
Euroglide 2022, 20 juni t/m 1 juli

Dit is het verslag van het team MCT, met de Duo Discus turbo, PH-1322.

Het team bestaat dit jaar uit: Wim Wilms, Marc van den Putte (Put), Michel van Abel en Han
Teunissen. Voor Wim is het de eerste Euroglide die hij meemaakt. Voor de rest is het al
behoorlijk routine. Maar desondanks toch elke keer weer anders en spannend. De
voorbereidingen nemen ook altijd weer de nodige tijd in beslag: kaarten kopen, uitgebreid
bestuderen en intekenen, een bus huren (weer een prima personenbus van Van Ham in
Eersel), inpakken van kampeerspullen, persoonlijke spullen en de gezamenlijke spullen voor
onderweg en voor de kist.

De Euroglide zou in deze vorm eigenlijk al in 2020 zijn gevlogen, maar corona gooide roet in
het eten. Een uitgestelde EG in 2021 kon ook niet doorgaan, dus nu eindelijk na vier jaar
weer een Euroglide. De route is hetzelfde gebleven als die in 2020 was voorbereid, een
Duitse diabolo over bijna 2500 kilometer, met keerpunten net in Polen en net in Tsjechië.



Dag 0: de algemene briefing en bbq in Venlo op zondagmiddag en zondagavond 19 juni.

Put haalt rond de middag Han op in Nuenen, met de gehuurde bus. Michel en Wim rijden
ieder apart met eigen vervoer naar Venlo vanmiddag.

Bijna alle teams druppelen in de loop van de middag binnen in Venlo. Een hartelijk weerzien
met veel teams van vorige jaren, maar ook een behoorlijk aantal nieuwe deelnemers, met
name een aantal nieuwe Duitse teams. Ook in Duitsland wordt de Euroglide steeds
bekender. Dit wordt de 15e Euroglide, sinds 1993. Het evenement is een vaste waarde
geworden op de Europese zweefvliegkalender en is niet meer weg te denken binnen de
Nederlandse en Europese zweefvlieggemeenschappen.

In de loop van de dag is het voor de organisatie van de Euroglide nog een hele klus om alles
voor deze happening klaar te zetten en in te richten. Veel is overigens gisteren, op zaterdag,
al gedaan, zoals het inrichten van de werkplaats tot grand café, met zitjes, statafels en een
grote bar en het inpakken van de polo’s voor alle teams.

Om klokslag 18:00 uur begint in de nieuwe hangaar de algemene briefing van de Euroglide,
voorbereid en gepresenteerd door onze nieuwe Euroglide-voorzitter Baer Selen. Een
duidelijke briefing met alle belangrijke informatie in een notendop. Binnen drie kwartier is
de briefing klaar en kan iedereen met een pilsje in de hand aansluiten voor een uitgebreide,
goed verzorgde BBQ, door onze ‘huiscateraar’ C&S uit Venlo.

Baer verzorgt de General Briefing



Briefing in de nieuwe hangaar, circa 200 personen

Het is een zeer gemoedelijke en gezellige avond. De bbq is uitstekend, de sfeer is uitstekend,
het weer is vanavond uitstekend en ook de voorspellingen voor de komende dagen zijn best
goed. Tenminste met als uitgangspunt dat het eerste been naar het noordoosten gaat, met
als keerpunt Szczecin Dabie, in Polen. Wij, in de turboklasse, moeten eerst nog een extra
keerpunt ronden en wel het vliegveld Twente. De zelfstarters en pure zweefvliegtuigen gaan
meer direct, via Borkenberge. De weersvoorspelling geeft voor morgen een naar het oosten
wegtrekkend zwak front met lichte regen, dat vannacht passeert, en waar we in de buurt
van Hannover op zullen stuiten. Dus Hannover is het voorlopige doel voor morgen. Wij
zullen vanuit Twente noord van de TMA Hannover blijven. De andere klassen zullen
waarschijnlijk in meerderheid zuid van Hannover blijven, maar het actuele (zweefvlieg)weer
van morgen zal daarin doorslaggevend zijn.

