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1.  Proloog 
 
Ik was dit jaar - voor mijn doen -  laat met mijn voorbereidingen voor een Euroglide. Geen idee 
waarom. Na 14 keer meegedaan te hebben is het nieuwtje er natuurlijk wel van af en beter dan de 
eerste Euroglide gaat het toch nooit meer worden. Hoewel. 
Van die eerste Euroglide in 1993 herinner ik mij met name, het overweldigende gevoel dat deze 
wedstrijd bij mij teweeg bracht. Misschien dat het delen van een bed met mijn trouwe vrind Max 
Dolfin daar iets mee te maken heeft? Wie zal het zeggen? Max heeft er in ieder geval nog wel een 
mooi verhaal over te vertellen. Iets met lage lusten, een slaapzak en het geluid van een rits. 
 
En nu, 25 jaar later, 4 kisten (1x Ventus cT, 2x DG-808 en een ArcusM) en drie teamsamenstellingen 
verder, is het nog steeds een feestje om deel te nemen aan de leukste zweefvliegwedstrijd ter 
wereld. 
 
Jubileum 
Aan de eerste Euroglide in 1993 deden eenentwintig teams mee. Nu, vijfentwintig jaar later, is dat 
aantal uitgegroeid tot bijna vijfenzeventig. De organisatie is navenant geprofessionaliseerd. Dat moet 
ook wel, voordat je zo’n groot deelnemersveld op pad kunt sturen. À propos vijfentwintig jaar, de 
Euroglide viert met deze editie haar 5e lustrum. Kortom, het is een jubileumjaar. Heeft de organisatie 
dit bij de voorbereiding over het hoofd gezien, of ging men er vanuit dat slechts het aantal keren dat 
de Euroglide gehouden wordt relevant is? Persoonlijk denk ik dat zij zich daarmee tekort doet. Vier je 
successen. En een succes is het zeker! 
 
En verder… 
Natuurlijk heb ik het weer niet kunnen laten om de 
nodige koerslijnen op de verschillende kaarten in te 
tekenen. Dit leidt tot de nodige kritiek en hoon op 
Facebook. (Moet je het er ook maar niet op zetten, 
zult u terecht denken). Ik weet natuurlijk wel dat deze 
koerslijnen zelden, of misschien zelfs nóóit, 
overeenkomen met de daadwerkelijke route. En in 
deze tijd van GPS navigatie is een kaart ook voor het 
grootste deel van de trip overbodig. Maar voor een 
groter overzicht zijn ze – in ieder geval voor mij – 
onmisbaar. De koerslijnen zorgen ervoor dat ik mijn positie ten opzichte daarvan en die van de 
vliegers sneller kan bepalen. Aangezien ik alleen rij, heb ik maar weinig tijd om mij rustig in een kaart 
te verdiepen. Het is snel relatieve positie bepalen. Inschatten van de situatie ter plaatse bij de 
vliegers (dat is een lastige). Eventueel informatie er bij via ‘glidertracker’ (God bless 4G and the 
internet). Vervolgens op basis daarvan de route opnieuw evalueren en indien nodig, aanpassen. Op 
die manier probeer ik de afstand tussen mij en de vliegers zo klein mogelijk te houden. Op sommige 
dagen lukt dat beter, dan op andere. De verkeersdrukte speelt daarbij geen onbelangrijke rol. Kom je 
vast te staan in een file van een uur of zo, dan zijn de vliegers al snel meer dan 100 km verder. En op 
een goede dag kan dat wel oplopen tot zo'n 300 km. Aan het eind van de dag gaat die achterstand 
echt tellen en is de kans groot dat je pas uren na landingstijd op het betreffende veld aankomt. 
Gelukkig is dat binnen ons team nooit een probleem. Het enige dat telt is dat ik er überhaupt kom, zo 
veilig mogelijk, dus zónder schade van betekenis aan campeur, aanhanger of mijzelf. Soms betekent 
dit dat ik ’s avonds in mijn eentje bij een Mac (please God, bless all the roadside MacD’s too) moet 
eten. De piloteurs moeten op/vanaf het veld hun eigen plan trekken. Ook dát gaat meestal erg goed. 
  

 
Kaarten mét koerslijnen 



 

2.  Dag -2  vrijdag 29 juni 2018 Soesterberg – Bussum 
 
De eerste ‘non-perishble' boodschappen worden aangeschaft. De 'perishables' (brood, vruchten, 
etc.) volgen zo laat mogelijk. Dus, op naar de HOCRAS in Bussum voor o.a. IceTea, hele chorizo's 
(vacuüm verpakt), flesjes water, bier voor Bart en Coke Zero voor Max. Voornamelijk sjouwwerk, dus. 
Wat ben ik blij met die lift in ons appartement! Morgen doe ik de rest. 
Max is nog bezig met een golftoernooitje, ergens in het Sauerland, dus die heeft de logistiek in 
aanloop naar de start van de Euroglide aan Bart en mij overgelaten. Bart heeft inmiddels ook al 
aangegeven dat hij met de Arcus naar Venlo zou willen vliegen. Eerst maar eens afwachten wat het 
weer doet. Er staat al dagen een straffe N wind (voor een vluchtje richting Venlo, niet onmiddellijk 
ongunstig) en dat zou misschien voor problemen kunnen zorgen bij het starten op Soesterberg. 
 
