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steevast

beurt namelijk heel veel om ons heen 
en de consolidatie in de luchtvaart is 
nog lang niet ten einde. Visie, collec-
tiviteit en redelijkheid zijn nodig om 
ons verder te brengen.

Met veel plezier kijk ik terug op de 
afgelopen dertien jaar aan bestuurs-
functies, waarin ik met vele collega’s 
en staf zeer prettig heb mogen sa-
menwerken en waarin veel bereikt is 
in goede en slechte tijden. Talloze 
(omvangrijke) cao-akkoorden, zoals 
het laatste met KLM, position           
papers, stichtingen en andere zaken 
hebben het levenslicht gezien in die 
periode. Hoogtepunt daarin was 
naar mijn smaak het zeer omvang-
rijke Ringvaart Akkoord. Een zeer 
complex akkoord, waar enorm veel 
energie en collectieve creativiteit 
voor nodig was om dit tot stand te 
brengen met een groot team van col-
lega’s en veel verschillende belan-
gen. Dieptepunt voor mij was echter 
ook de opzegging van datzelfde ak-
koord. Dat besluit te moeten nemen 
vond ik het moeilijkste uit mijn be-
stuursperiode en heeft veel collega’s 
pijn gedaan. Dat nu bij het scheiden 
van de markt dan nog net een nieu-
we Martinair-cao is binnengehaald, 
is mooi maar tegelijk ook slechts een 
pleister op de wonde. 
Een hoogtepunt of beter gezegd uni-
cum is de stichting SPAAK. Dat heb-
ben we als VNV toch maar mooi voor 

Afscheid
Steven Verhagen
@VNVPresident

elkaar gekregen en ik ben ervan 
overtuigd dat we daar goed aan ge-
daan hebben, maar dat zal de toe-
komst uiteindelijk moeten uitwijzen. 

In alle nederigheid hoop ik voor de 
vliegers en in bredere zin de lucht-
vaart een steentje bijgedragen te 
hebben aan de ontwikkelingen, vei-
ligheid en het algemene welzijn in de 
respectievelijke tewerkstellingen. Ik 
wil u allen bedanken voor de moge-
lijkheid tot zelfontplooiing die ik 
daartoe van u heb gekregen. 

Verder wil ik vele collega’s en staf 
waar ik door de jaren heen mee heb 
samengewerkt bedanken voor hun 
hulp, kwaliteit, steun, inzet en loyali-
teit. Zonder hen was deze taak on-
mogelijk geweest en hadden we niet 
gestaan waar we staan. 

Tot slot een speciaal woord van dank 
aan mijn lieve echtgenote Beatriz die 
mij ook altijd gesteund heeft in de 
werkzaamheden die menigmaal een 
wissel hebben getrokken op familie-
aangelegenheden. Misschien wel de 
belangrijkste steun die je nodig hebt 
om deze functie naar behoren te 
kunnen vervullen!
Sans rancune wens ik het nieuwe 
bestuur succes in ons aller belang en 
u allen veilige vluchten!

Ciao Steven 

V ooruit kijken en voorop lo-
pen. Als vertrekkend presi-
dent zijn het deze twee za-
ken die ik mee wil geven aan 

onze mooie vereniging. In een we-
reld waarin degelijke arbeidsvoor-
waarden en fair competition geen 
vanzelfsprekendheid zijn, zullen we 
als VNV verder vooruit moeten kijken 
dan een enkele bestuursperiode en 
vooral ook buiten de verenigings-
muren. Krachtig collectief optreden 
is daartoe belangrijk en daarvoor 
moeten de gelederen gesloten blij-
ven. Dat is soms lastig, omdat belan-
gen nu eenmaal niet altijd parallel lo-
pen hetgeen zich helaas al te vaak 
heeft geuit in rechtszaken. Ook onze 
recente verkiezingen hebben laten 
zien dat harmonie en onderling ver-
trouwen geen vanzelfsprekendheid 
zijn. 

