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Proloog 
Tja, samen met Leo op voor de 10e Euro-Glide en dan net zo enthousiast als 
de 1e keer; wat echt anders is is toch wel dat we het hele briefingcircus 
allemaal niet meer zo spannend vinden omdat we inmiddels aardig weten hoe 
het allemaal werkt. De uitgebreide toespraak van Mart Heesakkers t.g.v. de 
10e editie is zeker het vermelden waard, hij kon gewoon niet meer stoppen! 
Het enige wat nog belangrijk is lijkt toch wel welk keerpunt het eerste is en 
dan kruip ik in mijn kist en Leo achter het stuur en gaan we op pad richting het 
grote onbekende. 
Dat we dit al 10 keer samen hebben gedaan is naar mijn mening een unicum 
en zeker wanneer je meeneemt dat er nog nooit een onvertogen woord 
tussen ons gevallen is en we eigenlijk altijd gein hebben voor 4. 
Ik vlieg al deze Euroglides wel altijd echt als wedstrijd, dus voor de 1e plek 
wat 4 keer lukte, maar het wordt moeilijker om te winnen van de 2-koppig 
bemande openklassers. Al 2 keer was ik kansloos want wanneer het weer wat 
moeilijker wordt zijn deze kisten niet door mij bij te benen. Toch ook dit keer 
weer alles gedaan wat het reglement toestond om ze te lellen maar op het 
laatste been naar Axel was het dermate moeilijk dat zelfs bovenblijven al een 
ware kunst was. 
  
Dag 1, maandag 21-6   Eindhoven-Salzgitter Schäferstuhl ca. 380 km 
Na een heerlijk tukje bij Toozz voor de deur en een overheerlijk ontbijt, 
geregeld door de voortreffelijke wedstrijdleiding, op naar de briefing om te 
horen wat het 1e keerpunt wordt. Het wordt Bronkow bij Leipzig en zelfs het 
weer lijkt, na weken lang zeer matig te zijn geweest, op deze 1e dag mee te 
werken om in ieder geval op pad te kunnen. 
Wel zal de 1e start pas laat plaatsvinden doordat de toren eerst het ijzer wil 
afwerken en dan ons pas, we starten dan ook pas tegen 14.30 en dan is het 
echt mooi weer en het gaat dan ook lekker tot iets voorbij Venlo waar 
overontwikkeling voor een grijs geheel met nog wat cumulivormige wolkjes 
zorgt. Toch is hier goed doorheen te komen en kan er lekker worden 
opgeschoten. Wel moet ik een paar keer uit de flank om stijgen te vinden, 1 
keer zelfs echt 10 km 90 gr van koers, maar dan wordt het beter en 
uiteindelijk kan toch de Salzgitter Schaeferstuhl worden bereikt net noord van 
de Harz. Een prachtig veldje waar altijd, wind of geen wind, tegen de helling 
wordt geland en van de helling wordt gestart. Wat later komt ook de UFO hier 
binnenzeilen en eten we heerlijk gezamelijk in het dorp. Wat koffie bij de 
camper op het veld en we beseffen dat het volgende avontuur definitief een 
feit is, de nacht is zwoel en aangenaam. 
  
Dag 2, dinsdag 22-6  Salzgitter Schäferstuhl- Ingelfingen ca. 700 km 
Om 08.00 is het nog grijs en mistig maar om 10.00 begint het op te knappen 
en om 10.30 start de UFO en ik volg even later, het is nog allemaal wat 
vlokkig en heeft nog geen echte basis maar is wel betrouwbaar tot zo'n 700 
mtr AGL en er kan dan ook op pad worden gegaan richting Bronkow, ons 1e 
keerpunt. Onderweg wordt het weer beter en beter en bij Dessau gaat de 



basis al naar 1700 mtr en wordt het stijgen echt goed met meer dan 3 mtr, dit 
blijft zo tot Bronkow waar ik een foutje maak door wat te laag te ronden en 
een kwartiertje nodig heb op 500 mtr om onder de inmiddels grote zwarte 
plakken goed stijgen te vinden en dit is vandaag toch echt een vitaal punt in 
de vlucht. Eenmaal weer boven is het het nog 50 km goed en dan wordt door 
afscherming met cirrus het aantal cumuls drastisch minder en wordt het 
uitdraaien van de bellen daaronder belangrijk om de volgende te kunnen 
halen, gelukkig zit de basis nu op 2300 mtr. Toch is een idioot gevoel om op 
1900 mtr in 0.7 te draaien omdat de volgende cumul ruim 40 km verder staat. 
Tevens moet er soms aardig uit koers worden gevlogen maar het gaat 
allemaal wel en de kilometers vliegen onder mij door. Tegen 19.00 zakt het 
toch echt in en wordt het tijd om een geschikt veldje voor de nacht te vinden 
en dat is dit keer niet simpel; zat veldjes hier maar de eerste ligt aan een 
snelweg, de volgende 3 zijn zweefvliegstripjes en kan ik (zonder vliegbedrijf) 
niet vinden en het wordt dus Ingelfingen NE van Stuttgart. 
Dit veldje heeft wel een harde baan, wat trouwens bij de landing stelconplaten 
bljken te zijn, maar is heel smal en ik moet wachten totdat de 
naastdebaanmaaiende traktor aan het eind is voordat ik over hem heen kan 
landen. Het blijkt min of meer een privéveldje te zijn met 2 stuks fonkelnieuwe 
ASH-31's en de DG kan gewoon op de baan blijven staan zodat het maaien 
verder niet gehinderd wordt. Even later komt Leo via de weilanden aantuffen 
en kunnen we naar het dorp voor een welverdiende hap. Het is een 
schitterende nacht maar de horizon wordt, net als heel vaak, wat bedorfen 
door de rode lichtjes van de altijd en overal aanwezige windmolens( waarvoor 
zouden deze lampjes eigenlijk dienen, vraag ik me af, vogels vliegen niet 's 
nachts en vliegtuigen IFR ook niet zo laag). 
Er wordt toch prima geslapen. 
  