Gezien de verwachting van regen in de nacht slapen Put, Dees en Han in de nieuwe hangaar.
Dat blijkt geen goed plan! Het ligt prima, maar het licht, een hele batterij aan tl-
ledverlichting, floept automatisch aan door een aantal bewegingsmelders aan het plafond.
Bij de minste beweging gaat het licht aan. En dat niet alleen, maar het blijft vervolgens ruim
een kwartier aan voordat het automatisch weer uit gaat. En dan een keer omdraaien in je
slaapzak en………… Slecht geslapen dus!



Dag 1: maandag 20 juni, de start van Venlo

De meeste teams zijn op Venlo gebleven om hier vandaag te starten. Een aantal teams is
gisteravond naar hun thuisveld teruggegaan om daarvandaan te starten, zoals vanaf
Soesterberg, Terlet of Malden.

Het weer ziet er op tijd al aardig uit. Na het traditionele gezamenlijke Euroglide ontbijt en
een korte operationele briefing gaat iedereen naar het veld en worden de kisten in de grid
gezet. We starten met noordwestenwind naar het westen, dat maakt het op Venlo
makkelijker dan een start naar het oosten. Voor de start hebben we vier sleepvliegtuigen
extern ingehuurd. De eerste start vindt plaats om 12 uur en binnen anderhalf uur is
iedereen in de lucht. In ons team vliegen Han en Put vandaag.

Het eerste doel is het keerpunt Twente op circa 110 kilometer van Venlo en vervolgens 540
kilometer naar Sczcecin. Naar Twente toe gaat het goed, goede betrouwbare bellen, via
Wesel, Borken, Stadtlohn. De basis zit nog niet erg hoog, circa 1100 tot 1200 meter, maar
dat zal vanmiddag nog wat beter worden. Vanaf Twente wordt de koers praktisch oost.
Richting Hannover TMA ziet het er wat minder uit op koers en inderdaad krijgen we het wat
moeilijker. Net ten westen van de Hannover TMA komen we zelfs voor het eerst laag te
zitten met slechte vooruitzichten. Noord of zuid van Hannover is al bijna geen keus meer,
bovenblijven is het devies. We scharrelen samen met de BB met Max en Caspar. Zij steken
wat verder noordoostelijk en we raken ze kwijt. Gelukkig pakken we toch weer een belletje
en kunnen we met veel geduld opnieuw de basis op circa 1300 meter bereiken. Dat lucht
weer op en verder gaat het. Noord en noordoost van Hannover trekt het steeds meer dicht
en hebben we zelfs onder een paar heel donkere plakken een paar spatjes regen. Maar het
stijgen is nog goed. We denken Gardelegen op bijna 100 kilometer van hier nog wel te
kunnen halen vandaag. Boven het verlaten vliegveldje Stuede komen we toch laag te zitten
en starten we veilig de motor om de laatste 40 kilometer naar Gardelegen te verplaatsen.
Put en ik kennen Gardelegen beiden nog van verschillende ervaringen in eerdere Euroglides
en toen was het er goed toeven en was er zekere startcapaciteit. We komen rond 18 uur
comfortabel boven Gardelegen aan en na een final over de hoogspanning en een korte
landing licht heuvel op, worden we ontvangen door de plaatselijke zweefvliegers. Dat wil
zeggen, er is een klein groepje zweefvliegers op kamp in Gardelegen. Zij vliegen morgen ook
en hebben sleepcapaciteit. En, ook belangrijk, zij gaan straks bbq’en en nodigen ons uit om
mee te eten. Michel en Wim komen met de auto met de aanhanger om half acht aan. Even
bijpraten bij een biertje, de kist vastzetten en de accu’s op de lader zetten en dan kunnen
we aansluiten bij een prima bbq en een verder gastvrije avond. Weer goed geregeld!

Later op de avond blijkt dat veel Eurogliders in de buurt zijn, een behoorlijk aantal al één of
twee velden verder op koers en een aantal achter ons. Wij hebben vandaag ongeveer 420
kilometer gevlogen, via Twente naar hier. Wij staan alleen op Gardelegen vandaag. Later
horen we ook dat de hekkensluiter vandaag al binnen 10 kilometer van Venlo is
buitengeland en moest worden opgehaald. Ook een paar andere teams waren vandaag
minder fortuinlijk en staan nog ver achter.



