EUROGLIDE 2022
Team G4
Frank Schellenberg, David Hofstee en Duco Koolstra

Hoe het begon
Na twee keer naar Zweden te zijn geweest
om in het voorjaar vanaf bevroren meren
golf te vliegen was het tijd voor een nieuw
“bucketlist” item. De Euroglide!

de plannen bleven. Helaas ook 2021 geen
Euroglide en inmiddels beschikte GLC
Illustrious over een Duo Discus XLT.
Daarmee werd het team uitgebreid met
De Euroglide is een “Wanderflug Duco en de LS-8 ingeruild voor de G4, de
Wettbewerb” zoals de Duitsers het noemen. Duo Discus XLT van de club.
Een opdracht van tussen de 2000 en We zijn er met zijn drieën blanco ingegaan,
2500km door Europa. Je hebt twee weken de voorbereiding bestond uit het bestellen
de tijd de opdracht te voltooien. Avontuur van een kaarten set van Duitsland, een
dus!
speciaal boekje met alle contact gegevens
De Euroglide begon in 2019 toen ik David van Duitse velden, het maken van een
in
SkyDeamon
en
een
vroeg of hij in 2020 zin had om met onze vliegplan
ASW-20 mee te doen aan de Euroglide. boodschappenlijst met alles wat we wilde
Covid-19 gooide roet in het eten en onze meenemen.
ASW-20 werd ingeruild voor een LS-8 maar
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19 juni
58 kisten en rond de 200 deelnemers verzamelden zich
zondag avond 12 juni op Venlo. Met een
openingsbriefing en barbecue werd afgetrapt. Morgen
beloofde prima weer om de kisten de lucht in te slepen
en een eerste wedstrijdvlucht te maken!
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20 juni – Vlucht 1
Ik zou samen met Duco de eerste vlucht
maken, David kende het gebied wel en
bewaarde zijn vluchtje liever voor een
onbekend gebied in Duitsland. 12 uur
starten achter de sleep met het mooie weer
meteen weer op pad. Eerste keerpunt
vliegveld Enschede en daarna het eerst
volgende keerpunt in Polen! Dabie Szczecin.
Dat gingen we zeker niet halen. Maar hoe
ver zouden we vandaag nog wel kunnen
komen. Het eerste stuk ging als een speer,
maar langzaam haalden we het koufront in.
Uiteindelijk met de 2T een andere Duo

onder uitspreiding en soms een beetje
regen door gescharreld. Tot mijn geduld me
op de proef werd gesteld met een
zonnestraal op koers. Helaas waren wij daar
te vroeg en konden we de Turbo starten. In
15 min op de motor naar Wilsche gevlogen.
2T vloog met meer geduld die dag nog
150km verder!
Een mooi groen zweefvliegveld ten oosten
van Hannover en waar bij vertrek het goede
weer van morgen zou beginnen. Na landing
bleek TopMeteo daar al anders over te
denken…
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20 juni – Vlucht 1
We werden gastvrij ontvangen door de paar soldaat gemaakt en de dag van morgen
mensen die op het veld aanwezig bleven en voorbereid.
maakte meteen kennis de enorme
gastvrijheid van de Duitse clubs. We konden
van de bedden en douches in het clubhuis
gebruik maken, de keuken gebruiken en de
koude biertjes soldaat maken. Maar
belangrijkste
was
dat
er
een
startmogelijkheid voor morgen zouden
krijgen. Na 2 telefoontjes was ook dat
geregeld.
Duco wilde wel koken en David had al
inkopen gedaan. Samen met een biertje
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21 juni – Vlucht 2
Deze was voor David en mij. We stonden op
280km van het keerpunt en verwachtten in
het blauw weg te kunnen om daarna een
band cumulus in te vliegen. Daarna zou het
weer blauw worden. Met name het begin
richting de cumulus was lastig, maar
eenmaal daar ging het goed. Inderdaad
hield de band cumulus op , maar bij het
keerpunt leken er weer cumuls te staan.
Lange steken door blauw, maar de bossen,
meren en heide, daar deed de thermiek het
goed. Net voor het keerpunt omgedraaid en
daar
de
eerste
van
onze
300