 
3.  Dag -1  zaterdag 30 juni 2018 Soesterberg 
 
In de weken voorafgaand aan de Euroglide heb ik in mijn hoofd wel 
wat aan planning gedaan, maar nog geen concreet lijstje gemaakt. 
Ja, ik ben van de lijstjes, d.w.z. ik maak een excel waar alles in staat 
dat betrekking heeft op mijn aandeel in team 43. Natuurlijk maak ik 
gebruik van oude excel sheets van vorige Euroglides (gewoon 'save 
as' en hier en daar wat aanpassen), wat is immers de kans dat 
bijvoorbeeld het weer deze keer heel erg afwijkt? Zal je net zien! 
Nee, hoor. Gelukkig verloopt alles NATO standaard. Af en toe hou ik 
contact met Bart omtrent de boodschappen en de verdere 
planning. Bart wil naar Venlo vliegen, als het weer goed is, dan zal ik 
met de aanhanger daar naartoe komen. De overige boodschappen 
zijn inmiddels ook gedaan. Het inpakken kan beginnen. 
 
Vanmiddag hebben Bart en ik op de club afgesproken, om te kijken 
of de aanhanger achter mijn auto kan (m.n. stroomaansluiting). 
Meestal gaat dat wel goed, maar je hebt geen zin in verrassingen, 
vlak voor vertrek (of in voorkomend geval, de start). Alles klopt en 
de aansluiting past zonder ‘hulpstukken’. 
 
Nog één laatste nachtje thuis maffen in een comfortabel bed. Morgenmiddag naar Venlo. 
 
 
4.  Dag 0  zondag 1 juli 2018 Soesterberg - Venlo 
 
De eerder genoemde ‘stijven briesch’ speelt Bart vandaag behoorlijk parten. Dat wil zeggen, de harde 

crosswind ligt buiten de gestelde limieten en Bart vindt dat hij het niet kan 
maken de clubregels te overtreden, met name omdat hij bestuurlid is en God 
(a.k.a. instructeur). Dit heeft tot gevolg dat hij tóch met de kist in de aanhanger 
naar Venlo gaat. Zodoende heb ik wat extra tijd om mijn spullen in te pakken. 
Heb je álles ingepakt, kan je op laatste moment je reservebril nergens vinden. Ik 
zoek mij mottig, terwijl ik toch zeker weet dat ie in mijn auto moet liggen, in het 
dashboardkastje. Maar helaas, niets te vinden. Wel vijf keer alles doorgezocht.  
Uiteindelijk teruggevonden in datzelfde @#%$&* dashboardkastje. Zwarte 
brillenkoker in een apart donker vakje. Lekker handig! 
Rond een uur of twee 's middags vertrek ik naar Venlo. Op het veld tref ik Bart 
al snel en we besluiten de kist maar vast te monteren. Je kunt het maar vast 

 
Team spirit….. 

 
Proviand, voor een weeshuis 



 

gedaan hebben. Met de ‘Remi' (montagehulp) krijgen Bart en ik de Arcus binnen redelijke tijd en 
zonder al teveel sjouwen en schelden in elkaar. 
Om 17:00 uur melden wij ons voor de verplichte briefing in de hangar. Hierbij geen bijzonderheden 
kunnen ontdekken. De vliegrichting van de opdracht zal morgen bekendgemaakt worden. 
 
Eten doen we bij het vertrouwde steakhouse, over de grens, in Kaldenkirche. Net als twee jaar twee 
jaar geleden. Alles ist wieder gut zu rammen! Het bier smaakt verrukkelijk (ik zit natuurlijk weer 
gewoon aan de Coke met veeeeel ijs). Sorry, ik drink niet of nauwelijks alcohol tijdens een Euroglide. 
DISCLAIMER: Ik wil hiermee op geen enkele manier suggereren dat Max en Bart de hele Euroglide 
hebben lopen zuipen. Waarvan akte. 
N.B. Het vergeten mee te brengen van de, speciaal voor deze Euroglide aangeschafte, fles Licor 
Cuarenta y Très (43), heeft zeker geen positieve bijdrage geleverd aan onze alcohol consumptie. 
 
