist uit het veld en vragen of er nog een 
plekkie in de hangaar is. Geen probleem. Het begint net te regenen en licht te 
donderen. Tegen de tijd dat het serieuzere vormen aan begint te nemen staan we al 
binnen en kunnen we op ons gemak de kist poetsen. Campeur veur de 
deur………..dus ook de 'coffee supply' is gegarandeerd. Ernstig noodweer blijft ons 
overigens (gelukkig) bespaard. 
 

 
 
We besluiten voor een betrouwbare vreetschuur ons geluk te beproeven in Bautzen. 
Vincent vindt dat het wel weer een keer tijd wordt voor een Griek. In de tweede straat 
die wij in het centrum van Bautzen door rijden, treffen wij al een heel betrouwbaar 
uitziende Griek aan. Het is er jezusdruk. Zaterdagavond, hè. Niettemin weet Max 
voor ons drieën een plekje op het dakterras te ritselen. 
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Het organisatietalent van de Griekse horekaffer laat te wensen over, maar om onze 
tijd te doden laat hij de ouzo rijkelijk stromen, dus van ons hoort hij geen klagen. Mr. 
Magoo - de personal assistant to the manager of sorts - sturen we regelmatig alle 
kanten op en zo komt het allemaal toch nog goed en krijgt iedereen wat hij besteld 
heeft. De tzatziki hier is wat zielig. Het knoflookbestanddeel bestaat waarschijnlijk uit 
poeder en is ook nog eens zwaar onder de maat. Eigenlijk is dat maar goed ook, ik 
moet nl. nog de campeur in, slapen met Max. Plots bedenk ik: er is geen man op 
deze aarde, met wie ik in de loop der jaren zoveel nachten heb doorgebracht. Carla 
en Yvonne hoeven zich nog geen zorgen te maken, maar ik vond het toch even 
nodig om dit onder de aandacht te brengen. 
 

* Hier wordt dapper gebruikt in de betekenis van 'gevaarlijke gek'. 

 
 
 
Max: 
Al rap na het opstaan wordt het duidelijk dat verder komen richting Duitsland 
spannend gaat worden en dat we zeker buien, mogelijk met onweer, gaan 
tegenkomen. Hoewel Ferdi Kuijpers zich nog geheel inzet om vliegen te 
ontmoedigen ivm met de mogelijkheid van CB’s en (Vincent denkt zelfs heel erg 
tijdelijk dat de door Ferdi aan hem uitgedeelde kwalificatie “dapper” ook dapper 
betekent, terwijl idioot wordt bedoeld) besluiten we toch het te gaan proberen via de 
zuidkant van Polen onder het motto dat je het pas weet wanneer je vliegt. We 
spreken samen goed door dat we zeker geen gevaarlijke fratsen gaan uithalen want 
CB’s verdienen respekt. 
Dus kist naar de start, instappen en op pad en we zijn werkelijk net op tijd want we 
komen met moeite boven en kunnen op pad terwijl achter ons het zwerk betrekt en 
het er maar dood uitziet maar gelukkig nog niet voor ons en zowaar zien we kans om 
de aanwezige buien te ontwijken en langs een regengordijn droog Duitsland binnen 
te vliegen maar daar lopen we toch echt vast en kiezen we voor Klix, mede omdat 
onze aanhanger daar staat. Tevens kan Leo ons mededelen dat Klix nog geen bui 
heeft maar dat die er wel aankomt. 
Voordat de buien daar zijn aangekomen staat onze kist in de, uitermate vriendelijk en 
gastvrij, wederom geopende hangar waarna het voorlopig echt gaat regenen. Leo is 
helemaal gelukkig dat hij Polen weer heeft kunnen verlaten en om dat te vieren 
besluiten we naar Bautzen te rijden voor de broodnodige kopvulling. 
Bautzen is ook nat en heel erg oud en vast ook heel erg fraai maar we komen er niet 
onderuit want Vincent vindt helaas wederom een Griek waar we zowaar boven op het 
terras onder een parasol droog zitten en de temperatuur is nog steeds prima, 
blijkbaar heeft de eigenaar zijn eigen feestje want de (gratis) ouzo stroomt hier volop 
en als water dus wederom een topavond. 
Wat erg veel later staan we weer op Klix en luisteren naar de regendruppels op het 
dak van de campeur, gelukkig ziet Vincent kans om een slaaphok te bemachtigen en 
dat lijkt heel wat beter dan een (lekkende?) tent, maffen dus maar. 
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Zondag 26 juni 2016 
Klix (EDCI) - Rote Wiese, Helmstedt (n/a) 
Gereden afstand: 835 km. 
 