Dag 3, woensdag 23-6  Ingelfingen-Bailleau ca 740 km 
Het belooft weer een fraaie dag te worden maar er zijn besluiten te nemen; de 
UFO staat een 100 km verder op Winzeln en we moeten het motto, vooraan 
blijven, volgen. 
We besluiten dus tot een taktische verplaatsing op de motor voordat het 
thermisch wordt. Dus om 10.30 gestart en 85 km verplaatst richting 
Schwarzwald, waar de cumultjes al lokken, en stijgen opgepakt bij Pforzheim 
op 600 mtr. De taktiek werkt uitstekend want ik kom even verder de UFO 
tegen, die een stukje aan het terugvliegen was om de blijkbaar gisteren 
gemotorde afstand wat te verminderen en wanneer zij mij spotten wordt dan 
ook rap koers gezet naar Montricher. De basis gaat hier naar boven tot 1900 
mtr, maar dat is slechts 800 mtr boven de grond, en verder is de thermiek wat 
ongeregeld, van +4 tot -2 in dezelfde bel. Toch valt er lekker te vliegen en 
komt Hütten-Hotzenwald op de hoek van het Schwarzwald in zicht. De 
oversteek naar de Jura is natuurlijk altijd lastig, maar dit keer is het slechts 
wat minder stijgen en geen worstelen en de cumuls zetten zich boven de Jura 
mooi voort. Aan al dit fraais komt helaas 50 km voor Montricher een eind 
wanneer het blauw wordt en de Noordenwind met 40 km p/uur in de 
langsrichting waait, gelukkig wel mee. Weer wordt een taktisch besluit 
genomen om 15 km voor het keerpunt te ronden en zodoende net weer het 
(iets)betere weer te kunnen bereiken richting Falaise. Het is wel te merken dat 
we in een ander land vliegen want de thermiek is verwaaid en onbetrouwbaar, 



tevens zijn er gebieden met cirrus dus weinig ontspanning en goed opletten 
op het pad. Dyon-TMA blijkt toch een beetje een hindernis want op de hoek 
daarvan bij Beaune hangt net wanneer ik daar aankom wat cirrus en het is 
allemaal wat grijs, zo ook het stijgen. De stad geeft na enige pogingen niets 
weg en pas wanneer ik me wat in de heuvels weet te worstelen krijg ik weer 
een belletje van een meter. In de verte lonken op koers toch nog wat cumuls 
maar het zijn er slechts een paar en dan nog klein ook maar ze geven hoop. 
De basis is hier echter slechts 1100 mtr AGL en dat is dus niet al te veel. De 
wind helpt ook niet echt mee en de thermiek is dus wat rommelig en meestal 
blauw. Pas wanneer ik eenmaal voorbij Montargis ben wordt het iets beter 
maar ik ben redelijk moe, al was het maar van het felle licht, en concentreren 
wordt wat lastig na ruim 7 uur vliegen. Ik besluit dan ook om te gaan landen 
op Bailleau waar ik om 19.30 de kist tegen de baan aanplak, ik vind het echt 
genoeg. De chef van Bailleau, mr. Coen, herkent mij nog van enige eerdere 
bezoekjes en biedt een hangarplaats aan, gevolgd door une bière en pepsels 
bij hem thuis in de tuin. Even iets meer over de pepsels; op Bailleau geldt 
deze versnapering als hoogstaand en deze geste wordt dan ook door mij ten 
zeerste gewaardeerd. Vanuit de tuin zie ik even later de LL en de ZZ 
neerstrijken, de laatste zelfs om 21.30 met een warme motor, de 2 zoemers 
waren waarschijnlijk nodig om deze wat af te koelen. Het restaurant heeft 
helaas zijn vrije avond dus de Mac moet uitkomst brengen aan deze 
hongerige groep en dat lukt uitstekend. 
Bailleau is een mooi veld. 
  