Dag 2; dinsdag 21 juni, start in Gardelegen en het keerpunt Szczecin ronden.

Vandaag vliegen Michel en Wim. Eerste doel is het keerpunt in Polen (nog 230 kilometer van
hier) en vervolgens starten met het hele lange derde been, van bijna 800 kilometer naar
Hütten-Hotzenwald. Vanaf het keerpunt moet nog worden besloten om op dat been noord
en west van de TMA Berlijn of oost en zuid ervan te vliegen. Put en Han besluiten in elk
geval om voor eerst maar eens op Gardelegen te blijven. We installeren ons bij de
aanhanger in de schaduw en wachten de ontwikkelingen in de lucht maar eens af. De kist is
uitstekend te volgen via Glide en Seek, inclusief de hoogte.

We wachten tot de MCT na ongeveer drie uur vliegen het keerpunt in Polen rondt. Nu wordt
het spannend. Michel meldt via een whatsapp dat het toch oost van de TMA Berlijn wordt
en we zien dat bijna alle kisten dit ook doen. Dat betekent dat we toch moeten gaan rijden.
We ruimen snel op, koppelen de aanhanger aan en gaan op pad, eerst via secundaire wegen
richting de autobaan langs Magdeburg, dat schiet niet erg op. Maar de MCT komt vanaf het
keerpunt dichterbij onze kant op. Het is nog spannend hoe ver ze vandaag gaan komen. Het
lijkt nog goed te gaan en er staan naar het oosten nog mooie cumuls. Wij rijden nu stevig
door via de autobaan en via Leipzig richting Dresden. We gokken erop dat de MCT
Finsterwalde, of zelfs Riesa, kan halen vandaag. Veel andere opties zijn er overigens niet in
dit gebied. Het blijkt uiteindelijk toch Riesa Canitz te worden en wij zijn al redelijk in de
buurt. Om half acht (alweer!) komen wij ook aan op het vliegveld Riesa Canitz. Er staan hier
zo’n tien teams van de Euroglide, dus een gezellige drukte vanavond. Wij kennen dit veld
nog van de Euroglide 2016, op de één na laatste dag, met Jos Jonkers in ons team. Han en
Put zijn er toen geland vanuit Görlitz. Er zijn vanavond pizza’s besteld voor alle teams. Dat is
verstandig, want een invasie van meer dan 40 man in de plaatselijke horeca is niet zo’n goed
plan. Het wordt inderdaad een gezellige avond, met o.a. de teams VP, LT, BB (Max, Ronald)
van Venlo, E12 (Reitze en Bas), M3 (ACvZ) en 2T (Sicco Gillebaard en Hein Romeijn), bijna
allemaal turbo’s.

Vandaag hebben we ongeveer 480 kilometer gevlogen via het keerpunt Szczecin, in rechte
lijn, maar oost van Berlijn langs zelfs nog meer. Het keerpunt is afgesneden met circa 37
kilometer krediet. De eerste 900 kilometer in de wedstrijd zit er op in 2 dagen. We hebben
in deze 2 dagen totaal 77 kilometer krediet verbruikt en dus nog 233 kilometer over.

Morgen vliegen Michel en Han samen en Wim en Put rijden met de auto. Maar de
weersverwachting is niet erg goed: er komt een breed regenfront vanuit het zuiden
opzetten, waar we tegenaan gaan lopen, misschien al wel binnen 100 kilometer morgen.

 vandaag tussen keerpunt en Riesa



Dag 3; woensdag 22 juni, Riesa Canitz en kijken hoe ver we komen tegen het front in……