 
 
Bij het wakker worden is het zowaar droog. Maar dat is vooralsnog dan ook alles. 
Voor de rest is het 8/8 grijs. Eerst de kist maar uit de hangaar vissen, want de club 
begint er op deze dag des Heeren lekker vroeg aan. Daarna een ontbijt in elkaar 
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flansen, terwijl wij de verrichtingen van de club in de gaten houden. Maar voorlopig 
blijft er nog verrekte weinig ook zelfs maar hangen. 
Max houdt ook via internet het weer voortdurend in de gaten. Waarschijnlijk is het 
later mogelijk om met een omweg via het noorden verder op pad te kunnen. Maar 
voorlopig staan we nog niet eens op de startplaats. 
Rond 11:00 uur is het dan toch wel tijd om te gaan starten. Het clubspul blijft hier en 
daar al boven. Dat zou een voorzichtige indicatie kunnen zijn voor de vliegbaarheid. 
We hadden de Arcus al strategisch links van de startgrid van de club opgesteld, dus 
nu het eenmaal zo ver is, kunnen Max en Vincent meteen volgas weg. Dat wil 
zeggen: de start gaat volgas. Het thermisch vliegen is een ander verhaal. Daar zal ik 
later die dag nog achter komen. 
Na de start ga ik terug richting aanhanger, pak alles verder in en begeef mij ook op 
weg. Naarmate mijn traject richting het westen (Im Westen nichts Neues) vordert, ziet 
het weer er eigenlijk wel goed uit. De cumuls zijn niet compact en plat van onder 
(zoals ze eigenlijk horen te zijn), maar het is een aanzienlijke vooruitgang ten 
opzichte van het grijze dek van vanmorgen. 
Omdat ik opgepikt heb dat Max en Vincent een wat noordelijke route zullen 
aanhouden en ik het woord Nordhausen heb horen vallen, doe ik maar ongeveer 
hetzelfde. Vanaf Klix rij ik over de A4 en A14 via Dresden richting Leipzig en 
vervolgens richting Nordhausen, aan de zuidkant van de Harz. Het weer heeft 
inmiddels alle eerder omschreven relatief fraaie kenmerken aangenomen. Onder 
normale omstandigheden zou dit tot optimisme moeten leiden. Dus waarom nu niet. 
"I balanced all, brought all to mind" (uit: An Irish Airman forsees his Death door W.B. 
Yeats, 1865 - 1939): 
 

I know that I shall meet my fate, 

Somewhere among the clouds above; 

Those that I fight I do not hate, 

Those that I guard I do not love; 

My country is Kiltartan Cross, 

My countrymen Kiltartan's poor, 

No likely end could bring them loss 

Or leave them happier than before. 

Nor law, nor duty bade me fight, 

Nor public men, nor cheering crowds, 

A lonely impulse of delight 

Drove to this tumult in the clouds; 

I balanced all, brought all to mind, 

The years to come seemed waste of breath, 

A waste of breath the years behind 

In balance with this life, this death. 

 
……en besluit verder richting het westen te rijden. Ik denk zelfs 
even over het laatste keerpunt Borkenberge. Op deze dag kom ik 
er achter hoe node ik de radioverbinding met de '43' mis, 
aangezien het sms systeem ons ook al in de steek laat. I'm in the 
dark here! (uit: Scent of a Woman - 1992). 
Zo, nu weer tijd voor eigen werk. Welnu, aangezien het weerbeeld 
dat mij door onze lieve Heer wordt voorgeschoteld er nog steeds 
goed uitziet en ik verder geen berichten doorkrijg, vertrouw ik op 
de routine die we de afgelopen dagen min-of-meer hebben 
vastgesteld en rij ik lekker door. Het is inmiddels iets van 19:00 uur 

als Max mij belt. Ik ben erg verrast, had eigenlijk eerder een smsje verwacht. Maar 
wacht, er zijn meer verrassingen. Ze staan namelijk op Helmstedt, Rote Wiese - een 
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slordige 257  kilometer……….terug! Da's pech. We spreken af dat ik lekker die 257 
km. terug ga rijden, maar dat ik onderweg wel een McD ga scoren. Max en Vincent 
gaan het centrum van Helmstedt onveilig maken en gaan op zoek naar een Griek, 
voor de verandering. Na 70 kilometer kom ik op de Porta Westfalica (hoe kan het ook 
anders) een mooie McD tegen. Eerst dus maar even riant dineren, voordat ik de 
laatste 187 kilometer naar Helmstedt rij. Vlak voordat ik weer bij de Mac vertrek, belt 
Max nog een keer met de vraag hoe laat ik verwacht in Helmstedt te zijn en of ik hem 
en Vincent in het centrum wil ophalen. Volgens hem is het met aanhanger 
bereikbaar. ETA is iets van 23:45 uur lokaal. 
 