Het erfgoed moet goed bewaakt 
worden. De VNV stond al als een 
huis en is de afgelopen jaren stevig 
op de kaart gezet vanuit het geloof 
dat onze stem ertoe doet en ons kan 
helpen in het bereiken van onze lan-
gere termijn doelen. We zullen ervoor 
moeten blijven zorgen dat zaken die 
onze tewerkstelling bedreigen de 
juiste aandacht of aanpak krijgen en 
daarom moeten we allemaal veel 
verder om ons heenkijken dan we 
gewend waren. Dat gebeurt nog on-
voldoende naar mijn smaak. Er ge-
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Geweten

voorwoord

Francis van Haaff
hoofdredacteur

Foto: Tim Stet

Wanneer u deze Bok in de 
bus krijgt, is het nieuwe 
bestuur geïnstalleerd. 
De hete gemoederen in 

de verkiezingstijd zullen komen door 
de belangen. De manieren waarop 
waren vast niet altijd erg elegant, 
maar ik zie het zo: het besturen van 
een serieuze vereniging als de onze 
is het ook wel waard om voor te 
vechten. De VNV is een serieus insti-
tuut en wie daar aan het roer van wil 
staan moet, om met de Amerikaanse 
president te spreken, ‘stamina’ heb-
ben.

Bij het verbouwen van een huis zal 
een nieuwe, andere aannemer de 
vorige altijd bekritiseren. Dit is een 
gegeven. Het komt omdat de nieuwe 
aannemer gratis zijn werk kan aan-
prijzen ten koste van de vorige. Die 
is er toch niet meer en die kan zich 
toch niet meer verdedigen.

Net als bij aannemers is het veel ge-
wetensvoller wanneer het nieuwe 
bestuur zich niet moedwillig zal wil-
len onderscheiden ten nadele van 
het vorige. Verander wat nodig is, en 
behoud het goede. Het is een open 
deur.

Over geweten gesproken: de veront-
waardiging bij het vertrek naar de 
concurrent van bestuursleden of di-
rectieleden van onze werkgevers is 
nog lang niet groot genoeg. De hoon 
bij vertrek is kennelijk niet groot ge-
noeg om op te wegen tegen het op-
portunisme. 

Wat mij betreft mag SPAAK in de 
aandeelhoudersvergadering een 
clausule voorstellen die vertrek naar 
een concurrent nagenoeg onmoge-
lijk maakt. En werknemers en werk-
nemersorganisaties moeten een 
overstap naar een concurrent veel 
harder veroordelen. De schande 
moet ondraaglijk zijn. Voor wat be-
treft de recente overstap van de 
Executive Vice President Customer 
Experience mag KLM deze zich ook 
aanrekenen. Deze VP had het in ei-
gen huis dus niet goed genoeg. Is er 
wel overleg geweest voor de over-
stap? En what’s next? Who’s next?

‘De weg omhoog’ zou de titel kun-
nen zijn van een steengoed boek. En 
dat zou er ook best nog kunnen ko-
men. Over Martinair na jaren van 
dramatische malaise. 
In deze Bok is het de titel van een 
stuk dat het afsluiten van een cao 
beschrijft in een tijd waarin de weg 
spoedig best wel eens omhoog zou 
kunnen gaan.
Het afsluiten van een cao is een be-
langrijke gebeurtenis. Het is een 
compliment aan alle spelers dat 
deze is afgesloten om daarna een 
periode samen weer vooruit te kij-
ken.
Als vooruitzichten afgedwongen 
zouden kunnen worden, dan toch 
wel met zo’n cao.

In deze Bok willen we een nieuwe ru-
briek introduceren die een aanspraak 
doet op de kunde van de lezer. Het 
scheiden van feit en fictie, het ver-

schil zien van zin en onzin. In navol-
ging van de rubriek ‘De Speld’ willen 
wij de vliegersvariant maken op bij-
na-nieuws: ‘Overtrokken’. Opnieuw 
een knipoog in de Bok. Een vleugje 
luim. Inzendingen van lezers zijn wel-
kom. U mag uw bericht maken van 
nieuws dat bijna echt zou kunnen 
zijn en menigeen even de wenkbrau-
wen doet fronsen. Ongeveer hon-
derdvijftig woorden. Het is een aan-
spraak op uw eigen geweten waar u 
iets wil aanzetten en waar u dat niet 
doet omdat het te overdreven zou 
overkomen.
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Als er een moment gekozen 
moet worden waarop de 
Martinair-vliegers en de 
VNV weer gezamenlijk op-