 
5.  Dag 1  maandag 2 juli 2018 Venlo – Güstrow (D) 
 
De grote dag is aangebroken. Hoewel we de wekker om 07:30 hebben gezet, is Bart al ruim van 
tevoren wakker. Hij staat de Arcus al lekker op te wrijven. Op naar het traditionele Euroglide ontbijt! 
Ziet er prima uit, maar we missen de gebakken eieren van Heinz (Euroglide, vrijdag 19/6/1998) nog 
altijd! 
 
Om 10:00 uur nog even een korte briefing, waarin de vliegrichting officieel bekendgemaakt wordt 
(niet onbelangrijk); rechtsom, met de klok mee dus. 

 
Bart en Max hebben de kist, voor ze ver mogelijk, in orde gemaakt, waarna we onze plek op de grid 
gaan opzoeken. Het gridden verloopt nogal chaotisch, omdat enkele op het veld geparkeerde auto's 
de weg versperren. Met wat passen en meten (en gewoon geduld) staat iedereen na een flink stuk 
'indikken' toch op zijn plek. Het wachten voor de eerste start (gepland voor 12:30 uur) kan beginnen. 
Het weer ziet er redelijk goed uit, dus ik hoor al geluiden over Güstrow, of zelfs nog verder. Zowel de 

 
Max en Bart (bijna) klaar voor de start 



 

vliegers als de ophalers kunnen hun borst de eerste dag meteen al nat 
maken. Tijdens de Euroglide van 2004 was Güstrow ook al eens als 
keerpunt gebruikt. 
Op het eerder genoemde tijdstip gaat het feest dan eindelijk, na twee jaar 
wachten, los. Ik zorg dat ik snel de achtergebleven spullen opruim en rij 
terug naar de aanhanger. Trekstang, vleugel- en staartwiel in de aanhanger, 
aanhaken , route nog eens bekijken en zo'n beetje inschatten hoe ik het 
beste weg kan komen. 
Aangezien Lemelerveld het eerste (tussenliggende) keerpunt is, kies ik er 

voor om eerst een stukje naar het noorden te rijden en dan links uit de flank naar het oosten. Bart en 
Max zijn al snel buiten radiobereik (what else is new), maar gelukkig biedt WhatsApp (WA) uitkomst. 
Dat geldt trouwens voor de hele verdere Euroglide. 
Aangezien ik alleen rij, kan ik alleen tijdens een tussenstop even op glidertracker kijken om te zien 
waar ze uithangen, een verse IceTea pakken, maar vooral eten/snacken. Tegelijkertijd probeer ik de 
vervolgroute te bepalen. Na +/- 10 minuten kan ik dan wel weer door. Zeker op dagen als deze is het 
zaak zo min mogelijk tijd te verliezen met allerlei geneuzel. Maar over files heb je niet altijd controle. 
Zo ook vandaag. Zuid van Bremen kom ik in een relatief kort, maar zeer hardnekkig exemplaar 
terecht. Ik sta wel een uur stil, op 1400 meter voor een afslag die ik kan gebruiken om de file te 
verlaten en een alternatieve route te volgen. 
 
De gevolgen hiervan manifesteren zich tegen het einde van de dag. Om 20:00 uur precies krijg ik een 
WA - op de 'Euroglider' groepsapp van team 43 - het bericht dat Bart en Max definitief op het tweede 
keerpunt Güstrow gaan landen. Op dat moment kom ik op de A1 bij Bockel (NO van Bremen) langs 
een McD , dus de keuze is snel gemaakt. Volgens de verschillende NAV's is mijn ETA voor Güstrow op 

dit moment 23:30 uur. 
Snel even gruwelijk kopvullen en dan weer door. De 
ophaler(s) van de E11 blijken hetzelfde idee te 
hebben, maar door alle 'haast' heb ik alleen hun 
auto met aanhanger op de P gezien. Daarna snel 
weer op pad richting Güstrow, nog even 290 km. 
wegfikken. Moet lukken. 
Het is inmiddels donker als ik in de buurt van het 
vliegveld van Güstrow kom. Bart is bang dat ik de 
ingang van het veld niet kan vinden en heeft mij al 

laten weten dat hij langs de weg bij de ingang op mij zal wachten (hij kent mij waarschijnlijk nog niet 
zo goed). Zo'n 500 meter voor het punt dat ik de ingang verwacht duikt er een vreemde vent in een 
geel t-shirt uit het pikkedonker donker op aan de rechter kant van de weg. Hebbes (nee, ik ben niet 
over hem heen gereden), dat moet Bart zijn. Blij dat we elkaar weer gevonden hebben (wat had je 
anders verwacht?) rijden we samen naar de kist toe. De LapLul (LL), FaceBook (FB) en TePel (TP) 
staan hier ook. 
 
