Euroglide 2018, MCT, Gerrit, Han, Michel en Jan
Voorwoord:
Het MCT-team voor de editie Euroglide 2018 bestaat uit: Han Teunissen, Jan Senft, Michel van Abel
en Gerrit Knoop. We hebben allen al aan een behoorlijk aantal Euroglides deelgenomen. Han heeft
tot nu toe alle Euroglides sinds 1993 meegemaakt. Dit wordt de 14e. De samenstelling van het
huidige team is wel weer uniek. Gerrit, Jan en Han hebben eerder in wisselende teams samen
meegedaan. Michel heeft veel met Anton Poortman gevlogen. Vaak samen met een LS 6 en/of ASG
29, maar ook samen met Poort op onze EH (DuoDiscus glider). Han, Jan en Gerrit veelal in Duo
Discussen met of zonder Turbo en in hetzelfde, of in verschillende (privé)teams.
Dit jaar bestaat de Euroglide weer uit een prachtig en uitdagend traject: ruim 2400 kilometer, eerst
van Venlo naar Güstrow (in Noord-Duitsland). Vandaar naar het uiterste zuidoosten van Tsjechië,
naar Frydlant, en via het langste been naar Hütten-Hotzenwald in het Zwarte Woud. Van daar terug
naar Venlo.

Dag -1, zaterdag 30-06-18, de laatste voorbereidingen
We hadden ook voor deze editie weer besloten om een Ford-Transit bus te huren bij ons vertrouwde
verhuurbedrijf in Eersel. Vandaag konden we de bus tussen 4 en 5 uur ophalen, dus Michel, Fedde en
Gerrit om half 4 daarheen. Daar stond de bus, 37 km op de klok. Dus weer spiksplinternieuw. En hij
voldeed aan onze eisen:



aparte cabine voor minimaal 4 personen. Is dus een 6-persoonsbus geworden.
grote laadruimte
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trekhaak
airconditioning

Dus helemaal prima. En cruise control is ook wel handig als je uren lang op een Autobahn zit.

Dag 0, zondag 01-07-18, Venlo
Omdat Han en Gerrit leden zijn van de organisatie van EG2018, wilden zij rond het middaguur in
Venlo zijn. Dus zijn ze zondag al op tijd met de bus vertrokken naar Venlo. Jan en Michel zouden op
eigen gelegenheid gaan, zij wilden ’s avonds nog naar huis.
Om 17:00 uur was de verplichte briefing voor alle teams en om 19:00 uur een gezamenlijke BBQ.
Daarna gezellig bieren. Jan en Michel gaan in de loop van de avond naar huis. Han en Gerrit slapen
op de strip bij de kist in de pop-up tentjes.

Dag 1, maandag 02-07-18
Om iets voor 6 uur in de ochtend gaat bij Han in de tent de telefoon: hij zou om 08:00 geïnterviewd
worden door radiomensen van NPO1. Ze belden hem dat het niet doorging. Ze hadden belangrijker
nieuws . Dat komt goed uit, want het was gisteravond net iets te gezellig, dus een klein beetje
uitslapen is wel welkom.
Han en Gerrit zouden de eerste dag vliegen.
Toen we in de grid stonden, kwam er nog even een cameraploeg van “Hart van Nederland” (SBS6)
een interview doen. (En ja: ’s avonds waren Gerrit en Han op TV).
Gerrit’s verslag van de eerste vlucht: Om 12:50 uur zijn we gestart, Gerrit en Han in de cockpit, Jan en
Michel in de Transit. Toen begon ook voor ons de Euroglide. Het was blauwe thermiek en het ging
aanvankelijk wat moeizaam. Harde wind tegen op koers en stijgen tot ca 800m. Na een uur zeiden
we nog tegen elkaar: “Als het zo moet…”. we waren pas ca 30km opgeschoten. Het werd
langzaamaan wel beter en we konden wat gaggles goed bijhouden. Het voordeel van blauwe
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thermiek is dat een draaiende kist in de verte ook echt een thermiekbel aanwijst en je geen last hebt
van ‘fopwolken’, die het toch niet doen.
Na ca 175km, bij Melle, ging het bijna fout Er was daar een heuvelrug waar we eigenlijk geen goed
stijgen konden vinden en we hadden Melle, achter ons, als landingsveld in het vizier. Uiteindelijk
werden we gered door de VP (Jan van de Ven en Raimond Debertrand). Zij hadden een goeie bel en
wij profiteren natuurlijk.
Weer op koers. Next was Hoya. Dat konden we ruim halen. Bij Hoya was echter geen enkele activiteit
te bekennen, het leek ons dus niet handig om daar te landen. Dat was ook niet nodig want er zat
weer goed stijgen. Het volgende veldje was ook niets. De landings-T lag nog in westelijke richting.
Maar het is al weken lang (noord)oosten wind. Waarschijnlijk was daar dus al dagen (of langer?)
niemand meer geweest. Geen probleem. De bellen werden steeds betrouwbaarder, met een hogere
basis en we konden uiteindelijk het vliegveld Lüneburg halen. Daar zijn we rond 20:30 geland.
Ongeveer 130 km voor Güstrow. Uiteindelijk stonden we daar met 6 kisten, waaronder ook onze
medeclubleden Arjan, Chrit, Raimond en Jan van de Ven met de VP.
Toch helemaal niet slecht voor de eerste dag. Matige thermische omstandigheden, volledig blauwe
thermiek en een forse tegenwind. Daarmee hebben we toch nog een kleine 400 km gevlogen.
We moesten ons haasten om in het leuke Hanzestadje Lüneburg, in het gezellige centrum aan het
water, nog wat te kunnen eten. We hadden snel een restaurant gevonden, konden er nog wat eten,
maar de ober moest bij het bestellen van het bier direct de bestelling voor het eten hebben, want de
keuken ging om tien uur dicht. Prima gegeten. Daarna nog op het terras naast een sloot, de Ilmenau,
die door Lüneburg loopt, zitten bieren met team VP.

