
Euroglide 2010 (21 juni t/m 3 juli 2010)

team XLT met Duo Discus Xlt, vlnr: Huib Meeuwis, Willem van der Lely, Han Teunissen en Jurgen
Franssen

Team XLT voor de start op Bailleau op de zesde dag

Inleiding
Euroglide 2010, achteraf gezien de mooiste Euroglide ooit. Het was de 10e keer dat de Euroglide door
de Eindhovense Aeroclub zweefvliegcombinatie (EACzc) werd georganiseerd. 56 teams vertrokken
op maandag 21 juni vanaf de vliegbasis Eindhoven op het eerste been richting Bronkow, ten
zuidoosten van Berlijn. Na Bronkow ging het traject op het tweede been naar Montricher bij het meer
van Geneve, aan de voet van de Jura en vervolgens via Falaise in noordwest-Frankrijk op de grens van
Bretagne, terug naar Nederland. De finish was na ruim 2300 kilometer op het zweefvliegveld Axel. De
eerste drie deelnemers zijn al op donderdag, dus op de vierde dag, gefinished. Maar zover waren we
allemaal nog lang niet……….

Route Euroglide 2010

De Euroglide begon eigenlijk al op zondagavond, 20 juni. Alle teams meldden zich in de middag of
begin van de avond bij het EACzc-clubhuis Fly-inn op de vliegbasis Eindhoven. Het weerzien met een



groot aantal vaste deelnemers van vorige jaren is op zich al een feestje. Er was genoeg te drinken en te
eten en iedereen vermaakte zich prima. De Euroglide kon beginnen !!

Tegen half negen ’s avonds konden we als organisatie ruim 200 deelnemers bij de avondbriefing
verwelkomen, verdeeld over 56 teams. Dit was op zich al een absoluut record in de Euroglide-historie.
Bij de top-Euroglide in 2008 verscheen er al een record van 40 teams aan de start. Het lijkt erop alsof
de Euroglide steeds populairder wordt. Het is wel zaak om deze populariteit naar de toekomst toe in
goede banen te leiden, anders wordt de Euroglide misschien nog het slachtoffer van zijn eigen succes.
Het weer was in de afgelopen dagen slecht geweest en de voorspelling voor de eerste dagen van de
Euroglide was erg onzeker. Toch werd besloten om in oostelijke richting, dus richting Bronkow te
starten op maandag 21 juni. Het was die zondagavond koud, maar zo’n 10 tot 12 graden, dus de mooie
groene fleece truien met Euroglide logo kwamen iedereen goed van pas.
Na de avondbriefing was het nog erg gezellig in de Fly-inn. Er werden plannen gemaakt, kaarten
bestudeerd en ervaringen van voorgaande Euroglides uitgewisseld. De Euroglide mag zich inmiddels
verheugen in een groot percentage trouwe deelnemers. Vanavond op de briefing werden zelfs vijf
personen in het zonnetje gezet omdat ze tot nu toe geen enkele Euroglide hebben overgeslagen sinds
1993. Dat gold voor Joeri Bierings (sinds 1993 in de organisatie en enkele keren meegevlogen), Reitze
van der Linden (dit jaar voor de 10 keer deelnemer), Max Dolfin en Leo Simons (als vlieger en vaste
ophaler ook al sinds 1993 elke keer van de partij) en als laatste, ondergetekende, Han Teunissen, sinds
1993 organisator van de Euroglide maar ook dit jaar voor de 10e keer deelnemer aan de Euroglide.
En zoals gezegd, door de vele goede ervaringen en enthousiaste reclame van de vaste deelnemers in de
afgelopen jaren, waren er dit jaar ongeveer 15 nieuwe deelnemende teams, die het avontuur ook een
keer wilden proeven.