Sodeknetter, dat was me het dagje wel zeg. Lekker om er meteen helemaal in te komen. Gewoon 
zonder aanloop, head first vol er in. Ik heb er 715 kilometers op zitten en de mannen (in rechte lijn) 
590. Waarschijnlijk overbodig om te zeggen dat we het niet al te laat gemaakt hebben. Tegen 01:00 
uur is het tijd om te gaan maffen. Bart in de aanhanger, Max (op zolder) en ik (in de kelder) in de 
camper. We comaslapen dat het een aard heeft. 

 
Logo van onze groepsapp. 

 
Met de E11 bij de McD in Bockel. Waar zijn die lui….??? 



 

 
OLC info dag 1. 

  

 
Posities na dag 1 



 

 
 

 
Rijroute dag 1. 

 
 
6.  Dag 2  dinsdag 3 juli 2018 Güstrow (D) - Frydlant (CZ) – Tábor (CZ) 
 
Ook vandaag wordt het weer knallen. Het weer is al vroeg goed, dus we moeten op tijd uit de veren 
en de spullen in orde maken. Tussendoor ook nog even ontbijten met overheerlijke Max Specials en 
de immer aanwezige koffie. Ik heb stille hoop dat ik Tsjechië niet in hoef. 
 
We stellen ons op - samen met de andere teams - bij de kop van de baan.  Max en Bart kijken het nog 
even aan, maar starten al vlot na de UFO. Ik volg mijn vaste ritueel, d.w.z. terug naar de aanhanger 
(die nog bij de hangar staat), spullen inpakken, camper gereed maken voor de rit, nog even checken 
of ik via de radio contact kan krijgen met de 43 (lukt matig - ik denk toch echt dat het aan de antenne 
of aan de -kabel ligt).  
 
Vanuit Güstrow eerst maar eens richting zuid, west om Berlijn heen.  Ook nu weer bewijst mijn gsm 
zijn waarde. Ik wordt zonder verkeersproblemen langs de stad geloodst. Tussen Dresden en de 
Tsjechische grens moet ik twee beslissingen nemen: 1). ga ik Tsjechië in? 2). Zo ja, wat kies ik 
vervolgens als richting/doel? Ik concludeer dat ik Tsjechië in moet, dus ga ik bij Usti nad Labem de 
grens over. Bij de eerste mogelijkheid die zich aandient stop ik om zo'n kutvignet te kopen. Klein 
houten gebouwtje met twee loketten. Achter het raam een wat hoerig uitziend type dat mij 
vriendelijk € 12,50 - uitsluitend contant - uit de zak klopt en binnen 10 minuten ben ik alweer op weg. 
Hoezo kan er uitsluitend contant betaald worden? Het blijft een louche tent daar. Maar voor dat 
geld, ga je niet moeilijk doen. 
 



 

Ik wil aanvankelijk nog richting oost aanhouden, naar het keerpunt Frydlant. Maar na een 
positiesappje van Bart is het al snel duidelijk dat ik richting Praag en daarna richting Brno aan moet 
houden, ze hebben immers het Tsjechische keerpunt al gerond. Met deze gekozen route rij ik ze min 
of meer tegemoet. 

 
Zonder verdere problemen rij ik via een soort van rondweg Praag voorbij en krijg om 19:10 uur 
bericht dat de mannen definitief op Tábor gaan landen. Achter Praag hoef ik mijn koers slechts iets 
naar het zuiden te verleggen om zo op de weg naar Tábor terecht te komen. De '3' is een typische 
tweebaans (voormalige-) oostblokweg met alle nostalgische stijlkenmerken, zoals kuilen en stevige 
spoorvorming. Desondanks loods ik de combinatie met (aan)gepaste snelheid richting Tábor en twee 
uur later sta ik op het veld. Wat hebben ze weer een geweldig vliegveld uitgekozen! 
 
De UFO staat hier ook en het plan is dat er ge-BBQ'd gaat worden. Het UFO team heeft blijkt een 
chefkok (Marc Ruhe) binnen de gelederen hebben (in zijn vrije tijd is hij purser bij een blauwe 
luchtvaartmaatschappij) die wel sjoege heeft van dit soort dingen. Het menu bestaat uit diepvries 
runderworsten, wittekoolsalade, worteltjes, aardappelsalade en nog wat andere ‘delicatessen’. 
Allemaal van de Lidl. Een van de door mij meegebrachte chorizoworsten aan stukjes gesneden als 
borrelhapje. Het was nog nét geen bacchanaal, maar het kwam in de buurt. Complimenten aan de 
chef, we hebben gesmuld! De afwas aan onze gastheren over gelaten, dat zou teveel tegen onze 
principes indruisen. Om je een beeld te geven, dit is de eerste keer in 25 jaar Euroglide dat Max en ik 
iets met een afwas van doen hebben gehad. Al die tijd is het ons gelukt er weg van te blijven, maar 
één BBQ met Leenders en wat denk je? Inderdaad, lekker afwassen in de riante keuken van de 
camper…..JÓNGÛH! 
 