verplaatsingskilometers gebruikt. 19 om
precies te zijn. Toen werd de keuze of we
noord of oost van Berlijn aan het derde
been zouden beginnen. De meeste die ons
voor gingen gingen oost langs, daar stonden
de cumuls, maar had twee nadelen, het
weer morgen leek er ons wat minder en
Duco zou een rot eind moeten rijden. Wij
gingen noord. Wij waren iets later en
inmiddels waren de blauwe gaten er kleiner
en stonden er voldoende waasjes om ons
het stijgen aan te wijzen.
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21 juni – Vlucht 2
Ik zat achterin en nam met name de
navigatie en organisatie rol op me. Zo was er
contact met Duco, maar ook onze home
office Robin Smit. We hebben het
uiteindelijk tot Berlin Brandenburg kunnen
redden waar we wisten dat we wel wat
konden regelen, immers de voormalige
ASW19 van Michiel Burgering als onze eigen
LS-8 is op dat veld van eigenaar gewisseld!

Aangezien Duco strategisch had gereden,
was hij eerder op Brandenburg dan de G4.
Nog even vlogen we onze hoogte er naar
het zuidwesten af en vroeg Duco zich
zorgelijk af of we toch niet nog verder
zouden doorvliegen :-P

De DL, een Duo van Deelen, met wat
bekenden erin besloot ook net voor ons op
dat veld te landen. Ook hier was de
gastvrijheid weer zoals we gewend waren ;-)
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21 juni – Vlucht 2
Met het team van de DL zijn we in
Brandenburg gaan eten, zij waren Euroglide
verslaafden en kookten nooit! We hebben
hun voorbeeld daarna wel gevolgd. Mede
omdat we er langzaam achter kwamen
waarom veel teams met zijn vieren waren…
En ik kreeg langzaam meer respect voor de
eenzitters met 1 ophaler.
Er is gedurende de dag zoveel te regelen,
daarbij maak je lange vluchten, op de eerste
thermiek weg en op de laatste thermiek
landen.
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22 juni – Vlucht 3
Duco en David vlogen. Het weer zou goed
zijn alleen zou er zuidelijk een regengebied
liggen waar iedereen zich op zou moeten
vast vliegen. Het was we een blauwe dag.
Dus niet per se makkelijk. Dit zou wel een
vlucht worden in 1 richting. Dus ook voor
mij als ophaler echt een dag van rijden om
ze bij te houden. Nadat ze om 11 uur waren
gestart en hingen ben ik ook meteen gaan
rijden. De telefoon op Glide & Seek om het
veld te volgen en de navigatie op Aalen
gezet; dat zou in de richting moeten zijn.
Uiteindelijk

bleek

het

regen

inderdaad voor iedereen de bottleneck en
stond het hele gebied op een lijn. En dat is
dan ook weer de Euroglide. De teams die
hard hadden gevlogen hadden vandaag een
korte vlucht, maar werden door de meeste
weer bijgehaald.
In de lucht hadden ze gehoord dat er op het
veld
van
Regensburg
geen
start
mogelijkheid was, dus in overleg met Robin
de G4 naar Ansbach gestuurd, een veld dat
net als Nistelrode in een militaire CTR ligt.

gebied
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22 juni – Vlucht 3
Ik had het veld al gebeld dat de G4 eraan Ik kon pas later aanhaken omdat ik 2 uur na
kwam wat ze niet wilden geloven. Want het de landing door file pas op het vliegveld
regende al de hele dag. Sleepkist zou de dag aankwam.
erop wel goed komen.
Uiteindelijk landde ruim 10 toestellen op
Regensburg en is ook daar een sleepkist
ingevlogen. Wij de volgende dag als enige
team vanaf Ansbach. Waar de Duitse
gastvrijheid tot een hoogte punt kwam. Het
heeft ons daar tot verlegenheid toe aan
absoluut niks ontbroken!
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22 juni – Vlucht 3 door David
“Dag 3 begon met een blauw gebied waar
we soms tot 1650 meter konden stijgen.
Maar de meeste bellen brachten ons minder
hoog. In het begin stuurde Duco en trokken
we samen op met de ‘DL’ (een Duo uit
Deelen met wie we op Brandenburg waren
geland).”
“Heel in de verte zagen we veel cumuls die
enorm hoog stonden. En over de radio
hoorden we praten over 2200 meter. We
gingen dus van de ene soort lucht naar de