 
 
Na door een lastige omleiding ten noorden van Hannover genavigeerd te hebben, is 
het verder een makkie om Helmstedt te bereiken. In een mum van tijd sta ik ook nog 
eens midden op het oude en zeer fraaie maar ook zeer donkere marktplein van deze 
door ongelukkige historische omstandigheden geplaagde Duitse plaats. En zo is het 
toch weer gelukt om elkaar terug te vinden, zelfs midden in deze voormalige 
'Barbaren Republiek'. Met z'n drieën rijden we naar het aan de westzijde van de stad 
gelegen vliegveldje. 
Het was mij het dagje wel. Heerlijk stukje kunnen sturen. Max en Vincent waren nog 
wel zo galant om toe te geven dat zij ook een verkeerde inschatting van het weer 
hadden gemaakt. Het leek inderdaad prachtig, maar lang niet alle cumuls deden het 
en dan ook nog niet eens met flink stijgen. Zij konden begrijpen dat ik mij daar vanaf 
de grond in vergist had. Wat zijn het toch sportieve Heeren, die schatten. Het is 
duidelijk dat iedereen wel een beetje moe is na deze enerverende dag, dus al snel 
na aankomst op het veld te kooi gegaan. Binnen 10 minuten in coma. 
 
Max: 
De regen blijkt verdwenen en het is droog maar fiks bewolkt, de club begint gelukkig 
vroeg met starten zodat we de ontwikkeling van eventuele thermiek goed kunnen 
volgen maar om 10.30 is het nog steeds uitermate zwak en zien we een tegenwind 
van zeker 30 km. 
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We proberen een beeld van het weer te verkrijgen en dat lukt want het lijkt alsof het 
wat beter wordt ca 20 km naar het noorden; gelukkig kunnen we daar heen op de 
motor zonder penalty en om 11.00 gaan we het dan ook proberen. 
Proberen is het goede woord want deze dag is pas echt lastig en we kunnen 
aanvankelijk dan ook eigenlijk nog niet boven blijven maar na een poosje zien we 
kans om wat voortgang te maken maar de thermiek is uitermate moeilijk te vinden en 
de snelheid is bedroevend. 
Toch hebben we geen keus en ploeteren verder, tegen 14.30 wordt dit doorzetten 
beloond met prachtig uitziende cumuls maar hooguit 1 op de 10 doet iets dus iedere 
steek blijft een avontuur. Leo denkt inmiddels dat het bereweer is en geeft gas naar 
het westen. 
Wij ondervinden fikse problemen en moeten ons een paar keer uitgraven met heel 
zwak stijgen dus de voorwaartse snelheid begint nu echt een punt te worden met 
ruim 30 km tegenwind. 
We zijn dan ook heel blij om tegen 18.00 te kunnen landen op het zweefvliegveld 
Helmstedt waar de Euroglide al bekend is door een paar kisten die daar op hun 
heenreis naar Polen zijn belandt, de ontvangst is altijd perfekt maar de positie van 
Leo niet echt want die rijdt inmiddels bij Paderborn en moet dus 247 km terug, niet 
echt leuk voor hem, maar hij gaatnaar de Mac dus happy. 
Wij worden door een lokale zweefvlieger naar het Zentrum gebracht en ook 
Helmstedt blijkt een prachtige middeleeuwse markt te hebben en zowaar, ik kan het 
niet voorkomen dat hij hem ziet, vindt Vincent weer een Griek. 
Nu moet worden gezegd dat het eten werkelijk geweldig lekker was en de ouzo ook, 
al waren de hoeveelheden minder dan gisteren. 
Uiteraard zitten we nog buiten in een aangenaam temperatuurtje en kunnen we daar 
blijven zitten tot Leo om 23.45 het plein oprijdt. 
Toen nog even met aanhanger door de middeleeuwse steegjes naar het veld en toen 
waren we allemaal een beetje op. 
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Maandag 27 juni 2016 
Rote Wiese Helmstedt - Oerlinghausen (EDLO) 
Gereden afstand: 257 km. 
 