Dag 1: maandag 21 juni
Deze dag begon, zoals inmiddels traditie is geworden, met een gezamenlijk ontbijt in de Fly-inn. Deze
geste van de organisatie wordt elk jaar door de deelnemers erg gewaardeerd en geeft direct een gevoel
van verbroedering tussen alle teams en een gezamenlijke start van het avontuur. Hoewel de Euroglide
wel degelijk een wedstrijdelement heeft, is het meedoen en het reglementair afleggen van het hele
traject, de ontmoetingen met andere teams onderweg, en het avontuurlijke karakter van de tocht,
minstens zo belangrijk als een hoge klassering.
De meteobriefing gaf al wat meer positieve verwachtingen dan gisteravond en de cumultjes die in de
loop van de ochtend ontstonden bevestigden dat helemaal. Vanaf ongeveer één uur in de middag werd
gestart en binnen twee uur was het hele deelnemersveld onderweg. Vandaag vlogen Han en Willem
met de XLT. Het ging rap richting de Duitse grens, over de Maas en over de Rijn. Ten oosten van de
Rijn vertraagde het wel omdat er inmiddels een bijna 8/8 uitspreiding had plaatsgevonden. No sun, no
fun !! De wolkenbasis ging omlaag en de thermieksterkte bleef achter. Het werd moeizaam. Toch
konden de meeste teams nog redelijk kilometers maken en verspreidde het hele deelnemersveld zich
ergens in Duitsland op dit eerste been. De hekkensluiters waren net boven het Ruhrgebied gekomen en
de koploper, RW, had het vandaag gebracht tot Arschersleben, zo’n 180 kilometer voor het eerste
keerpunt, en al voorbij de Harz. Wij kwamen vandaag tot Paderborn-Haxterberg en wij waren met
deze eerste dag wel tevreden. Op Paderborn stonden deze eerste avond ook de teams van T12, EG,
LB1 en MCT. Samen met het team van de MCT, ook van Eindhoven, hebben we gezellig een biertje
gedronken en bij het vliegveldrestaurantje een prima schnitzel gegeten. De vakantie is echt begonnen
vandaag!! Na een mooie eerste dag kruipen we na middernacht in onze kleine tentjes, die we bij de
kist op het veld hebben opgezet. Benieuwd waar we morgenavond zullen zijn………

Dag 2: dinsdag 22 juni
De dag begint op Paderborn met wat bovenbewolking die overigens snel oplost en plaats maakt voor
cumuls. Vandaag vliegen Huib en Willem en ze hebben er zin in!!
Na de start van de Duo vertrekken ook Han en Jurgen snel met de auto en aanhanger over de snelweg
naar het oosten, voorlopig in de richting van Leipzig. Huib en Willem kunnen in het begin een goede
snelheid maken maar ten zuiden van de Harz wordt het raar weer: uitspreiding, maar ook blauwe
stukken, geklaag van andere deelnemers over de radio (de vaste “Euroglidefrequentie” 122.25). Huib
en Willem besluiten om ver om te vliegen via het zuiden, omdat het er daar nog beter uitziet. Ze



komen zelfs ten zuiden en ten oosten van Erfurt uit, dus eigenlijk al een eindje op het tweede been.
Toch moeten we het eerste keerpunt nog ronden. Via een grote omweg eindigt de vlucht vandaag op
het vliegveldje Grosenhain, op 50 kilometer voor het eerste keerpunt Bronkow. Een tactische
verplaatsing per vliegtuigsleep naar Riesa lijkt een beter uitgangspunt voor morgen te geven. Als de
XLT na de oversleep op Riesa landt, komen Jurgen en Han binnen vijf minuten ook aan op het
vliegveldje Riesa. Een prachtig regionaal veldje met goede voorzieningen. Uiteindelijk komen hier in
de loop van de avond zo’n 12 of 13 teams aan. De meesten hebben overigens het eerste keerpunt al
gerond. Dat zet ons dus voor morgen eerst op achterstand omdat we Bronkow nog moeten ronden of
tenminste een eind die kant op moeten vliegen voordat we met een kleine virtuele verplaatsing in de
lucht via het keerpunt, ook aan het tweede been kunnen beginnen.
We gaan na het verzorgen van de kist en het uitklappen van de tentjes eerst maar eens een restaurantje
opzoeken in Riesa. We eten hier prima en we drinken tegen middernacht nog een pilsje op het
vliegveldterras. Het ziet op het terras “groen” van de Euroglideteams in fleecejacks, een leuk gezicht.
De tweede dag zit erop. Morgen via het keerpunt naar het zuiden en maar eens zien hoe ver we kunnen
komen op dit lange tweede been (totaal meer dan 800 kilometer tot aan Montricher).