Michel en Han starten om kwart over twaalf in een blauwe lucht. Achter ons naar het
noordoosten vliegen al een paar kisten tot ongeveer 1000 meter. Direct na het loskoppelen
van de sleep hebben we een goede bel tot zelfs 1800 meter. Dat belooft toch nog wat
vandaag! In het blauw steken we weg, samen met de BB (Max en Caspar) en M3 (JP Beeke).
Door naast elkaar te vliegen in het blauw vergroten we onze kansen om een volgende bel te
vinden. En dat is maar goed ook, want het is moeizaam. Die goede bel boven Riesa was echt
de enige. We moeten het doen met zwakke bellen tot maximaal 1200 meter als we ze
kunnen vinden. We helpen elkaar met zoeken en aanwijzen. Later krijgen we ook nog
gezelschap van de M1, ook van Soesterberg. Zo scharrelen we zeker twee uur lang naar het
zuiden. Van een front is nog niets te zien. Heel ver weg, boven het Thüringerwald en boven
Tsjechië, staan mooie cumuls maar die zijn nu nog onbereikbaar. Inmiddels zijn we Max en
JP kwijt en moeten we het alleen doen. Maar langzaamaan komen de cumuls en het
Thüringerwald binnen ons bereik, dichtbij de Tsjechische grens. Eenmaal boven het
Thüringerwald wordt het een feest: sterke bellen tot uiteindelijk ongeveer 2700 meter msl
(bij een grondhoogte tot ruim 1000 meter). Onze koers is nu zuidwestelijk om weer in de
buurt van de koerslijn te komen, omdat we eerder wat te zuid zijn gevlogen. Voorbij het
Thüringerwald is het iets minder mooi, maar nog steeds goed, tot ruim boven 2000 meter.

Op deze manier lopen we tegen de TMA van Nürnberg aan. In de verte zien we nu toch
duidelijk het regenfront dichterbij komen. Het ziet er donker uit, met uitspreiding en weinig
cumulus. Met hulp van een aardige verkeersleider mogen we de TMA van Nürnberg
binnenvliegen, waar nog een paar mooie wolken staan. We zien de 737’s van Nürnberg
klimmend onder ons doorvliegen. Maar dat gaat met de verkeersleiding prima. We verlaten
de TMA op een westelijke koers richting Würzburg. Ons doel Rothenburg, verder zuidelijk,
lijkt al in de regen te liggen. Boven Würzburg buigen we zuidelijk af en lijkt de dag ten einde
te lopen door het regenfront. Het laatste stukje motoren we naar het vliegveld Waldürn,
waar we in de lichte regen landen. Hier staan ook weer ruim 10 kisten van de Euroglide.

Waldürn, in het Odenwald



We hebben 29 kilometer verplaatst op de motor om Waldürn te bereiken. Dus nog 204
kilometer over.

Wim en Put konden ons goed bijhouden en zij zijn ook binnen drie kwartier op Waldürn.

Ook de DX van Zweef en zijn teammakkers staat hier al. Zij zitten inmiddels op een terras in
het centrum van Waldürn. Wij hebben ze, samen met een aantal andere teams, vooral
verkeersvliegers van KLM en de teams van de ZES, snel gevonden. Een gezellige avond met
goed bier, goede schnitzels en we blijven hier ook slapen in het hotel Zum Riesen. Morgen
kijken of het inderdaad een rustdag wordt, zoals de meteo voorspelt, of dat het toch
meevalt.

En alvast een spoiler…………...het blijkt morgen inderdaad mee te vallen.

Waldürn, bedevaartsbasiliek van St. George



Dag 4; donderdag 23 juni: van Waldürn, via het keerpunt Hütten, naar Aalen

En het is inderdaad goed weer vandaag. Het is ‘smorgens strak blauw en al op tijd ontstaan
er vochtigheidswolkjes. We ontbijten met de andere teams in het restaurant van Zum
Riesen en gaan daarna snel terug naar het vliegveld.

Michel en Put willen op tijd starten in Waldürn, want het weer valt best mee. De wolkjes
doen nog niet veel en de basis ligt nog laag, maar bovenblijven is al wel mogelijk. Michel en
Put starten dus om half twaalf en vertrekken vrij snel op koers richting het zuidwesten.
Waarschijnlijk zullen ze west van de TMA Stuttgart langsgaan. Wim en Han volgen met de
auto. Eerst de autobahn zien te bereiken via een mooie tocht over secundaire wegen en
kleine dorpjes in het Odenwald. Dan op de autobahn naar Heilbronn en verder zuidelijk naar
Stuttgart.