Lüneburg, oude Hanzestad aan het water.
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Dag 2, dinsdag 3-7-18, een topdag voor de vliegers en afzien voor de grondcrew
Start op Lüneburg: Michel en Jan vliegen vandaag en het lijkt een hele mooie dag te worden. Na het
ronden van het keerpunt, nog tegen de wind in, zullen ze op het tweede been de wind vooral van
achter hebben.
We konden starten met hun één-trommellier. Voor ons geen probleem, wij mochten op basis van de
handicap van de Duo toch als eerste starten. Voor de anderen was het ook geen probleem. De kabel
was telkens zo terug, hij werd niet helemaal ingelierd en werd met hoge snelheid weer
teruggebracht naar de startplaats.
Hier hebben we wat winst gepakt. De start was al om 10:50, terwijl een hele meute die, iets verder
richting het keerpunt, op Neustadt Glewe stond, moest wachten op hun sleepkist. Eurogliders die op
Pinnow stonden hadden die sleepkist al eerder besteld.
Na de start ging het direct al erg goed: de wolkenbasis zat al boven de 2000 meter en zou in de loop
van de dag nog stijgen tot 2500 meter! Goede thermiek, en vanaf het keerpunt, na ongeveer twee
uur vliegen, de wind in de rug. Dus het ging als een speer. Oost van Berlijn langs, over
Eisenhüttenstadt, langs de Oder. Hiervandaan Polen in, richting de oostflank van het Reuzengebergte
en daarna, bij Jelenia Gora, overgestoken naar de Tsjechische kant. En maar door naar het zuiden,
richting het keerpunt Frydlant. De prachtige vlucht van bijna 800 kilometer eindigt 40 kilometer voor
Frydlant, dat wil zeggen pal west van Frydlant, net buiten de TMA van Ostrava, op het vliegveld
Hranice, na een vlucht van ruim achtenhalf uur.
Han en Gerrit moesten die dag rijden. In het kort: een lange rit van ca 13 uur (ca 950km) naar Hranice
(Tsjechië), zo’n 40 km voor Frydlant, via Berlijn, Dresden en Praag. Michel en Jan konden ze absoluut
niet bijhouden.
Han en Gerrit hebben onderweg, tijdens een korte tankstop, snel een hotdog gegeten als diner.
Michel en Jan hebben met wat andere Eurogliders nog wat in Hranice kunnen eten. We waren ’snachts om 01:00 weer herenigd. Een Bavaria uit de koelbox gedronken en daarna pitten in een ter
beschikking gesteld prima gebouwtje met prima sanitair. Later in de nacht zijn de ploegen van de VP
en LT nog gearriveerd, maar wij sliepen toen al.