 
 
Als Max en ik onze ogen open doen worden we door een uiterst mooie 
zomerochtend begroet. Vincent houdt de luiken voorlopig gesloten. Dat zou best wel 
eens veel goeds kunnen betekenen voor de rest van de dag (het weer, niet de 
gesloten ogen van Vincent). Nog voor het ontbijt verschijnt de (ere-)voorzitter op het 
veld. We worden hartelijk welkom  geheten en alle faciliteiten worden met de grootst 
mogelijke hartelijkheid en gastvrijheid beschikbaar gesteld. Het went voor ons 
Hollanders waarschijnlijk nooit. De wijze waarop je in 99 van de 100 gevallen op een 
Duits zweefvliegveld wordt ontvangen. Ik blijf erbij dat er in die Duitsers een speciaal 
gen zit dat ze niet alleen geschikt maakt voor het zweefvliegen en het bouwen van 
zweefkisten (ik weet ook wel dat het een historische oorzaak heeft – iets met een  
verloren oorlog ergens tussen ’14 en ’18 van de vorige eeuw), maar ook om voor de 
rest van de wereld als gastheer op te treden voor de zweefvliegerij in zijn totaliteit. 
Alsof ze willen zeggen: “Kijk, zo moet dat nou……. .” Het is van ons maar we delen 
het graag met iedereen. Heel veel van die clubs en hun leden zijn waardige 
ambassadeurs voor de sport. Maar, zoals zo vaak dwaal ik weer af. Back to 
business. 
De veurzitter gaat grasmaaien (volgend weekend hebben ze openhuis op het veld) 
en wij gaan verder met ons ochtendritueel. Max Specials maken (niet voor Max 
natuurlijk) en zoveel mogelijk weersinformatie zien te vergaren. Max is daar 
inmiddels een meester in geworden. Hij wordt steeds handiger met mijn smartphone. 
Het lijkt soms wel alsof hij helemaal zelf het weer zit te maken. Vincent is inmiddels 
ook weer aangesloten en heeft bijna volledig beeld en geluid. Verder niets wat een 
kop oploskoffie niet kan oplossen. Daarom heet het ook ‘oploskoffie’. 
Het begint langzaamaan tijd te worden om de kist in gereedheid te brengen. Er komt 
een regengebied vanuit het westen onze kant op. Dus zo vroeg mogelijk starten luidt 
het devies, maar dan moet het wel thermisch zijn. Er valt wel het e.e.a. op te vangen 
met de motor, maar ook aan de brandstoftank van de Arcus komt een eind. 



 

Euroglide 2016 
 

29 

 