De MCT vliegt inderdaad west van de TMA Stuttgart. Het blijkt toch nog moeilijk te gaan,
relatief weinig werkhoogte en zwakke bellen en moeilijk om in het Zwarte Woud te komen.
Wim en Han besluiten op een parkeerplaats iets ten zuiden van Stuttgart af te wachten. Als
het goed gaat en het keerpunt wordt gerond, dan kunnen we snel via de A8 naar het
oosten/zuidoosten rijden, richting Ulm en verder. En als het niet goed gaat richting het
keerpunt, zijn we van hier over de autobahn ook redelijk snel richting het keerpunt Hütten-
Hotzenwald. Dus we maken het ons gemakkelijk op een bankje in de zon, eten en drinken
hier wat en wachten af. We volgen de MCT weer via Glide en Seek en kunnen goed met
Michel en Put meeleven.

Maar rond vier uur wordt dan toch het keerpunt Hütten gerond en vliegen Michel en Put de
Schwäbische Alb op, richting Aalen en mogelijk nog (veel?) verder vandaag. Dus Wim en Han
gaan ook weer op pad: over de A8 richting München, eerst langs het vliegveld van Stuttgart,
langs Kirchheim-Teck, de Aichenberg en door naar Ulm. Nu moeten we opnieuw uitkijken.
Wordt het Aalen of iets verder, dan moeten we hier via de A7 autobahn richting Nürnberg.
Maar kunnen ze verder naar het oosten komen, dan blijven we op de A8 richting München.
Het wordt thermisch toch wat minder na zes uur en het blijkt uiteindelijk het vliegveld Aalen
te worden, waar om zeven uur wordt geland.

Een goede keus: op Aalen is altijd startcapaciteit, een goed restaurant met terras, goede
campingfaciliteiten en vast en zeker is het gezellig met andere Euroglide-teams vanavond.
Wim en Han zijn al in de buurt en arriveren om half acht. We hebben inderdaad een prima
avond, goed eten, bier en gezelschap. De vooruitzichten voor morgen zijn overigens
opnieuw niet goed: vanaf eind van de ochtend of begin van de middag worden zware
onweersbuien verwacht en het zit er dik in dat morgen een rustdag wordt.

Veel kisten die voor ons lagen zijn vanmiddag vastgelopen tegen een buienfront tussen
Aalen en Regensburg en konden niet verder. Onze achterstand is niet heel groot ten
opzichte van deze kopgroep, waarvan de voorsten op vliegveld Regensburg staan. Er zijn
nog veel kisten achter ons in alle klasses, dus tot nu toe gaat het toch wel goed met het
MCT-team. Vandaag nul kilometer krediet gebruikt, dus nog steeds 204 kilometer over.
Waarschijnlijk hebben we een deel daarvan nodig bij het afsnijden van het keerpunt Klatovy.



Aalen-Heidenheim, inmiddels een vertrouwde plek voor ons, met allemaal Eurogliders

Aalen is altijd weer prima: goede camping, prima sanitair en een mooi terras van het
restaurant, met uitzicht over de heuvels naar het zuiden.

In het donker gooien we de Qechua tentjes op, op de camping, en borrelen we nog wat na,
voordat we erin duiken. Morgen lijkt dus een mindere dag te worden, misschien wel
helemaal niet vliegen. We zullen zien………..



Proost!!



Dag 5; vrijdag 24 juni: start op Aalen, vlak voor een buienlijn uit het zuiden.

Han en Wim zouden vandaag weer vliegen. Maar de weersvoorspelling is niet goed. Na een
waterig zonnetje en wat vochtigheidswolkjes zouden rond het middaguur al de eerste
onweersbuien overtrekken. Verder naar het oosten, waar we heen moeten, liggen de resten
van een front van gisteren, met ook slechte condities. Dus de mindset is dat het niets wordt
vandaag. Toch eerst maar eens afwachten. Rond half twee worden we onrustig, het weer
ontwikkelt de goede kant op en de buien lijken nog wel te komen vanmiddag, maar steeds
later op de middag. Dus naar het veld en een sleep bestellen.

Han en Wim starten rond twee uur in de middag. Het lijkt toch wat te worden hoewel de
buienlijn uit het zuiden al goed zichtbaar is.