Dag 3, woensdag 4-7-18, al weer in Duitsland
Hranice: Cockpitwissel, Han en Jan vliegen vandaag. Gerrit en Michel in de Transit.
Op Hranice stond een prima sleepkist met een Tsjechische pilotin, die ook wel wat Engels sprak. Later
bleek zij de enige die dat kon (beetje Engels). De “veldleider”, zeg maar de autoriteit, sprak echt iets
wat wij niet konden verstaan. We denken Tsjechisch . Lang verhaal kort: Han en Jan konden als
eerste op pad. Michel en Gerrit moesten wachten tot de pilotin klaar was met de sleepstarts,
passagier-start (LT) en aftanken. Met haar erbij moesten we afrekenen. Zij sprak wat Engels. Dit
kostte uiteindelijk meer dan een uur.
Han en Jan hadden vandaag ook een topdag. Direct al een wolkenbasis tot ruim boven de 2300
meter met goed stijgen. Dus op westelijke koers, langs Jhilava en Tabor en richting het Bayerische
Wald. Richting het Bayerische Wald steeg het grondniveau steeds verder. Het Bayerische Wald, dus
de grens van Tsjechië met Duitsland, zijn we overgestoken over een paar serieuze bergen van meer
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dan 1500 meter hoogte. Inmiddels zat de basis van mooie cumuli hier op ongeveer 2800 meter! Bijna
FL95. Eenmaal in Duitsland moest de MCT via een iets noordelijke koers vliegen in verband met
opkomende buien uit het zuiden. Han en Jan konden zo, net voor een stevige bui met hevige
turbulentie en harde wind, het vliegveld Schwandorf bereiken. Een mooi veldje, redelijk verlaten,
maar het enige aanwezige clublid gaf ze een sleutel van het clubhuis en wees ze de goed gevulde
koelkast met bier. Gelukkig waren Michel en Gerrit ook redelijk op tijd op het veld. Zij waren
grotendeels via de autobahn in Tsjechië, via Praag gereden en konden dus goed opschieten. Eerst
nog een gezamenlijk biertje op het vliegveldterras en de ervaringen uitwisselen.
We hebben daarna prima kunnen eten en drinken in het dorp Schwandorf.
Ook op Schwandorf hadden we dus weer alle faciliteiten met prima sanitair. Jan kon binnen slapen.
Michel, Han en Gerrit buiten in de tentjes.

Vliegveldje van Schwandorf
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Dag 4, donderdag 5-7-18; buiig en daardoor ver omvliegen
Vandaag zouden Michel en Gerrit vliegen, echter Gerrit kreeg ’s ochtends om 05:30 een whatsapp
van zijn hoogzwangere dochter Lindsey. Haar vliezen waren gebroken. Later in de ochtend heeft
Gerrit besloten niet te vliegen die dag om beter bereikbaar te zijn. Zijn hoofd stond er ook niet naar,
dus niet fit to fly.
Dus een cockpitwissel: Michel en Han gaan vandaag vliegen.
(‘s middags rond 15:00 kreeg Gerrit het bericht dat hij opa was geworden van een gezonde kleinzoon,
Otto)
Het was prima geregeld op Schwandorf. De sleeppiloot kwam ruim op tijd en het spul kon weer weg,
net op tijd voor een onweerslijn vanuit het zuidwesten. Michel en Han besloten daarom ver
noordelijk van koers te blijven en zelfs helemaal noord van de TMA Nürnberg om te vliegen,
grotendeels samen met de VP die we in de lucht tegenkwamen. Dat bleek een goede beslissing en
we kwamen weer op Rothenburg ob der Tauber bijeen. Michel en Han waren daar vlak voor een
stevige bui geland en Jan en Gerrit waren er ook snel met de auto. Bij Rothenburg was het ook weer
gezellig met het team VP en met het team RW.

De VP, gefotografeerd vanuit onze MCT
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Trotse opa Gerrit op Rothenburg

De faciliteiten waren op het vliegveld Rothenburg iets minder dan we gewend zijn. Hoewel er een
Pizzeria was met een eetschuur en aardig terras langs de baan, met lekker bier, waren we
aangewezen op de toren voor toilet en douche. En die was dicht van 20:00 tot 10:00 uur. Maar dat
bleek achteraf toch geen groot probleem.
Gerrit heeft later op de avond het MCT-team namens zijn kleinzoon getrakteerd op een diner in “Am
Platzl” in Rothenburg. Een leuke geste.
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Dag 5: vrijdag 06-07-18, eerst regen, dan zonneschijn