andere. De grens lag bij een lage bergrug.
We kwamen daar lager aan en moesten bij
de overgang klimmen om over de heuvels te
gaan en de aansluiting bij de hoge wolken te
vinden. Dat lukte en we klommen naar 2600
meter.”
“Daar hielden de cumuls op en alleen heel in
de verte stond al een tijd een enorme cumul
op ons te wachten. Tijdens de steek bleek
het gebied totaal thermiekloos te zijn en we
zijn zo conservatief…
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22 juni – Vlucht 3 door David
moeten halen (had ik hiervoor ook nog
getest). En inderdaad werd langzaam de
hoek naar Ansbach 1:32, 1:31, 1:30, 1:29,
1:28 en daadwerkelijk 1:27 (voor mij een
“veilige” hoek waar weinig meer in mis kon
gaan). En toen ging het miezeren. We
konden de hulpmotor (turbo) dus niet meer
gebruiken. Gelukkig bleek de duo in spatjes
regen toch beter dan 1:30 te glijden en
konden we op Ansbach ook daadwerkelijk
“Toch was de final glide naar Ansbach- bereiken. Hier werden we met veel
Petersdorf heel interessant. We hadden een verbazing
onthaald.
Waar
wij
in
glijhoek van 1:33 die we gemakkelijk zouden hemelsnaam vandaan kwamen.”
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…mogelijk erdoorheen gevlogen. Achteraf
een steek van 65km! Bij Bamberg konden
we op 815 meter AGL weer aansluiting
vinden voor 1900 meter. Naar het zuiden
keken we tegen een totaal donker gebied
aan waar we geen enkele thermiek meer uit
verwachten. En we moesten nog 50km
vliegen naar Ansbach. Met die hoogte geen
probleem.”
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23 juni – Vlucht 4
Ik mocht weer samen met Duco op pad en
het zou een “Hammertag” moeten worden.
Toch was het begin heel anders en voor we
het echt goede weer konden bereiken
hadden we net voor de Schwabische Alb het
wiel al uit en de motor bijna getrokken toen
we aan de lei-zijde van een heuvel toch wat
stijgen wisten te vinden.

wedstrijdveld in de buurt te blijven. 94 van
de 300 verplaatsingskilometers gebruikt.
Met geduld dat ik inmiddels wel had. Zowel
aan het begin van de dag blijven vliegen als
ook het eind van de dag verlengd met een
heerlijke avondbel die ons na 8 uur en 17
minuten in Aalen bracht, samen met 10
andere deelnemers!

Eenmaal bij de “Rennstrecke” waren er
verschillende redenen waardoor we de
snelheid er niet echt in kregen. En daarom
ook hebben besloten voor het keerpunt om
te draaien om toch een beetje bij het
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24 juni
Een dag waar een heel klein venster zat in
een klein gebied om te vliegen, daaromheen
veel regen en onweer voorspeld. Wij
hadden al snel besloten niet te gaan vliegen.

km hadden gevlogen… Niet veel, maar als je
je bedenkt dat we die 150 km wel eens heel
goed hadden kunnen gebruiken om 2 dagen
eerder te finishen…

In de ochtend een rondleiding gehad in het Toch konden we leven met onze beslissing
vliegend museum daar. Een KluHV in het toen we de eerste donder hoorden.
kwadraat, geheel in Privé eigendom!
Daarna het dorp in gegaan om te lunchen
en te shoppen, eens wat anders dan vliegen.
Bij terugkomst waren 8 van de 11 kisten
toch gaan vliegen! Die uiteindelijk max 150
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25 juni – Vlucht 5
Zouden we thuis kunnen komen vandaag
was de vraag. De voorspelling was goed en
vroeg thermisch. De uitdaging zou liggen in
het laatste stuk. Maar morgen en
overmorgen zou het weer slecht zijn. Dus
proberen het vandaag rond te breien zou
wel gaaf zijn. In 5 dagen de Euroglide rond.

we een front in. Daarbij ligt voor Klatovy
een berg rug en leek de basis niet echt te
stijgen. Reden om daar de laatste
verplaatsingskilometers te gebruiken en 80
km voor Klatovy koers te verleggen naar…
VENLO!