traden is dat niet zomaar te benoe-
men. Het is een langzaam proces 
waardoor het vertrouwen teruggeko-
men is. Beetje bij beetje kwamen de 
twee partijen weer tot elkaar. 
Voorafgaand aan de cao-onderhan-
delingen hebben drie vliegerverga-
deringen plaatsgevonden. Daarin is 
informatie uitgewisseld, een lijst met 
onderhandelingspunten opgesteld 
en de strategie besproken. Korte lijn-
tjes dus tussen de vliegers en de on-
derhandelaars. 
Een echt moment van hersteld ver-
trouwen is dus niet te geven. De 
weegschaal kantelde heel langzaam. 
Op 11 januari 2017 werd dat duidelijk.

Tijdens de vliegervergadering van 11 
januari is door het VNV-bestuur de 
vraag gesteld of de Martinair-vliegers 

door de VNV vertegenwoordigd wil-
len worden tijdens de cao-onder-
handelingen. Het bedrijf had name-
lijk aangegeven met één 
onderhandelingspartner te willen 
overleggen over een nieuwe cao die 
passend is bij het ‘nieuwe Martinair’ 
en bij voorkeur met de VNV. De VNV 
was daartoe ook bereid, maar het 
laatste woord lag bij de Martinair-
vliegers. Zij moesten zich uitspreken 
een nieuwe cao te willen aangaan en 
of zij zich daarbij door de VNV wilden 
laten vertegenwoordigen. Dat werd 
onder andere bevestigd tijdens de 
vliegervergaderingen. Dat was het 
moment waarop de partijen geza-
menlijk weer vooruitkeken. De aan-
name van het ‘Protocol cao Martinair 
2017-2018’ op 7 april is het resul-
taat.

Maar waar kijk je dan naar? Hoe ziet 
het huidige landschap eruit? Welke 
route wordt er afgelegd met deze 

De weg 
omhoog
De afgelopen jaren waren niet mak-
kelijk voor Martinair en haar vliegers. 
Maar het vertrouwen lijkt hersteld en 
de lucht klaart op. Een nieuw land-
schap komt in zicht. Een positieve 
toekomst. Hoe ziet dat eruit?

Tekst: Nick Vording
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nieuwe cao? En wat ligt daar in de 
verte aan de horizon?

Het landschap 
De oude cao is getekend op 20 juni 
2013. Bijna vier jaar geleden. En in 
de tussenliggende periode is het 
landschap behoorlijk veranderd.

De zomer van 2013 was het diepte-
punt van de economische crisis. Het 
CBS (Centraal Bureau voor de 
Statistiek) combineert diverse indi-
catoren tot een ‘conjunctuurklok’. 
Daarin worden gegevens als Bruto 
Binnenlands Product (BBP), werk-
loosheid en consumentenvertrou-
wen gecombineerd. De indicator die 
daarvan gemaakt wordt laat een 
goed algemeen beeld zien van de si-
tuatie toentertijd. 

Vanaf 2013 zette langzaam het her-
stel in. Het huidige landschap is po-
sitief in algemene termen, maar ook 
specifiek voor vrachtvervoer vanuit 
en naar Nederland zijn goede cijfers 
te melden. 

De Nederlandse economie groeit 
(CPB: +2,1% in 2017), de export 
groeit (CBS: +5,7% in januari 2017 
t.o.v. januari 2016) en Schiphol ver-
voert meer vracht (CBS 
Kwartaalmonitor Luchtvaart vierde 
kwartaal 2016: +5%).

Meer vraag dus. Maar daar staat te-
genover dat het aanbod nog groter 
is. Sinds de intrede van de financiële 
crisis in 2008 bieden luchtvaart-
maatschappijen meer belly-ruimte 
aan voor vrachttransport. Waar vroe-
ger een Full Freighter voor gebruikt 

moest worden, past het nu onderin 
een passagiersvliegtuig. Daardoor is 
de kiloprijs gedaald en is er een 
overschot aan vrachtruimte beschik-
baar. De verhouding vraag en aan-
bod is uit balans. 