Dag 4, donderdag 24-6  Bailleau- Moorsele ca. 450 km 
Het ontbijtje gaat erin als koek, de koffie smaakt heerlijk, maar dan komt toch 
weer om de hoek kijken dat onze medestrijder UFO een fiks stuk verder staat 
dus weer de taktiek. Er zijn nog ruim voldoende kilomers krediet om weer 
eens wat weg te werken en wat dichter bij hen te komen. Ik ga dus eerst weer 
wat op de motor, zal Falaise niet ronden enz. Dus de kist in om 11.00 en op 
pad richting Falaise. De taktiek werkt wel maar het weer niet mee en dus is de 
UFO al op pad wanneer ik Bernay passeer en is het blauw met een basis van 
(maximaal) 800 mtr AGL. Alle insnijdingen van riviertjes dus volgen en ik heb 
alles maar dan ook werkelijk alles nodig om überhaupt al boven te blijven, van 
opschieten is geen sprake. De lonkende cumuls in de verte blijken steeds, 
wanneer je ze bereikt, een basis te geven van 1100 mtr AGL maar het zijn 
strookjes van 2km, ik neem aan de de invloed van de zee hier zich doet 
gelden. De verboden gebieden rondom en bij Lille heb ik weliswaar tevoren 
bestudeerd maar al deze studies blijken overbodig want waneer ik daar ben 
om 18.00 zit ik op 250 mtr en dat is ver onder de benedengrens, Lille is dus 
een makkie maar het weer helemaal niet; ten overvloede trekt het uit het 
westen dicht met grijze vochtige ellende en iets voorbij Lille is het dan ook 
over met de pret en moet ik de motor starten. Axel kan ik net niet halen met 
de overblijvende kilometers dus moet het Moorsele worden en na 20 min. 
landt ik op het totaal verlaten terrein. 
Wanneer ik Leo bel dan staat hij al op Axel met een vlaggetje en champagne 
dus zijn teleurstelling is begrijpelijk, na een uurtje terugbrommen kan hij 
gelukkig weer lachen. Wanneer het een ietsje vliegbaar zou zijn geweest dan 
had ik eigenlijk op Axel moeten staan zoals de UFO, ZZ en IN1. Deze 
superkisten met hun spanwijdte en dubbele bemanning waren echter in dit 



zeer zwakke weer in het voordeel dus volgende keer beter, de supersteak en 
de heerlijke capuccino bij bistro Milo in Wevelgem maakten echter alles weer 
goed op deze worsteldag en de nacht is vredig. 
  
Dag 5, vrijdag 25-6  Moorsele-Axel ca. 75 km 
De cumultjes staan al vroeg aan het zwerk en dat is meestal geen goed 
nieuws dus een vroege start is op z'n plaats. Eenmaal boven blijken de 
cumuls amper zichtbaar vanwege het beroerde zicht maar het is gelukkig 
maar een klein stukje dus heel rustigjes rommel ik via Gent naar Axel waar ik 
om 12.15 land, net op tijd om de IN1 te zien starten op weg naar huis. 
Axel blijkt een heel lekker veld te zijn en de ontvangst met een pot koffie door 
Snoerie is perfekt, ik wacht even op de filerijdende Leo en bijtijds breken we 
de boel af en zien later nog fiks wat kisten komen binnenhobbelen, waaronder 
Jacques Kolpa en Vincent, die zeer heeft genoten van zijn 2e Euroglide. De 
door Bas uitgedachte en aangerichte BBQ is helemaal goed en met een grote 
ploeg wordt er van genoten waarna we wat laat op pad gaan naar huis, 
gelukkig wil Leo rijden en na vele omzwervingen rondom Antwerpen geraken 
we om 02.30 in Soesterberg waar hij woont en waar we nog een 
afscheidskoffie drinken. 
  
Epiloog 
Ik zie het allemaal nog levendig voor me, de ups en de downs, maar wat echt 
blijft hangen is het zeker niet geweldige weer (maar wel met een hoge basis) 
in Duitsland en de geweldige afstanden die onze prachtige toestellen kunnen 
afleggen in dit soort omstandigheden. Ik kan mijzelf eigenlijk weinig verwijten 
dat ik niet heb gewonnen, openklassers bijhouden bij dit soort weer is al heel 
lastig en van ze winnen is dan ook eigenlijk niet mogelijk, wanneer ik dan ook 
nog meeneem dat er 2 piloten inzitten zodat enige rust en ontspanning voor 
hen mogelijk is dan hebben we het eigenlijk best aardig gedaan. Zeker de dag 
naar Bailleau was het nog echt thermisch toen ik daar landde maar ik had er 
dan ook echt genoeg van. 
De organisatie was als altijd eerder perfekt, waarvoor dank, en ook Leo heeft 
een pittige tijd gehad met één dag van 1230 km, waarvoor ook dank. Een 
Euro-Glide zonder hem kan ik mij niet voorstellen. 
De elfde laten we zeker niet lopen, maar normaal gesproken zal deze wat 
langer duren dan de 10e; het kan gewoon niet altijd feest zijn en ik kan me 
nog goed de eerste heugen toen we na 2 dagen regen op Eindhoven 300km 
verplaatsing kregen aangeboden om überhaupt in vliegbaar weer te komen 
wat met de grootste moeite en 100 km krediet na 4 dagen pas lukte bij Parijs. 
Tot over twee jaar. 
 
Max Dolfin 
 