Op 600 meter boven het veld ontkoppelen we. Snel de eerste bel uitdraaien. De motor
checken in de bel en na een halve minuut weer uitzetten. En dan snel op pad, geen tijd te
verliezen om eerst nog binnen glijbereik te blijven. Naar het oosten of noordoosten is al
geen optie meer, omdat we dan alsnog afgesneden worden door de buien uit het zuiden.
Dus dan maar naar het noorden-noordoosten, in de richting van Nürnberg. Via een paar
kleine vliegveldjes en een paar redelijke bellen komen we aan bij Schwabach, vlak voor de
TMA, in bijna dood weer. Geen cumuls, geen stijgen meer. De buien zijn al op korte afstand
achter ons. Dus dan maar hier landen op de verharde baan. Gelukkig zijn er een paar
behulpzame zweefvliegers die ons uit het veld halen, maar snel ook een plaatsje in de
hangar regelen voor onze MCT. Zonder de tippen past het net met wat passen en meten
door de smalle hangaaringang. De meest heftige buien trekken net ten westen van het veld
langs. Het regent hier op het vliegveld wel maar niet zo hard. Michel en Put zijn er binnen
een uur ook. Na ons is ook de PLZ van Sijmen de Vries nog geland. Met hem en zijn maten
Dick en Richard drinken we onder een afdak op het terras een paar lekkere biertjes.
Vandaag maar 70 kilometer wedstrijdvlucht en ruim een uur gevlogen, met weer nul
verplaatsingskilometers.

Na de landing in Schwabach



We eten vervolgens in een aardig restaurant in een piepklein dorpje net ten noorden van
het vliegveld. De avond is nog lang lekker met muziek en een goede Spätburgunder die we
uit het restaurant hebben meegenomen. In de tentjes op het veld naast de aanhanger slaapt
het weer prima!

Een flinke schnitzel, met friet



Dag 6; zaterdag 25 juni: betere opties vandaag, van Schwabach naar het keerpunt en op
weg naar huis op het laatste been.

Opnieuw vliegen Han en Wim vandaag. Het wordt een mooie vlucht van Schwabach, via
Cham Janahof (50 km voor het keerpunt) en het eindigt vandaag op het vliegveld Nidda auf
dem Helmsberg, net in het noorden en onder de TMA van Frankfurt.

We starten vanaf Schwabach al om kwart over elf. Het is direct al redelijk goed:
betrouwbare bellen onder mooie wolken en een acceptabele basis van ongeveer 1200 tot
1300 meter, bij een terreinhoogte van circa 400 tot 600 meter. De eerste anderhalf uur
schiet het dan ook lekker op. Maar vanaf Regensburg, met het Bayerische Wald in de verte
al zichtbaar, wordt het snel minder. Zwakke bellen, een dalende basis en moeizaam boven
te blijven. Waarschijnlijk is dit nog het gevolg van de vele regen gisteren. We trekken de rem
erop en krabbelen zo uiteindelijk tot aan Cham Janahof. Bovenblijven is het belangrijkste en
we besluiten het keerpunt Klatovy niet te ronden en hier om te draaien voor het laatste
been van de opdracht. Een goede beslissing, want nog verder oostelijk was redelijk kansloos
geweest, horen we naderhand van anderen. De meesten Eurogliders keren al eerder om. Dit
kost ons wel ongeveer 80 kilometer krediet, maar die is goed besteed.

We vliegen dus vanaf nu richting Venlo, elke kilometer vliegen brengt ons dichter bij huis,
dat is een goed gevoel. Het eerste stuk, tot aan Schwandorf, gaat nog voorzichtig, maar dan
wordt het snel beter. Noord van de TMA van Nürnberg stijgt de basis tot boven de 2000
meter en de bellen worden betrouwbaar en sterk, tot 3m bellen toe. Dit stuk is voor Wim
een feestje om te vliegen en we beginnen al aan een finish op Venlo te denken. Maar dat
blijkt toch te ambitieus. Vanaf zuid van de Wasserkuppe wordt het weer wat minder, in elk
geval minder en zwakkere bellen, dus de reissnelheid gaat naar beneden. Het is inmiddels
ook na vijven en het begint wat uit te doven. Zuid van Fulda wordt het echt moeilijk en op
400 meter agl moeten we de motor starten. We vliegen 2 veldjes af, die niet veel lijken en
we landen uiteindelijk op het vliegveld Nidda auf dem Helmsberg, met nog 16 kilometer
motorverplaatsing. (Met totaal nog 108 kilometer krediet over). We worden hartelijk
ontvangen door de kleine zweefvliegclub (“Welcome tot Nidda, MCT” via de radio) en
speciaal door Philipp, de voorzitter, tevens flugleiter. We worden uitgenodigd voor de BBQ
en het Flugplatzfest vanavond, door de zusterclub Rote Milan van de motorvliegers.