De route bepalen
Het ‘vrachtvervoer-landschap’ is dus 
vriendelijker dan in 2013. Maar 
Martinair is niet de enige die zich 
daar bevindt. Concurrentie ligt op de 
loer. Dus hoe bewandel je dat land-
schap? Welke route moet gekozen 
worden? Die vraag lag centraal tij-
dens de diverse vliegervergaderin-
gen afgelopen winter.

Martinair is in 2013 een ACMI 
(Aircraft, Crew, Maintenance, 
Insurance) Operator geworden. In de 
wandelgangen heet dat een ‘wet-
lease’. Dat betekent dat Martinair 
niet zelf de vliegtuigen vult, maar ca-
paciteit aanbiedt. In het begin had 
Martinair nog drie klanten, maar op 

Bron: Boeing World 
Air Cargo Forecast 
2016-2017

arbeidsvoorwaarden

dit moment wordt alle capaciteit op-
gekocht door KLM. KLM Cargo is de 
enige klant van Martinair. 

De vrachtoperatie van Martinair 
wordt geopereerd met vier vliegtui-
gen en honderd vliegers (88 fte). 
Daarmee moet het bedrijf zo econo-
misch mogelijk opereren. Dus met 
vier vliegtuigen en minimale kosten 
zo efficiënt mogelijk vliegen. Daarom 
was tijdens de cao-onderhandelin-
gen de WRR (Werk en Rusttijden 
Regeling) ook het belangrijkste 
agendapunt. 

Hoe meer rotaties worden gevlogen, 
hoe meer uren kunnen worden door-
gerekend aan de klant (KLM) en dat 
geeft hogere inkomsten voor 
Martinair. De kiloprijs wordt door de 
markt bepaald, dus daar heeft het 
bedrijf amper invloed op. De invloed 
zit hem in enerzijds de kostprijs en 
anderzijds de kwaliteit van het pro-
duct dat Martinair levert. Door meer 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
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te vliegen met hetzelfde aantal vlie-
gers kunnen de kosten omlaag. Het 
operationeel resultaat wordt dan be-
ter. Door een kwalitatief hoogwaar-
dige operatie aan te bieden bindt 
Martinair de vervoerders. Hier zit de 
kracht van het bedrijf.

In aanloop naar de onderhandelin-
gen zijn de Martinair-vliegers door 
middel van drie vliegervergaderingen 
geïnformeerd. De vliegers is ge-
vraagd richting te geven en keuzes 
te maken. Halverwege de onderhan-
delingen gaf een vierde vliegerverga-
dering de mogelijkheid een tussen-
stand te geven. Door deze 
terugkoppeling tussen bestuur en 
vliegers bleef het draagvlak groot. 

De gekozen route
Het probleem lag uiteindelijk vooral 
bij de te kiezen WRR. Welk schema 
zou zowel bij het bedrijf als bij de 
vliegers goedkeuring kunnen vin-
den?

Elke dag vertrekken twee vliegtuigen 
om dertien rotaties en drie dagvluch-
ten per week te maken. Dat lukt met 
honderd vliegers die een indelings-
periode hebben van gemiddeld vijf-
tien dagen. Echter, zonder nieuwe 
cao zouden de vliegers per 1 april 
2017 weer teruggaan naar een 
11-om-7-schema. Maar daarvoor 
zijn te weinig vliegers in dienst om 
alle rotaties te vliegen door de vele 
leegloopdagen die ontstaan bij een 
11-daagse werkperiode. Een kortere 
werkperiode reduceerde de leeg-
loopdagen en daarmee de inefficiën-
tie. Het bedrijf had daarom de voor-
keur voor een kortere werkperiode, 
het liefst de 9-om-6 die nu al tijdelijk 
werd gevlogen. De vliegers hadden 
geen voorkeur voor deze 9-om-6 

omdat dit door de zes dagen verlof 
als zwaar werd ervaren, maar vooral 
omdat het dan lijkt of de tijdelijke 
9-om-6 om een andere reden was 
afgesproken dan vliegers vrijwillig te 
kunnen laten vertrekken in de transi-
tie naar vier FF. Zij hadden wel een 
voorkeur voor een 9-om-7-schema. 
Maar daar zag het bedrijf maakbaar-
heidsproblemen zonder aanvullende 
maatregelen. Hier lag een grote uit-
daging.