Dag 3: woensdag 23 juni
Vandaag vliegen Han en Huib. Zoals gezegd eerst naar het keerpunt Bronkow om te ronden. Boven
Riesa hangt in de ochtend een groot scherm met bovenbewolking terwijl het er naar het westen en
zuiden veel beter uitziet. Maar wij moeten eerst nog naar het noordoosten. Net na de middag slepen
we richting het vliegveldje Grosenhain, het eindpunt van de wedstrijdvlucht van gisteren en het
beginpunt van de nieuwe wedstrijdvlucht. Op 24 kilometer van Bronkow breken we af en beginnen we
aan het tweede been. Het gaat goed!! De basis zit hoog, de thermiek is goed. Het heuvelgebied bij
Chemnitz en later het Thüringerwald doen het prima en we schieten lekker op. Eenmaal komen we
laag te zitten, bij Coburg, aan de lijzijde van het Thüringerwald, maar een mooie bel tegen een
heuveltje aan de wind brengt ons opnieuw op 2000 meter. Ten westen van de TMA Nürnberg vliegend
en ten noorden van de TMA Stuttgart komt het Zwarte Woud langzaamaan binnen het bereik van
vandaag. Ten noordwesten van Stuttgart krijgen we de aansluiting met het Zwarte Woud bij het
vliegveldje Schwann-Conweiler, een keerpunt van EG2008. Het is inmiddels bijna zever uur ’s avonds,
de thermiek begint uit te doven en ons einddoel van vandaag is het zweefvliegveld Musbach, midden
in het Zwarte Woud. Met een klein beetje hulp van de turbo kunnen we Musbach meer dan veilig
halen en we zijn dik tevreden met dit resultaat voor vandaag. Meer dan 600 kilometer gevlogen.
Overigens horen we later op de avond dat de koplopers al bij Falaise zijn ! Wij worden op Musbach
door de plaatselijke zweefclub gastvrij ontvangen. Jurgen en Willem zijn met de auto ook al bijna bij
Stuttgart, dus dat duurt niet lang meer voor ze er ook zijn. De voorzitter van de club zet ons met de
auto af bij het plaatselijke restaurant. Hier is net de voetbalwedstrijd Duitsland-Ghana begonnen.
Samen met de inmiddels gearriveerde Willem en Jurgen kunnen we, met het gejuich van de Duitsers
op de achtergrond, toch nog een goede schnitzel bestellen en met een Bier vom Fass is de avond weer
prima. Morgen op naar Zwitserland !!

Onder een formidabele sterrenhemel boven het Zwarte Woud, met een paar biertjes bij de tentjes naast
de aanhanger, besluiten we dat het leven van een euroglider goed is……….
Na deze mijmeringen kruipen we kort na middernacht in onze tentjes. Klaar voor de volgende etappe.

Start op Musbach, op dag vier



Dag 4: Donderdag 24 juni
Al om elf uur kunnen Huib en Willem starten op Musbach. De eerste cumultjes ontstonden boven het
Zwarte Woud al net na negen uur. De XLT vliegt eerst een stukje terug om de verplaatsing op de
motor van gisteravond weer terug te verdienen als krediet. Het was gisteren tenslotte pas de derde
vliegdag en we weten niet hoe hard we die krediet nog nodig zullen hebben in de komende dagen.
Het gaat voorspoedig over het Zwarte Woud. Jurgen en Han hebben een aanzienlijk lagere
reissnelheid om uit het Zwarte Woud op de snelweg naar Basel te komen. Na meer dan 2 uur geploeter
over B-wegen door kleine schilderachtige dorpjes in het Zwarte Woud, komen we boven Freiburg op
de autosnelweg. We besluiten om niet via Zwitserland te rijden, maar het traject af te snijden door
noord van de Jura te blijven en direct Frankrijk in te rijden, in de richting van Beaune en Dijon. Een
goede beslissing, want Huib en Willem kunnen na een mooie vlucht over het Zwarte Woud
betrekkelijk eenvoudig bij Olten op de Jura komen en hoog boven de Jura gaat het voorspoedig
richting het keerpunt Montricher.