Nidda, vanavond Flugplatzfest!

Speciaal voor ons is er ’s avonds om elf uur nog een groot vuurwerk in een dorp onder aan
de Helmsberg. Daarna weer heerlijk slapen in onze tentjes op het vliegveld, dichtbij de
hangaar waar de MCT voor vannacht in staat.



Dag 7, zondag 26 juni, vandaag finishen in Venlo????

Het kon wel eens de laatste dag in onze Euroglide worden met een mogelijke finish in Venlo.

Dit bleek toch net iets te ambitieus, voornamelijk door het weer, maar daarover straks
meer.

Michel en Put vliegen vandaag weer. Na het opstaan bellen we Philipp. Hij woont vlakbij het
vliegveld en heeft ons gisteravond aangeboden dat we bij hem thuis kunnen douchen. Daar
maken we dankbaar gebruik van. Bedankt Philipp!

Er is geen sleepvliegtuig, dus Michel en Put starten om 11 uur aan de lier van de
zweefvliegclub. Wim en Han nemen hartelijk afscheid van de gastvrije zweefvliegers en gaan
gauw ook op pad. Het ziet er eerst nog redelijk goed uit, zonnig met cumulus. Maar op koers
naar het noord-westen is er beurtelings uitspreiding en blauwe gaten. Michel en Put blijven
wel boven, maar het gaat niet hard, het is best moeilijk en het kost veel geduld. De route
naar Venlo gaat inmiddels niet meer zuid van Köln-Bonn langs naar de Eifel, maar het plan is
om via de corridor tussen de TMA’s van Düsseldorf en Köln door te vliegen. Eén keer moet
de motor worden gestart om niet onderuit te zakken. Daarna is het zaak om een tweede
wedstrijdvlucht te maken, dus minimaal 50 kilometer of een uur. 50 kilometer lukt niet,
maar een uur lukt net wel. Vlak voor het vliegveld Schmallenberg moet de motor voor de
tweede keer worden gestart en gaat dus de rest van de vlucht een verplaatsing zijn (circa 40
kilometer). De vlucht eindigt vandaag op het vliegveld Radevormwald, al in de corridor, aan
de oostkant. We hebben nog 66 kilometer krediet over en we moeten naar Venlo nog 82
kilometer afleggen. Dus met ons krediet komen we er net niet. Morgen moeten we dus nog
een wedstrijdvlucht maken!

Later komen hier ook de DW en 8W aan, over de weg. Dit zijn een ASH25 en een Nimbus
4Di. Zij vliegen met z’n zessen (Christoph, Dirk, Marc, Gerald, Heinz en Christian) en hebben
de hele Euroglide in close formation gevlogen. Later op de avond eten we met hen, dus met
z’n tienen, in een groot Grieks restaurant in de buurt. Gezellige lui en we lullen wat Duits en
Engels door elkaar met hen.

De MCT blijft in de hoezen op het vliegveld staan en wij slapen in onze tentjes op de kleine
camping van het vliegveld, achter de hangaar. Voor morgen, maandag, is de meteo (weer)
niet optimistisch ..………!



Dag 8; maandag 27 juni: met de MCT in de aanhanger naar Venlo en dan………?

Het is inderdaad vanochtend slecht weer: volledige overcast en af en toe lichte regen en
motregen. De verwachting is dat dit de hele dag min of meer zo blijft. Wij besluiten daarom
om over de weg naar Venlo te rijden. Daarmee overschrijden we ons beschikbare krediet
met 16 kilometer! Dat betekent dat we morgen, wanneer het erg goed thermisch wordt,
eerst nog een stukje moeten terugvliegen vanaf Venlo en een laatste wedstrijdvlucht naar
Venlo moeten maken. Dat zal geen probleem zijn, maar veel teams hebben hetzelfde plan
voor morgen ongetwijfeld, dus wie is het snelst? Veel teams staan in de buurt, of in de Eifel
of noord van de TMA Düsseldorf of zelfs al op Malden of Terlet. Een tiental teams is gisteren
of zaterdag al gefinished in Venlo, maar deels ook met te veel kredietgebruik.