Vicepresident Arthur van der 
Hudding voerde de onderhandelin-
gen aan, samen met Pieter Daniëls. 
Per onderwerp bijgestaan door deel-
specialisten, zoals Harry van der 
Weij, Bart Benard en Ruud Stegers. 
In verschillende samenstelling is on-
derhandeld. 

Toch konden de partijen elkaar niet 
vinden. Een patstelling leek onover-
koombaar. De cao-onderhandelin-
gen waren niet makkelijk en hebben 
zelfs een keer stilgelegen. 

Uiteindelijk zijn de gesprekken toch 
weer doorgegaan en hebben de par-
tijen elkaar kunnen vinden in een 
compromis. Het compromis is een 
wisselende werkperiode van 9-om-
6/8-om-7. Uitgebreide details over 
de totstandkoming van dit compro-
mis zijn te vinden op de VNV-website 
(Op de hoogte: Verslag vliegerverga-
dering Martinair 11 januari en 8 fe-
bruari 2017).

Op 7 april is dit compromis door de 
Martinair-leden met 84 procent van 
de stemmen aangenomen. Met deze 
nieuwe cao gaat Martinair dus het 
landschap bewandelen. Het bedrijf 
kan daarmee concurreren tussen de 
andere luchtvaartmaatschappijen. 

De bestemming
Met de nieuwe cao, inclusief nieuwe 
WRR, en goede vooruitzichten gaat 
Martinair op pad. Het bedrijf is ervan 
overtuigd dat met deze cao Martinair 
concurrerend kan zijn in de huidige 
markt. Het bijzondere aan deze cao 
is dat er weer vooruitgekeken wordt. 
Voor het eerst sinds 2005 moet wor-
den nagedacht over de mogelijkheid 
van nieuwe vliegers. Door welk vlieg-
tuigtype wordt de B747 vervangen? 
Hoe moet worden omgegaan met 
pensioneringen? Wat moet er alle-
maal gebeuren bij uitbreiding? 

Op dit moment is daar nog geen 
sprake van, maar het is een hoopvol 
teken dat daar al rekening mee ge-
houden wordt na jaren van krimp. 

Ook binnen de VNV gaan een aantal 
zaken veranderen voor Martinair. Het 
nieuwe Presidentiële Team Hudding-
Schmid is van plan de vereniging an-
ders te organiseren. Het is hun wens 
weer een Martinair-vlieger als be-
stuurslid Martinair-zaken te krijgen. 
Daarmee zouden de vliegers weer 
dicht op het vuur komen te zitten en 
blijven de communicatielijnen kort. 
Met Pieter Daniëls als Martinair-
bestuurder is er hoop dat daarmee 
de acceptatie en verbondenheid met 
de VNV ook weer terugkeren. 

Ver voorbij de horizon kan niet geke-
ken worden. Wel is duidelijk dat Air 
France-KLM in haar Perform 2020- 
plan uitgaat van vier vrachtvliegtui-
gen in Nederland (3 + 1 reserve). 
Zoals de naam al suggereert loopt 
dat plan tot 2020. 

Maar hoe ziet het landschap eruit na 
2020? Wordt er al gedacht over 
groei? Meer vliegers? Meer vliegtui-
gen? Uiteindelijk moet er geïnves-
teerd gaan worden. Over welke vorm 
dat zal zijn is nu nog weinig te zeg-
gen. Dat zou niets meer zijn dan spe-
culeren. Maar voor het eerst sinds 
lange tijd zijn de vooruitzichten posi-
tief. 

Foto: 
Tim Stet

arbeidsvoorwaarden
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André Hermans (1942)          
draagt deze maand het stokje over in de pensioencommissie van de VGV. André blijkt, net als zijn vader, 
goed te zijn met cijfers. Het heeft hem bijvoorbeeld geholpen bij snelle berekeningen in het Arbeidsvoor-
waardelijk Overleg.

André heeft een bijzondere carrière gehad als helikoptervlieger. Eerst in de luchtmacht, later bij KLM          
Helicopters. Eind jaren ’80 heeft hij, bij wijze van proef voor de doorstroomregeling voor helivliegers naar de 
vaste vleugels, vier jaar Friendship en Fokker 50 gevlogen.