Door het traject met de auto fors af te snijden komen we in de buurt van Besancon, rond een uur of
vier, weer dicht bij elkaar. De XLT heeft het traject over de Jura snel afgelegd en glijdt nu het
thermisch veel mindere dal tussen de Jura en de Bourgogne in. De koers is naar Beaune. Huib en
Willem komen daar laag boven het vliegveld aan, maar kunnen toch weer een goede bel oppikken.
Jurgen en Han houden even stil bij Beaune. Op koers richting Auxerre en St. Florentin liggen heel
weinig vliegveldjes en de paar veldjes die er liggen zijn geen zweefvliegveldjes en hebben geen
startcapaciteit, weten we nog van andere jaren. Na 40 kilometer op koers besluiten Huib en Willem om
om te keren en toch op Beaune te landen. Wij zijn met de auto net de peage opgedraaid en kunnen er
pas na 40 kilometer weer vanaf. Achteraf niet de beste beslissing in deze Euroglide: in de Bourgogne
was het toch nog wel redelijk thermisch en met een extra stukje zweefvliegen en een verplaatsing op
de motor had St. Florentin er wel ingezeten. We hebben nog meer dan genoeg krediet en kunnen dit
waarschijnlijk niet eens meer opmaken in de komende dagen. Na de landing op Beaune blijkt
inderdaad dat er geen startcapaciteit is voor morgen, alleen ultralights en helikopters. Dus we zullen
over de weg moeten verplaatsen naar Dijon Arbois.

Net als vier jaar geleden, min of meer dezelfde situatie: Na de landing op Beaune de kist afbreken,
besluiten morgen in de ochtend naar Dijon Arbois te rijden en nu eerst in Beaune een hotel te zoeken.

Beaune, Place Madeleine



Zo gezegd, zo gedaan. We slapen in hetzelfde motel langs de Route Nationale als vier jaar geleden. Op
het historische Place Madeleine in Beaune vinden we een leuk terras en we eten hier een prima Boeuff
Bourguignone met uiteraard een mooi glas Bourgogne.

Het hotel langs de doorgaande weg is warm en gehorig, maar de douche de volgende ochtend is prima.

Dag 5: Vrijdag 25 juni
De eerste teams zijn gistermiddag in Axel gefinished. Wij zijn op het derde been op weg naar Falaise.
Zal het ons dit weekend lukken om ook te finishen? Vandaag vliegen Han en Wim weer. Na het
monteren van de kist op het platform voor de hangaars op Dijon Arbois is het wachten op de sleep.
Mooie wolkjes staan er al in de Bourgogne. Er zijn een kleine tien teams op Arbois, voor een deel
zelfstarters, die snel weg zijn. Wij starten als een van de laatsten. Het begin van het traject over de
Bourgogne is moeilijk. Wel een hoge basis, maar de wolken doen het niet goed, de bellen zijn niet
goed te vinden onder de mooie wolken en eenmaal in een bel niet te centreren. Na ongeveer vijftig
kilometer (tenminste een wedstrijdvlucht) is het traject richting Auxerre en Montargis een feestje:
wolkenbasis rond 1900 meter, ineens klopt het met de bellen, mooi rond 2,5 tot 3 m stijgen en de
reissnelheid is hoog.