De route naar het westen wordt deze keer langs de noordzijde van de Harz gepland. 
Ik weet wat mij te doen staat. Niet hard vooruit rijden deze keer. Geen zin om nog 
een keer 250 km. terug te rijden. Het moment voor inpakken en wegwezen is 
inmiddels aangebroken voor vliegers en ophalert. Zo gezegd zo gedaan. Max en 
Vincent zijn vertrokken, ik pak de laatste spullen bij elkaar, neem afscheid van de 
veurzitter en ga (ook) op pad. 
Vandaag hoef ik mij geen zorgen te maken over het rijden van lange aftanden of te 
ver voorop te raken. Dat wil niet zeggen dat ik niet lang onderweg ben. Nadat ik 
Helmstedt verlaten heb is het tot aan Hannover een makkie. Dan begint de ellende 
met allerlei wegopbrekingen en -omleggingen. Net voorbij Garbsen kom ik in 'the 
traffic-jam from hell' terecht. Oorzaak: voor Herford is een vrachtwagen achterop 
twee andere vrachtwagens ingereden, die achteraan in een file stonden. De ravage 
moet verschrikkelijk zijn, met als gevolg dat de hele A2 daar afgesloten is. 
Het is nog twee kilometer tot de eerstvolgende afslag (U40). Ik doe er iets van twee 
uur over om die te bereiken. Als ik de afslag dan eindelijk bereikt heb zie ik dat deze 
eigenlijk ook helemaal vaststaat. Er zijn er meer die aan deze hel willen ontsnappen. 
Alles staat muurvast dus ik heb alle tijd mij te beraden op wat ik zal doen. De 
woorden van Winston Curchill gehoorzamen: "If you are going through hell, keep 
going", of toch mijn eigen plan trekken? Daar komt nog bij dat ik inmiddels naar de 
middelste baan ben opgeschoven (de A2 is hier driebaans) en in deze 'deadlock' in 
principe sowieso geen enkele kans maak om nog van baan te veranderen, laat staan 
de afslag te bereiken. Na ruim twee uur langzamer dan een manke slak die een 
slechte dag heeft te hebben voortgekropen, is thans het moment aangebroken dat ik 
een beslissing niet langer kan uitstellen. Het is nu of nooit. En precies op dát moment 
ontstaat er rechts naast mij een gat in de rij van hoogstens tien of vijftien meter. Net 
genoeg om mij daar met volle overtuiging in te storten en tot mijn stomme verbazing 
is op dat moment de afslag verder vrij en kan ik dus de wurggreep van een file waar 
ik al die uren in had gestaan, eindelijk ontkomen. Hoeveel mazzel kan een mens 
hebben? 
Ik kan eindelijk weer doorrijden en ik krijg rond 16:00 uur per sms van Max te horen 
dat hij en Vincent op Oerlinghausen staan. Op dat moment ben ik nog 78 kilometer 
uit (over de weg). Ik probeer wat medelijden te wekken door te zeggen dat het 
verkeer vreselijk tegenzit, maar Max vindt mij net een Pool, altijd klagen. Ik moet 
volgens hem maar opschieten, ander mis ik de BBQ nog. Mijn reactie luidt, net als bij 
die Polen: kut-BBQ. 
Maar goed, ik kan bij Bad Nenndorf de A2 verlaten en worstel mij een baan richting 
Stadthagen en Minden. Daarna buig ik af naar het zuiden richting Herford, waar ik de 
A2 weer op ga. Als ik achter mij kijk is deze helemaal leeg. Ik ben dus precies na de 
wegafsluiting weer de weg opgekomen. Daarna ben ik na nog even een halfuurtje 
sturen op Oerlinghausen. Het regent inmiddels al aardig.  
Na mij bij de poort/havendienst gemeld te hebben wordt mij de slagboom 
opengedaan en rij ik het veld op, op zoek naar kist en piloteurs. Kist is snel 
gevonden, maar waar zijn Max en Vincent? Even later komt Vincent mij tegemoet 
lopen. Iedereen die vandaag op Oerlinghausen staat zit namelijk in de grootste 
horecagelegenheid die het vliegveld rijk is, de Check In. Aanhanger bij de kist 
neerzetten, afkoppelen en dan maar kroegwaarts. De aldaar aanwezige vliegers zijn 
zeer verbaasd dat ik er "al" ben. Zij zijn inmiddels op de hoogte van het drama dat 
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zich op de A2 aan het afspelen is. Hun ophalers staan daar nog middenin. Het is 
duidelijk dat het voor hun nog een latertje zal gaan worden. Ik vertel ze van mijn 
mazzeltje bij die ene afslag en dat ik daarom nu al op Oerlinghausen ben. Natuurlijk 
maar niet gezegd dat die andere ophalers prutsers zijn. 
Ondanks de regen zit iedereen gezellig buiten met een biertje, een koffie, een pijpje 
en niet te vergeten een Coke met heel veel ijs. In Duitsland denken ze dan ook 
meteen dat je een grote Cola wilt, dus krijg je er een soort van vaas bij cadeau. 
Inmiddels is het duidelijk dat een BBQ er niet in zit. Te erg kloteweer. Maar de Check 
In gaat al om 21:00 uur dicht. Met wat handig en charmant gemanoeuvreer weten we 
de tent tot iets van 23:00 uur open te houden, zodat zelfs sommige late 
binnenkomers - ook wel ophalers genaamd - nog kunnen eten. Het is er al met al een 
aangenaam verpozen, maar zo als aan alles, komt ook hieraan een eind. We 
rekenen bij de uiterst charmante dame van het restaurant af en blijven nog lekker 
even op het terras genieten van een mooie avond. Uiteindelijk vinden we het 
welletjes en taaien we af naar onze Kampingplatz voor een van de hangaars aan de 
westzijde van het veld. Het is inmiddels droog. Altijd lekker als je je slaapplaats nog 
moet inrichten. Genoeg voor nu. Maffen met die hap! Morgen op Venlo? 
 

 
 