Na twee dagen knoerten is iedereen wel een beetje kapot, dus het wordt geen latertje. Volgens mij 
liggen we allemaal iets over twaalven vredig te ronken. Max en ik in onze respectievelijke 
slaapkamers op de zolder en in de kelder van de campeur en Bart in zijn knusse buitenhuisje (annex 
aanhanger - of is het andersom?). 
 

 
Mooi plekje gevonden op Tábor. 



 

 
OLC info dag 2. 

 

 
Rijroute dag 2. 

 



 

7.  Dag 3  woensdag 4 juli 2018 Tábor (CZ) - Riedlingen (D) 
 
De welverdiende nachtrust heeft ons goed gedaan. Opnieuw fris en fruitig uit de veren. Ook vandaag 
weer vroeg vliegen. Dus, voortmaken met de voorbereidingen. Sodeju, het gaat bijna op werken 
lijken zo’n Euroglide! 
 
UFO start onmogelijk vroeg, om eerst een stuk 
terug te motoren om de eerder 'verstookte 
kilometers' weer goed te maken van het 
krediet. Het is nog niet thermisch, maar dat zal 
het weldra worden. Bart en Max zitten klaar 
om - zodra het kan - te starten. 
Gelukkig wordt ons geduld niet al te lang op 
de proef gesteld. Rond een uur of tien zijn ze 
weg. Ik volg ze zo goed en zo kwaad als het 
gaat richting het westen (over de 19). Het lijkt 
wel of er geen eind aan die weg komt. Zuid 
van Pilzn kan ik dan eindelijk op de E50 
aansluiten die duidelijke kenmerken vertoont van - wat wij westerlingen verstaan onder - een 
autosnelweg. Om 11:50 uur krijg ik een appje van Bart, ze zitten op 2000 meter en hebben Tsjechië 
verlaten. Zij wel, de mazzelaars, denk ik nog, terwijl ik mij een weg baan naar de Duitse grens. 
Uiteindelijk breekt ook voor mij het heugelijke moment aan dat ik deze barbarenrepubliek kan 
verlaten. Met een brede lach op mijn gezicht ga ik bij Waldhaus de grens over en rij de Freistaat 
Beieren in. ("Een broeinest", zou Max zeggen). Voorlopig richting Neurenberg. Ook al geen beste 
naam uit de geschiedenis. 

Het begint inmiddels tegen de 
avond te lopen en voorbij 
Neurenberg buig ik af naar het 
zuiden, om dichter naar de koerslijn 
richting het altijd pittoreske Hütten 
Hotzenwald te komen. Mijn 
ophalersinstinct laat mij ook deze 
keer weer niet in de steek. Tegen 
17:00 uur krijg ik het eerste 'halve' 
landingsbericht. Ze zitten laag bij 
Mengen. Het weer begint 'op' te 
raken, ik zie vergelijkbare 
verschijnselen ook vanaf de grond. 
Ik zit voor Ulm als om 17:48 het 

bericht binnenkomt dat ze op Riedlingen zijn geland. Ik herprogrammeer mijn NAV apparatuur en zie 
dat het nog zo'n twee uur rijden is, voordat ik op het veld ben, dus ongeveer 20:00 uur daar. 
Bart heeft nog steeds weinig vertrouwen in mijn vaardigheden omtrent het vinden van 
zweefvliegvelden tijdens een Euroglide, dus ook deze keer staat hij een stukje voor het veld al langs 
de weg op mij te wachten. We rijden de laatste kilometer naar het veld, waar Max op een 
naastgelegen dijkje op een bankje aan - jawel daar issie dan - de Donau zit. Voor de geïnteresseerden 
in fluviale zaken, de Donau is hier niet meer dan een vriendelijk stroompje van hooguit een meter 
diep en minder dan tien meter breed. 
Hop, aanhanger afkoppelen, kist uit het veld rossen en naar de dichtstbijzijnde pizzeria, annex 
Bierstube, met terras. We kunnen meteen aanschuiven. De Wärtin is beleefd, maar niet echt het 
zonnetje in huis, zeg maar. Anders had die hut 'Zur Sonne' geheten. Ik dacht dat die Schwaben zo 
gezellig waren. Niet dat wij daar écht last van hebben, we zijn al lang blij dat we dat achterlijke 

 
‘s Morgens eerst even oud-Hollands elkaar fotograferen in Tábor! 

 
Hangar en havendienst van Tábor. 