Dus nu eerst de kist uit de natte hoezen, de MCT afbreken en in de aanhanger schuiven. Via
het Ruhrgebied rijden we in ongeveer anderhalf uur naar Venlo. Morgen de laatste
wedstrijdvlucht, denken we!

Maar dan: als we op Venlo aankomen lijkt er een klein venster met iets beter weer aan te
komen, er zit wat cumulustekening in de lucht. Ook Max en Caspar met de BB hebben dit
gezien en zij willen nog starten vanmiddag en proberen een laatste wedstrijdvlucht te
maken door vanaf Venlo terug te vliegen. Wij willen dat ook, dus snel de MCT gemonteerd
en naar het veld gebracht. Een lierman is gelukkig beschikbaar.

Om half drie kunnen we starten. De opdracht is duidelijk: we moeten nog minimaal 16
kilometer krediet terugwinnen, maar dat moet wel in een wedstrijdvlucht van minimaal 50
kilometer of minimaal een uur. Die 50 kilometer lijkt kansloos. Dus het wordt minimaal 16
kilometer uit van Venlo komen, dan finishen en dat in een wedstrijdvlucht van minimaal 60
minuten.

Max en Casper starten net voor ons. Zij besluiten om op de motor naar het zuiden te vliegen
en vandaar te finishen, ook in een wedstrijdvlucht.

Han en Wim starten om 14:25 uur aan de lier. Na de lierstart laten we direct de motor een
minuut lopen en in een bel zetten we de motor uit. Als we de omgeving verkennen ziet het
er volgens ons juist naar het noorden of noordoosten wat beter uit dan naar het zuiden. Dus
we gaan, tot verbazing van de rest, naar het noorden. Het wordt moeizaam krabbelen in
zwakke bellen tot maximaal ongeveer 800 meter hoogte. Wat duurt de tijd lang als je een
uur gaat aftellen. Na ongeveer 20 minuten hebben we die 16 kilometer te pakken. Het
wordt zelfs ongeveer 22 kilometer op de rand van de CTR van Niederrhein (met
toestemming om er in te vliegen, met lichte zuidenwind). Dan keren we om naar Venlo en
moeten we zien boven te blijven. Tergend langzaam verstrijken de minuten. En in het
zuidwesten zien we een heel donkere lucht met regen naderen. Na 55 minuten kunnen we
richting Venlo de snelheid verhogen. Na 60 minuten finishen we boven Venlo en de Strietser
en na 65 minuten landen we op Venlo, ongeveer 10 minuten voor de buien boven het veld
zijn. Max landt met de BB een minuut na ons. Hij heeft het niet gehaald. Hij heeft in het
zuiden halverwege het uur nogmaals de motor moeten starten. Maar wij zijn reglementair
gefinished!!



Snel de MCT en de BB in de hangaar schuiven en dan barst de bui los.

Na het opruimen smaakt het biertje in de Strietser wel heel goed. We besluiten om
vanavond nog op Venlo te blijven in de tentjes. Put gaat met de trein naar Arnhem voor een
concert. Morgen wordt mooi weer. Ik zal morgen met Gerrit nog een overland maken vanuit
Venlo.

Het wordt nog gezellig in Venlo met een paar teams die al gisteren waren gefinished en met
een paar clubleden. We eten voor de laatste keer een schnitzel, vlakbij Venlo in
Kaldenkirchen. In de tent slaapt het weer prima. We zijn er aan gewend geraakt.

Voor ons zit de Euroglide er na acht dagen op. We hebben de vijfde plaats in de turboklasse
behaald. Niet slecht met een oude Duo Discus.

Put, Wim en Michel, bedankt voor een mooie Euroglide en bedankt voor jullie fijne
gezelschap. We hebben prima als team gefunctioneerd en wat mij betreft voor herhaling
vatbaar! Ons rest nog de prijsuitreiking, komende vrijdag en dan zit het er echt op.

Han Teunissen, juli 2022