Het tentenkamp op Rothenburg

Rothenburg - Musbach, in de cockpit vandaag Jan en Gerrit, Michel en Han in de Transit.
De ochtend begon met wat lichte regen en we hadden met zijn allen wat twijfels/onenigheid over de
weersontwikkeling. Uiteindelijk klaarde het op en leken de condities te verbeteren, terwijl we
hoorden van teams in Aalen, verder zuid, dat ze in de stromende regen zaten.
Jan en Gerrit zijn ’s middags gestart, lekker relaxed vanaf een verharde baan met een prima sleepkist.
Het begin was wat moeizaam maar spoedig meer betrouwbaar. Omdat het zuiden er niet echt best
uitzag hebben ze besloten om eerst maar een westelijke koers aan te houden, noord van Stuttgart
langs. Onderweg kwamen ze de EH tegen. Die meldde dat het bij Schwan Conweiler hartstikke dood
was. Hij kwam terug en overwoog om pal west te gaan, west van het Schwarzwald. Het was
inderdaad aan het opdrogen maar in het blauw was er nog steeds stijgen. Gerrit en Jan besloten om
toch door te gaan. Uiteindelijk hadden ze Musbach binnen bereik. Musbach ligt ca. 101 km van ons
keerpunt Hütten af. En omdat ze nog wat reserve hadden, zijn ze wat door gevlogen en hebben op ca
85km ons keerpunt virtueel gerond. Omdat het de volgende dag zaterdag was, leek het handig om
toch maar op Musbach te landen. We hebben dan de grootste garantie op startcapaciteit. Zo gezegd,
zo gedaan. De laatste 6 km wel even de turbo getrokken om wat comfortabeler bij Musbach aan te
komen.
De VP zat nog ca 35km noord van Musbach, maar zij hebben de turbo ook maar getrokken. Ze
vonden het blijkbaar toch wel gezellig bij ons .
Samen met het VP-team zijn we, in de buurt van het vliegveld, naar een restaurant gegaan. Een mooi
terras met een prachtig uitzicht over het Zwarte Woud. Zoals altijd waren we ook nu weer aan de
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late kant. We moesten maar eten wat ze nog hadden. Tja, er kwamen 2 ontiegelijk grote schalen met
allerlei soorten vlees, groenten en spätzle op tafel. Prima dus en het bier evenzo.

Vlnr: Jan S, Han, Chrit, Arjan, Raimond, Jan vd V, Michel en Gerrit
Ook op het vliegveld waren voor ons weer alle faciliteiten beschikbaar. Toch chapeau voor al die
gastvrije vliegvelden in Duitsland (en Tsjechië).

Dag 6: zaterdag 07-07-18, naar huis

usbach, vroeg in de ochtend, de vloot staat nog ingepakt

M
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Vandaag in de cockpit: Michel en Gerrit
De weersverwachting voor vandaag: in het Schwarzwald aanvankelijk goed, maar spoedig
overontwikkeling, met buien. Dus het is zaak om vroeg te starten.
We moesten om 10:00 klaar staan. De sleeppiloot wilde die dag ook nog op pad (zal wel een
zelfstarter hebben).
Om 10:25 waren Michel en Gerrit airborne. Nog even die 6 km turbo van gisteren teruggepakt, dat
was niet persé nodig, we hadden nog ruim krediet, maar ze werden er afgezet en toen ging het als
een speer dat Zwarte Woud uit.
Bij het Rijndal (Bruchsal en Speyer) moest de MCT even terugschakelen. Een tijdje boven Speyer
gehangen en toen het Pfalzerwald in. Daar ging het even weer als een speer.
Uiteindelijk boven de Eiffel werd het wat lastiger: 40 km/h wind op kop. Het ging wel naar >2000m,
maar ja, dan neemt de wind ook toe.
De Eiffel uit werd die tegenwind wat minder, ca 25 km/h. Het werd wel moeizaam, ze verloren steeds
op glijpad en moesten uiteindelijk bij Brüggen de MCT nog een keer uitgraven, gelukkig met succes.
Nu was Venlo definitief in glijbereik. Dus de radio overgeschakeld naar Venlo grond. Shit….. de E12
(Reitze en Bas) ging finishen, minder dan 10 minuten voor ons. Damn…..Dit levert ons achteraf de
tweede plaats op in het low turbo klassement, dus net geen winnaar in onze klasse.
Michel en Gerrit stonden weer op Venlo. Jan en Han waren er binnen een half uur ook. Wij hebben
met zijn vieren deze editie voltooid! IN ZES DAGEN!
Na het ingewikkelde en logistieke overladen van al onze rotzooi vanuit die ruime aanhanger naar die
relatief kleine Transit, zijn we uiteindelijk, samen met Poort en Bram (VB) en nog 2 Eurogliders uit
Zweden (of een ander land) beland in de lokale vreetschuur: “Birkenhof”.
Einde van de mooie tocht: Na een toeristische route via Nuenen, en Meerhoven naar Veldhoven,
parkeert Gerrit rond middernacht de Transit voor zijn deur.
Nawoord Gerrit: Gents: het was aanpoten en zwaar, maar ook gezellig en we hebben het allemaal
goed gedaan.
En tot slot: bedankt voor jullie medeleven met de geboorte van Otto!

10