 

Tsjechië achter ons hebben kunnen laten en wij elkaar opnieuw zonder noemenswaardige schade 
aan gestel en materiaal, hebben teruggevonden. We smullen van de riante salades, pizza's en pasta's. 
En ook deze keer wordt het geen latertje. Bart is sowieso lid van de AV (Anonieme Vroegslapers – 
“Hallo, ik ben Bart. Ik ben een vroegslaper.” Allen: “Hallo Bart.”). Iets te vroeg voor onze smaak, maar 
ook deze keer maken zelfs wij het niet te laat. Een goede nachtrust is op zijn tijd gewoon nodig. 
Tenminste, als je de volgende dag nog bewust iets van de reis mee wilt maken. En ik kan onderweg 
niet even zeggen: "Jij hebt 'm", en dan een half uurtje gaan pitten, terwijl de campeur verder rijdt 
over God's wegen. 
 

 
Rijroute dag 3. 

 

 
OLC dag 3. 

 



 

8.  Dag 4  donderdag 5 juli 2018 Riedlingen (D) 
 
Tijd voor een rustdag. Het was gisteren al 
duidelijk dat we hier in Riedlingen in een 
band(je) met ‘minder’ weer terecht 
zouden komen. Niettemin zijn we nog wel 
een heel klein beetje optimistisch over de 
mogelijkheid om vandaag weer verder te 
kunnen. Als er echter een boer met een 
flinke giertank achter zijn trekker het veld 
op rijdt en de stront ons nog nét niet rond 
de oren vliegt, is het ons wel duidelijk dat 
het snel zou gaan regenen. 
Bart besluit tot een ochtendwandeling. 
Dát heeft hij nog geen vijftien minuten 
volgehouden. Het begint stevig te hozen. 
Op een drafje komt hij weer terug naar de 
camper. 
 
Bij het uitdraaien van de zonneluifel komen we er achter dat het e.e.a. niet helemaal jofel zit. Zo 
klemmen de over-center locks van de steunpoten niet, waardoor het zaakje wel heel erg naar 
beneden gaat hangen. Prima als je met dwergen onderweg bent, maar niet voor ons. Verder zit het 
middelste bevestigingsblokje van de voorrand van de luifel los. Schroef waarmee deze is bevestigd, is 
dol. Eerst maar eens proberen die over-center locks te maken. We hadden voorlopig toch niks anders 
te doen, het weer liet er immers geen twijfel over bestaan of er wel-of-niet gevlogen ging worden. 
We mogen gebruik maken van de werkplaats van de lokale (zweef)vliegclub. Bijzonder aardige lui 
daar trouwens. We mogen ook gebruik maken van het clubhuis. De hangardeur wordt zelfs, tegen de 
instructies van ‘das Presidium’ in, door een van de leden open gelaten, zodat we in ieder geval 
gebruik kunnen maken van het - overigens fonkelnieuwe - toilet. Gelukkig was er geen douche, 
anders moesten we dat óók nog gebruik van gaan maken. Ik bedoel, het moet wel leuk blijven en niet 
een of andere healing & cleansing experience worden. Flikker effe lekker op zeg! 
Hoe dan ook, hoewel we in eerste instantie dachten dat de over-center hier niet van toepassing was, 
hebben via de beproefde trial & error methode de betreffende klemmen in de juiste stand weten te 
buigen, waardoor de steunpoten redelijk hun werk deden. Nu dat middenblokje nog, maar dat zal 
ook nog wel goed komen. 
Verder komen we de dag wel door met veel weather checking en ander gelummel op internet. Bart 
leert mij hoe je je smartphone kunt gebruiken als hotspot. Ja, lieve lezers. Deze doorgaans handige 
jongeman had nog nooit zoiets gedaan. Werkte overigens 'als een malle'. 
 
’s Middag gaan we Riedlingen even in om boodschappen te doen. Ook zoiets waar we de afgelopen 
edities van de Euroglide nooit tijd voor hadden. En ik ga niet met die sleurhut achter mij aan naar een 
supermarket waar geen (geschikte) parkeerplaats is. Dankjedekoekoek! Als snel hebben we de lokale 
Lidl met riante parkeerplaats gevonden, dus we kunnen los! 
 
Tegen achten vinden we het wel tijd om iets van eten te gaan scoren. Geen zelfgemaakte kost, maar 
chique dineren bij…………….? Inderdaad de lokale chinees. Ik had al mijn geld op 'NEE' gezet als er een 
poultje was opgezet met de vraag; “Zit er een Chinees in Riedlingen?” Wat denk je? Ja, dus! En het 
eten is er ook nog eens goed te rammen. Een perfecte pekingeend met niet teveel vlieguren valt mij 
ten deel. Dat samen met een huge Coke met veel ijs, dus mij hoor je niet klagen. Sorry, geen stoere 
verhalen over grote pullen met Duits bier zuipen, zelfs niet een bescheiden glaasje. Geen behoefte 
aan……..en zó lekker is het nou ook weer niet. Ik bedoel, geef nou toe. Als de Duitsers Coca Cola 

 
Je weet dat de (vlieg)dag voorbij is als de boer met zijn gierwagen het 
veld op komt. Binnen 30 minuten ging het regenen. 