Auxerre, vanaf 1900 meter

Huib en Jurgen kunnen het met de auto over de snelweg overigens goed bijhouden en we hebben
regelmatig radiocontact. Na Montargis is het over met dit mooie weer. De kisten die voor ons vliegen
melden het ook al: blauw, moeilijk te vinden en zwakke bellen. Boven Montargis en later ten westen
van Montargis vinden wij toch nog een paar keer een mooie bel en verder gaat het, richting Bailleau,
nog een afstand van 100 kilometer. Het is nu volledig blauw geworden, we horen al kisten
buitenlanden voor Bailleau, maar via een paar dorpjes en een heuvelruggetje kunnen we zwevend toch
Bailleau halen. Verder op de motor verplaatsen vinden we geen optie omdat er west van Bailleau
binnen motorafstand geen zweefvliegvelden liggen. Het vooruitzicht van een avond op Bailleau en een
zekere startcapaciteit voor morgenvroeg doet ons besluiten onze vliegdag hier te beëindigen. Het is
pas kwart over vier als we op een heet Bailleau landen. We ontmoeten na de landing Jean-Michel, de
chef-instructeur. Hier is vandaag alleen lokaal gevlogen door de club, hoewel er toch ook Eurogliders
zijn gestart en richting Falaise of nog verder zijn gekomen.
Later op de middag en begin van de avond komen er nog een paar teams vliegend of rijdend naar
Bailleau, waaronder de MCT. Na onze gezamenlijke avond op de eerste dag waren wij fors uitgelopen,
maar zij hebben het de afgelopen dagen goed ingehaald en weer zijn we samen. Er staan twee kratten
bier op een weddenschap wie het eerst terug is in Axel, de XLT of de MCT. Zij maken het dus nu toch
weer spannend. Op Bailleau een heerlijke warme avond op het terras. De pression smaakt prima (te
goed?) en laat op de avond eten we in het vliegveldrestaurantje met de overige teams. Zou Axel er
morgen toch nog inzitten? De meteo voor morgen is goed, dus wie weet …………..



Dag 6: zaterdag 26 juni, Op naar de finish in Axel??
Vandaag vliegt Huib met Jurgen. Het kon toch vandaag wel eens een hele mooie dag worden. Hoewel
we, op zijn Frans, bij de start te lang moesten wachten (de Franse kisten gaan toch voor bij de start,
ondanks beloftes van Jean-Michel), zijn Huib en Jurgen rond half één in de lucht. Even wennen en
voorzichtig aan, maar vervolgens gaat het prima. Mooie wolkenstraten, goede thermiek, hoge
wolkenbasis. Falaise is snel gerond, dat wil zeggen reglementair afgesneden, met de bergen krediet die
we nog over hebben. De luchtruimstructuur in Noordwest Frankijk is ingewikkeld maar Huib praat
zich er met veel RT toch goed doorheen. Wim en Han scheuren met de aanhanger recht naar het
noorden, richting Lille. Het wordt een race tegen de tijd of het vandaag zal lukken tot Axel. Rond
zessen meldt Huib dat Axel binnen de 100 kilometer grens is gekomen en met het krediet dat we nog
hebben is Axel dus zekergesteld. De laatste 35 kilometer is de hulp van de turbo ook echt nodig en na
een prachtige laatste vliegdag landen Huib en Jurgen met een mooie zoemer op Axel. Han en Willem
zijn er binnen drie kwartier ook en vervolgens is er een weerzien met ruim tien vandaag gefinishte
teams: Party time !!! Het Axelse terras is nog lang lekker, de aangerukte chinees smaakt ook weer
prima en het tapbier vloeit rijkelijk. We zijn thuis, het zit erop, wat was het een mooie vliegweek, een
top-Euroglide !! Onze klassering zit ergens in de middenmoot, maar de twee kratten bier hebben we
gewonnen van de MCT. Hoewel Jasper en Put ’s avonds laat toch nog op Axel finishen, hebben ze een
verplaatsing van meer dan 100 kilometer gemaakt op de motor en moeten ze morgen nog het laatste
stuk (terug)vliegen.
Wij zullen morgen nog naar Eindhoven vliegen, daarna de auto en de spullen opruimen en we kunnen
terugkijken op een spannende en mooie (bijna)week zweefvliegen in de mooiste zweefvliegwedstrijd
die er is.

7 juli 2010, Han Teunissen, team XLT

Zonsondergang op Axel, dag 6