Max: 
We worden wakker in uitermate aangenaam mooi weer en de lokale voorzitter van de 
club komt polshoogte nemen en het toiletgebouw openen dus wat een mooi begin. 
Dus plannen maken maar weer maar helaas, het ziet er niet naar uit dat we thuis 
kunnen komen maar voorlopig zullen we nog kunnen vliegen voordat het weer gaat 
regenen dus dat gaan we dan maar doen, de wind is nog steeds tegen en lijkt nog 
even sterk.  
Puntje voor is dat de wind goed van voren komt op het relatief korte baantje en dus 
zijn we lekker vroeg los. 
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Zo niet de thermiek, de 1e bel doet het werkelijk voorbeeldig, exakt op de goede plek 
en met 2 ½ mtr naar de basis op 750 mtr AGL maar dit was voorlopig de laatste 
normale bel zodat we na een uur hannesen nog altijd geen meter waren 
opgeschoten. 
Geduld is dan een schone zaak en na nog een uurtje wordt het gelukkig wat beter en 
kunnen we op pad, dit keer maar de noordkant van de Harz aangehouden en bij 
Hannover wordt het zowaar even goed maar voor ons zie je het rap minder worden 
en wordt het weer overleven, eerst lijkt het of we weer op Detmold moeten landen 
maar dan vinden we nog een belletje wat ons net naar Oerlinghausen brengt en dat 
is toch mooi. We landen wat vroeg om 16.30 maar af en toe drupt het al een beetje 
en om 17.30 begint het echt te regenen, er zijn nog een stuk of vijf andere 
Eurogliders dus dat is allemaal best gezellig, het uitwisselen van alle ervaringen is 
altijd een hele leuke bezigheid. De diverse ophalers zijn inmiddels verzeild geraakt in 
een giga-file maar gelukkig weet Leo zich hieraan te ontworstelen waardoor we 
heerlijk kunnen eten samen in het lokale restaurant en ook nog tussendoor kunnen 
genieten van een beetje EK-voetbal. Het aanvankelijke dreigement dat de tent om 
21.00 zou sluiten werd gelukkig geen realiteit maar om 23.00 werden we toch echt 
naar buiten gemikt  waar we op het donkere terras nog even konden nababbelen, 
een mooi besluit. 
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Dinsdag 28 juni 2016 
Oerlinghausen (EDLO) - Venlo (n/a) 
Gereden afstand: 210 km. 
 

 
 
Het wordt duidelijk tijd om naar huis te gaan. Het brood - dat wij sinds ons vertrek uit 
Soesterberg al bij ons hebben - begint namelijk licht te schimmelen. Een duidelijk 
signaal dat het zo goed als klaar moet zijn. Welnu, dat komt goed uit. Het weerbeeld 
is gematigd optimistisch, dus Venlo moet haalbaar zijn. Maar hoe laat kunnen we 
starten en wat doen de andere teams die voorop liggen? Wij staan met de JOY, MU 
en AB op Oerlinghausen. De 7L en de NV staan hier ook, maar zitten niet in onze 
klasse. De YY staat op Borken-Hoxfeld, de LB2 staat helemaal vooraan op Kamp-
Lintfort en tenslotte: de 4P en de LL staan op Hamm. Daarmee staat iedereen zo ver 
voor, dat dit over de nog korte resterende 
afstand niet meer goed gemaakt kan 
worden. Maar een eervolle vijfde plaats zit er 
nog altijd in. 
Ik vind nog wat onbeschimmeld brood en 
maak daarmee alweer de laatste Max 
Specials van deze Euroglide. Max en 
Vincent maken daarna de '43' gereed voor 
de eindspurt naar Venlo. De vliegschool is al 
om 09:00 uur begonnen met vliegen en 
hoewel er zich al vroeg wat cumuls vertonen is het om 10:00 uur nog steeds niet 
thermisch genoeg voor een ArcusM, niet direct een lichtgewicht. Uiteindelijk wordt 
het tijd om te starten. Het weer ziet er niet bijzonder uit en we hopen, met het nog 
beschikbare krediet, Venlo toch te kunnen halen. Ik pak de aanhanger en de rest van 
de spullen in en programmeer de NAV voor Venlo. 
Vanaf zo'n beetje Dortmund valt het mij op dat het weer er steeds beter uit begint te 
zien, om niet te zeggen gewoon erg goed zelfs. Dat betekent dat de finishkansen - 
althans vanuit mijn gezichtspunt - alleen maar beter worden. Ik heb natuurlijk geen 
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contact met de '43', maar zet de sokken er nog een keer in. Terwijl ik over de A40 ten 
zuiden van Herungen rij, zie ik de '43' met een jezussnelheid op finalglide voor Venlo 
overkomen. Kan het nog toevalliger? Een kwartier nadat Max en Vincent geland zijn 
kom ik op Venlo aan. Het zit er op. We zijn binnen en alles is - op een lullig tipwieltje 
na - nog heel. Het was pittig, maar we hebben het gehaald. 
 