 

hadden ontdekt, dan waren ze nooit aan bier begonnen. Datzelfde geldt overigens ook voor de 
Romeinen en hun wijn. 
Teruggekomen op het veld, parkeren we de campeur naast de kist en is het tijd voor enkele koffies. 
Bart en Max proberen nog iets van het weer te maken, maar echt reden voor optimisme is er niet. 
Bart trekt zich bijtijds terug in zijn mobiele logeerkamer terwijl Max en ik nog even ‘genieten’ van de 
unieke rust die er op een verlaten vliegveld heerst. Rond half één is het ook voor ons tijd om te gaan 
maffen. 
 
 
9.  Dag 5  vrijdag 6 juli 2018 Riedlingen (D) 
 
Het heeft de hele nacht geregend, maar ’s morgen gaat het pas echt los. Totaal prutsweer. Ik wil een 
ander woord gebruiken, maar weet mij te beheersen. Het zou om 14:00 uur op moeten klaren en 
zowaar vliegbaar worden. Er wordt 's middags ook een vergeefse poging gedaan, maar na een half 
uurtje zijn Max en Bart weer terug op Riedlingen. Het is weliswaar droog, maar totaal niet thermisch. 
De lucht is echt helemaal dood. Dus blijven we nog maar een dagje op het altijd gezellige Riedlingen. 
 
Max raakt aan de praat met een van de leden van de vliegclub. Na een tijdje komen ‘het blokje’ en de 
dol gedraaide schroef ter sprake. Oh, daar heeft hij wel een oplossing voor. Max verdwijnt met lid 
naar een lokale ijzerwarenwinkel. Hier verkopen ze nog schroeven per stuk. Waar vind je dat nog? Ze 
rijden op de terugweg langs de andere kant van het veld. Daar heeft het lid een eigen hangar met 
daarin een volledig gerestaureerde Stampe. Helaas heb ik dat moeten missen. Moet iets moois 
geweest zijn, volgens Max. Blokje is inmiddels gemonteerd. Luifel thans voor 99% operationeel. 
 
Vanavond eten we bij een hele slechte Griek. Sodeju, wat een rommel. Waarschijnlijk heb ik een 
fantastische kans op mijn tweejaarlijkse Eisbein gemist bij restaurant Hirsch, ons aanbevolen door 
eerder genoemd lid. "Richtiges Essen", noemde hij dat. Geen buitenlandse 'flauhwekuhl'. We waren 
vooraf ook nog even bij een heus steakhouse wezen kijken, maar dat zag er als een ontzettende 
stamptent uit, dus besloten we om toch maar op zoek te gaan naar een Griek. Nu, dat hebben we 
geweten! 
 
Op tijd te kooi, in afwachting van het 'voorspelde' mooie weer. 
 
 
10. Dag 6  zaterdag 7 juli 2018 Riedlingen (D) – Venlo 
 
Hahaaa………het geluk lacht ons toe. Het weer is aanmerkelijk verbeterd. Het wordt vliegen, ook al zal 
het in het begin niet makkelijk zijn. 
 
Na het standaard ontbijt worden de nodige voorbereidingen weer getroffen. Bart is echt een 
supermaat. Hij zorgt perfect voor de kist, zodat deze op het gewenste moment gewoon klaar is voor 
gebruik. 
Als ze iets voor elf uur gestart zijn, ruim ik de restanten van ons losbandig leven op en wacht op 
nader bericht. Ik rij voor de zekerheid nog maar even niet van het veld weg. Voor je het weet zijn ze 
zo weer terug. Maar het gaat, net. Om 11:31 uur meld ik via de app dat ik ga rijden. In de NAV heb ik 
als doel Venlo staan. Ik weet nog niet zeker of dat wellicht iets te optimistisch is. Ik zie wel. 
 
Vanaf Riedlingen rij ik over de 312 richting Stuttgart. Een stevige rit. Het wordt allengs warmer en 
naarmate ik noordelijker komt, zie ik het weer beter worden. Dit biedt goede perspectieven voor een 
finish op Venlo. Rond 15:00 uur zitten de mannen bij Frankfurt (am Main) en is het volgens de app 
van Max nog 216 kilometer naar Venlo. Ik heb mij inmiddels langs Stuttgart weten te wurmen. Het is 



 

er nogal druk, in verband met vakantieverkeer en de afsluiting van de de A6. Niettemin weet ik 
zonder al teveel moeite mijn weg te vinden, richting Venlo. Om 16:30 laat Bart weten dat ze Venlo 
gaan halen. Ik geef ze mijn ETA voor Venlo: 19:00 uur. Max en Bart finishen/landen om iets voor 
zessen op Venlo. Theoretisch had ik dus om 19:00 ook op het veld moeten zijn, ware het niet dat de 
grensovergang bij Kaldenkirche afgesloten is, in verband met het aanbrengen van een nieuw 
wegdeksel. Via wat omwegen weet ik Venlo om ETA + 30 (minuten ja, geen uren of dagen!) ook te 
bereiken. Het zit er op (OK, bijna dan)! Het hele 43 team is binnen. Het is gezellig druk op Venlo. Er 
zijn vandaag een flink aantal teams gefinisht. 
 