Maar eerst op naar Klatovy in Tsjechië. We
vlogen vroeg 11 uur weer, een uur voor de
rest. En David ging met een relatief lage
basis toch maar meteen op pad! Respect!
100km voor Klatovy kwamen we in het
voorspelde mindere weer, wederom haalde
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25 juni – Vlucht 5
Het tempo ging vanaf dat moment omhoog,
maar na de Wasserkuppe werd het lastiger.
Ook het luchtruim stelde ons voor een
keuze, via de Eifel terug in het zuiden of via
het noorden tussen Keulen en Düsseldorf
heen. Wij kozen voor het laatste.
Uiteindelijk zagen we dat het weinig
uitmaakte en vloog bijna iedereen zich vast.

alternatief veld. Voor morgen of later…
De eerste kisten die of op ons voor lagen, of
nog meer verplaatsingskilometers over
hadden hebben deze dag kunnen finishen
op Venlo!

Op 146 km van Venlo hield het voor ons op.
Flugplatz Ailertchen is een klein veld waar
veel met Delta's en ook een beetje wordt
gezweefvliegd. Een XLT kon er echter niet
worden weggesleept. Dus opzoek naar een
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26 juni
We hadden ons verplaatst naar het veld
waar de M1 ook stond, daar kon worden
gelierd. We hebben het geprobeerd, maar
het weer was er echt te slecht. M1
verplaatst zich naar Malden voor het late
stukje vliegen de dag erop. Maar zij hadden

net wat meer verplaatsingskilometers over.
Wij verplaatsen ons naar Dahlemer Binz,
daar staan twee andere kisten die meedoen
en gokken het erop dat zij al start faciliteiten
hebben geregeld.
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27 juni
Helaas geen fatsoenlijk venster om in te
vliegen. Een rustdag dus. Veel gekaart op de
camping…
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28 juni – Vlucht 6
“Hammer wetter” en maar 125 km te
vliegen. Immers hadden we nog een paar
laatste verplaatsing kilometers over die we
nu konden inzetten. Echter om nu na 90
minuten al te landen was niet helemaal het
idee op zo’n dag. Dus belde ik de toren op
Gilze om te vragen of we onder RT tussen 3
en 4 zouden mogen landen op onze
thuisbasis. Onder het mom. Nee heb je, ja
kun je krijgen. En ja kregen David en Duco.

Ik mocht toen nog een klein stukje rijden op
dat moment, had bij Eindhoven een afslag
gemist toen ik vakkundig door Michiel
tijdens een telefoontje werd afgeleid.
De Duo grondig gewassen, de kap gepoetst,
de cockpit uitgezogen weer spik-en-span in
de Shelter gezet. (de aanhanger volgt
morgen.)

Daarna nog een koud biertje gedronken om
Om 13:17 finishten we op Venlo. Om 14:58 allen huiswaarts te keren met een moe
landden ze op EHGR middels een straight-in maar super voldaan gevoel!
op de LAS 20 tussen de Apaches en
Chinooks. Een kers op de taart!
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Afsluitend
Ik schrijf dit stuk net voor de prijsuitreiking
op Venlo. Om de organisatie te bedanken en
het avontuur af te sluiten. In 2024 is er weer
een Euroglide. Oud deelnemers hebben
voorrang, ik probeer er zeker weer bij te
zijn, maar wie van Gilze doen nog meer
mee? Het is een prachtig avontuur.

plek in de Turbo klasse (en 18e uit 56
overall) kijken we tevreden terug.

David en Duco, bedankt voor de 10 dagen
samen, het lachen, de goede gesprekken, de
gave verhalen, Canasta, mooie vluchten en
de herinneringen die we hebben gemaakt.
Ik heb een heerlijke vakantie gehad met
We hadden de 2500km in 9 dagen twee geweldige clubleden. GLC Illustrious
rondgevlogen. Allemaal 4 vluchten gemaakt bedankt voor de G4 we hebben ervan
met totaal aantal km tussen de 1745 en genoten!
1875. de een langste vlucht van 8 uur 17
CU under the Cu
minuten en een grootste afstand 545km.
We deden mee voor de ervaring en niet Frank
voor het klassement. Met een 9e (uit 26)

35

36

37