Aangezien we allemaal (Max, 
Vincent en ik) redelijk vroeg op 
Venlo zijn en het heerlijk weer is, 
lijkt het ons beter om nu maar 
helemaal op te breken en niet tot 
morgen te wachten. Hoe het 
allemaal gegaan is weet ik nog 
steeds niet, maar in een poep en 
een scheet hebben we de 
ArcusM uit elkaar en in de doos, 
onze eigendommen die her en 
der door de campeur waren gaan 
zwerven weer bij elkaar gevist en 
ingepakt. 
Wat ik niet weet, maar waar ik onderweg op deze laatste dag wel degelijk aan 
gedacht heb, is dat de Heeren Vlieghers al met Bart (Renckens) hebben afgesproken 
om een 'Nijltje' te pakken in Soestduinen. De Nijl is een uiterst betrouwbare shoarma 
tent, waar Bart met zijn hele hart en ziel aan verknocht is. Dus nadat we een poging 
hebben gedaan om onze vluchtgegevens en -administratie in te leveren (hetgeen 
maar gedeeltelijk lukt), zetten we koers naar Soesterberg om eerst de aanhanger op 
zijn plek te zetten bij de Amsterdamse. Daarna door naar shoarma De Nijl waar Bart 
ons hartelijk verwelkomt, nieuwsgierig naar onze verhalen. Op het terras komt voor 
ons de Euroglide pas echt tot een mooi en knoflookrijk einde. 
 
 
 

Max: 
Het zonnetje schijnt en 
cumultjes op 250 mtr om 
08.30, zou het wat 
worden? 
De lokale club begint al 
om 09.00 met lessen 
maar er is nog geen 
stijgen en om 10.00 ook 
nog niets en de cumuls 
zijn weg, wat nu? 
Onze weers-info geeft 

aan dat het tussen Borkenberge en Venlo lastig zou kunnen worden en we zijn blij 
dat we nog 60 km krediet hebben maar hoe gaan we die inzetten? We besluiten om 
deze te bewaren en ergens na Borkenberge de motor te starten, 500 mtr extra te 
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klimmen en op 51 km voor Venlo de motor uit te zetten zodat we korrekt kunnen 
finishen. 
Onder het plannen ontstaat er een rij cumuls op ca 700 mtr maar wel op ca 20 km 
afstand in het zuiden, de  vraag is of ze voor Paderborn staan of erin maar we gaan 
het gokken en we nemen afscheid van de rest en gaan als eerste op pad en ons 
plannetje lukt en we voeren het uit zoals afgesproken maar wat echt anders is is het 
weer tussen Borkenberge en Venlo want dat is ongeveer het mooiste zweefvliegweer 
wat je je in NL kunt wensen. Toch maar de motor gestart en uitgeklommen tot de 
toegestane hoogte en dan finishen met een mooie en keurige zoemer, we kunnen 
helaas niet veel lager komen dan 200 mtr maar dat geeft ons weer de gelegenheid 
om de fraai uitgeschoren tekst “EUROGLIDE 2016” op het veld goed te bekijken, 
mooi. 
Dan staan we aan het eind van het veld stil en is het afgelopen, wat een prachtige 
tocht in heel moeilijk weer! 
De adrenaline kan weer terug in de koelkast. 
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Epiloog 
 
Het zit er op. Ik kan weer 3095 kilometers optellen bij de vele duizenden die ik tijdens 
alle Euroglides heb gereden. We hebben voor de dertiende keer aan de Euroglide 
meegedaan en ook deze weer helemaal uitgevlogen. Voor de eerste keer met z'n 
drieën. De vorige twaalf edities hadden Max en ik het altijd samen moeten rooien. 
Deze keer ook voor het eerst met een tweezitter en daarom dus ook een extra 
teamlid er bij, Vincent. 
 