De heren hebben de planning al gemaakt voor de eindfase van onze Euroglide. Eerst gaan we de 
auto's van Bart en mij halen die bij Frits Urselmann voor de deur geparkeerd staan. Daarna een luxe 
afsluitdiner bij de Mac in Tegelen, om vervolgens door te rijden naar het veld. Daar wordt op 
vakkundige wijze de Arcus uit elkaar getrokken en probeer ik de camper te ontdoen van allerlei items 
die weer met de respectievelijke eigenaren mee terug naar huis moeten. 
 
Rond een uur of tien hebben we alles aan kant en is het moment aangebroken dat we richting 
Soesterberg, dan wel onze respectievelijke woonplaatsen kunnen vertrekken. Bedroefd maar 
dankbaar dat alles in goede harmonie en zonder schade aan personen en/of zaken is verlopen, 
nemen we afscheid van elkaar. 
 

 
OLC dag 6 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
Rijroute dag 5 

  



 

11. 3-in-1 kaart met koerslijnen (keerpunten), gevlogen- en gereden route 
 
 
 

 
(Met dank aan Jeroen Beeke). 

 
 
 
LEGENDA: 
rood = track vliegdag 1 ArcusM 43 (PH-1542) 
paars = track vliegdag 2 
geel = track vliegdag 3 
groen = track vliegdag 4 
blauw = track ophaler 
zwart = koerslijnen (met keerpunten) 
  



 

12. Epiloog 
 
De Euroglide zit er (al)weer op. Het zijn zes onvergetelijke dagen geweest. Ik heb een heerlijk rondje 
van slechts 2.472 kilometer gereden in de bijna nieuwe campeur van Max. Die is nu dus wel 
voldoende 'getest'. Alles werkte perfect, zoals je van een echte Volksfiets mag verwachten, op een 
zonneluifel en een waarschuwingslampje van de bandenspanning na. Een DSG bak is overigens wel 
heel erg comfortabel als je alleen rijdt. Daarmee heb je eigenlijk een hand vrij voor andere zaken. Dit 
ga ik niet verder uitleggen, maar volsta met te zeggen dat het te maken heeft met het - tijdens het 
rijden - pakken van versnaperingen, gebruik van de grondset, tussentijds bijstellen van de NAV 
equipment en ga zo maar door. Natuurlijk wordt er tijdens het rijden "nooit" ge-appt. 
 
Het weer (voor vliegen en rijden) zat niet onmiddellijk tegen. De temperaturen waren - in 
tegenstelling tot 2016 - ook binnen de limieten. De bezochte vliegvelden (ook al waren het er maar 3 
- Güstrow/Tabór/Riedlingen) waren riant en gastvrij. Wat wil je nog meer!? 
 
Je gaat je ondertussen afvragen hoe groot de opdracht van de Euroglide 2020 moet worden. Tijdens 
de laatste edities zijn veel deelnemers wel heel erg snel rond gekomen. Moeten we gaan denken aan 
een grotere afstand, zodat er een goede kans bestaat dat tenminste 50% van de deelnemers er 
ongeveer 8 á 10 (van de 13 á 14) dagen over doet? Wat zou die afstand dan moeten zijn? Is 3.500 - 
4.000 kilometer een stap te ver? Of moeten we eens na gaan denken over een vrije afstand, 
gedurende een vaste periode? Kies uw eigen keerpunten! Ga 10 dagen vliegen en wie de meeste 
kilometers bij elkaar zweeft, heeft gewonnen. Herziene voorwaarden en reglementen zullen van 
toepassing zijn. Dus voordat uw ideeën al teveel de vrije loop krijgen…. .  
 
Ook een woord van dank aan allen die aan de organisatie van de Euroglide hebben meegewerkt en 
opnieuw een succes hebben weten te maken van de mooiste en leukste zweefvliegwedstrijden ter 
wereld. 
 
Hierbij solliciteer ik alvast naar een plekkie in het 43 team, voor de Euroglide van 2020. Ik hoop maar 
dat ik door de selectie kom. 
 
 
Leo Simons 
Soesterberg, 1 september 2018 
 
 

 