Ik heb geprobeerd mij vooraf een beeld te vormen van hoe zoiets gaat. Ik heb 
natuurlijk andere teams gezien die met een ware ploeg op pad waren. Dat ging 
meestal goed. Maar ik heb ook voorbeelden gezien - hoewel alweer lang geleden - 
waar dat maximaal op bonje uit liep en teamleden met elkaar op de vuist wilden 
gaan. 
Nu kennen wij elkaar al een tijdje (iets van 35 jaar) en in die tijd hebben we het 
allemaal best goed kunnen regelen, dus waarom nu niet? En inderdaad, ik kan niet 
anders zeggen dan dat de hele trip in goede harmonie is verlopen, ook al liep ik 
teveel als een Pool te klagen, volgens Max (dat steekt toch een beetje). 
Het weer was heel mooi, voor de gemiddelde badgast. Maar om in te zweefvliegen 
was het over het algemeen wat aan de magere kant. Ik zat weer helemaal prima in 
de trouwe campeur van Max. Met al mijn gadgets die mij de hele weg gezelschap 
hebben gehouden en het nimmer lieten afweten (op de grondset na dan), een 
drankje erbij en de airco aan, wist ik vroeger of later (een keer heel veel later) iedere 
keer weer het punt te vinden waar de mannen geland waren. Eigenlijk is dat de hele 
Euroglide geen enkele keer een probleem geweest, ondanks de gebrekkige 
radiotelegrafische verbinding. Gelukkig zijn er inmiddels hi-tech alternatieven en zijn 
we niet meer alleen afhankelijk van techniek die inmiddels meer dan anderhalve 
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eeuw oud is. Communiceren via radiogolven is mooi, maar wel een beetje 
achterhaald. 
En daarom kom ik tot de volgende slotsom. Het was zwaar, avontuurlijk, gezellig, 
spannend maar altijd leuk (ondanks die xxxpolen). Ik heb er van genoten om samen 
met Max en Vincent een goed maar relaxed team te vormen. Ik had daarbij het 
gevoel dat het vanzelf ging. Iets dat ik uit de jaren samen met Max herken. Alleen zo 
is het leuk om aan een Euroglide mee te doen. I wouldn't have it any other way! 
Dus, als er voor de Euroglide 2018 door de andere leden van team '43' weer een 
beroep op mij wordt gedaan, dan ben ik weer graag van de partij. 
Max en Vincent, hartelijk dank voor jullie vriendschap en jullie bijdrage aan een 
goede sfeer. Tot over 2 jaar dan maar (hoop ik). 
 

 
 
Max: 
Allereerst mijn complimenten voor de werking van ons team, we hebben ons kranig 
geweerd met ons drieën en er is geen onvertogen woord gevallen; tevens bleven we 
(bijna dan) schadevrij en al voor de 13e keer nu. We hebben het gewoon samen heel 
leuk gehad. 
De Arcus voldeed geheel, wat een ontzettend prettig toestel; echt te vliegen als een 
hele goede eenzitter, perfekte kist. 
Het weer was echter echt heel moeilijk en de besluiten hoe en wat waren ook nooit 
simpel, het begon op dag 1 met onmogelijk weer en het eindigde op de laatste dag 
met eerst heel lastig weer en toen met lastige besluiten. 
Ik schat dat we zeker 80% van onze vliegtijd op of onder de 750 mtr AGL hebben 
doorgebracht en dat maakte het leven best zwaar, de tweezitter was hierbij een 
uitkomst want om te beginnen is het heerlijk om het stuur even over te geven en je te 
ontspannen en het was ook niet onprettig om live te kunnen zien dat de vliegmaat er, 
net als jij daarvoor, ook niet uitkomt waar het stijgen zit en ook bellen verprutst; best 
prettig voor het zelfvertrouwen want we hebben allebei heel vaak gedacht dat we 
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helemaal niet meer konden zweefvliegen, gemiddelde snelheden van 50 km p/uur 
over een dag waren meer regel dan uitzondering. 
Wat pas echt een minpuntje was was de radio-communicatie met de Leo, of beter, 
het ontbreken daarvan; hier moeten we volgende keer meer aandacht aan geven 
want het was echt heel slecht en dat was voor Leo heel lastig; gelukkig konden we 
nu en dan een SMS versturen maar dat lukte niet altijd.  
Het ziet er naar uit dat we de 5e plek hebben in onze klasse maar het administreren 
van de vele akties was dermate ingewikkeld dat foutjes er gemakkelijk kunnen 
insluipen hierbij; we wachten het verder af. 
Vincent en Leo, bedankt enne…. Tot over 2 jaar? 
 
 

team '43' signing off….. 
 
 

 
 

TTTHHHEEE   EEENNNDDD   
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NASCHRIFT 
 

Nog even het volgende met betrekking tot de uitslagen. Na tussentijds nog op een 
welverdiende 4e plaats in het eindklassement gestaan te hebben werd team '43' bij 
de laatste ‘scrutineering’ van de loggergegevens betrapt op een rekenfoutje van 
maar liefst 3,3 kilometer. Dit betekende dat hele opdracht niet reglementair was 
volbracht, hetgeen resulteerde in een gevlogen afstand van “slechts” 2413 kilometer. 
Nog altijd genoeg voor een plaats bij de eerste tien in de zelfstarterklasse, namelijk 
9e. Ik van Max al vernomen dat hij er niet mee zit. Had ook niet anders van hem 
verwacht. Vincent heb ik er nog niet over gehoord. Maar het mooiste is nog dat IK de 
schuld voor deze misrekening krijg. “Ik zat niet eens in de kist toen het 
gebeurde…….!!!” 