In 1994 werd hij gevraagd in het bestuur van de VNV voor helikopterzaken. Daar kwam hij met drie sterke 
punten voor helivliegers: een doorstroomregeling naar KLM, goede blijf-condities en een evenzo goede 
cao voor nieuwe vliegers. Directeur Tjapko van Wijk grapte bij het afscheid van André dat hij hem het bloed 
onder de nagels vandaan kon halen. Kijk, daar heb je weer zo’n verkapt compliment!

Betrokken en bevlogen, letterlijk en figuurlijk. Onlangs redde hij – zelf begenadigd speler – zijn tafeltennis-
vereniging van de ondergang. En voor de bewoners in Noord-Holland praatte hij mee in de Commissie  
Regionaal Overleg Schiphol (nu ORS) voor de Alderstafel. Het pensioen waar hij nu van geniet heeft hij mede 
op orde geholpen. Welverdiend!               Foto: Maarten van Haaff
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uit  het  nieuws geplukt

Zieke piloot heel gewoon

Drone maat B777
Natilus, een start-up in California 
wil in 2020 een eerste model van 
een drone ter grootte van een 
B777 tonen. Deze zomer wordt 
een prototype getest in de San  
Pablo Bay, bij San Francisco.

De drones zijn onbemand en doen 
door de vorm denken aan een vlieg-
tuig. De toestellen moeten via het 
water kunnen landen en opstijgen. 
Hierdoor kunnen ze bewoonde ge-
bieden vermijden en kan lading op 
vrachtschepen worden overgezet, 
die vervolgens naar de bestemming 
varen. 
Hoofddoel van de drones is het 
transport van vracht. Hij moet een 
gewicht van 90 ton mee kunnen 
nemen. De vlieghoogte bedraagt 
circa 20.000 voet, ongeveer zes kilo-
meter, en dus lager dan de verkeers-
vliegtuigen. Ook vliegt hij langzamer.

Bron: Up in the Sky

Het Verenigd Koninkrijk moet de 
luchtvaart bovenaan de agenda 
zetten bij de onderhandelingen 
met Brussel, anders riskeert het 
uitsluiting bij het verlaten van de 
Europese Unie vanaf maart 2019.

Ryanair stelt dat het VK een nieuwe 
bilaterale overeenkomst moet sluiten 
omdat met het vertrek uit de EU ook 
afscheid wordt genomen van het Eu-
ropese luchtruimverdrag. Het waar-
schuwt dat er tijdelijk wel eens niet 
gevlogen kan worden tussen de Eu-
ropese Unie en het Verenigd Konink-
rijk wanneer er geen afspraken 
worden gemaakt over Open Skies. 

Over de gevolgen van de Brexit voor 
de luchtvaartsector is nog geen 
duidelijkheid. Wel stelt Ryanair dat 
het vluchtschema’s twaalf maanden 
tevoren opstelt, wat inhoudt dat er 
nog maar twaalf maanden resteren 
om het schema voor de zomer van 
2019 te maken.

Bron: Luchtvaartnieuws.nl

Exit bij Brexit?

Vakantiecharter prijsvechter
Luchtvaartmaatschappij Small Planet stapt op Schiphol in het gat dat 
Transavia achterlaat op de markt voor de vakantiecharters. Het bedrijf 
uit Litouwen manifesteert zich als prijsvechter in de markt en start met 
vluchten naar vakantiebestemmingen vanaf Schiphol voor touroperator 
Thomas Cook.

Het bedrijf heeft nu één vliegtuig gestationeerd op Schiphol, mogelijk volgen er 
meer als er meer Nederlandse klanten komen.
De luchtvaartmaatschappij groeide in de afgelopen jaren hard en heeft inmid-
dels 22 vliegtuigen. Small Planet kan goedkoper opereren vanaf regionale  
luchthavens en richt zich uitsluitend op vakantieverkeer.

De kosten per kilometer (cask) van Small Planet bedragen gemiddeld 4,0 euro-
cent, waar dat bij Transavia 4,69 eurocent is. Het zet daarmee de aanval in op 
Transavia, voor wie de concurrentie nog heviger wordt. 

Bron: de Telegraaf

Net als andere werkgevers moeten luchtvaartmaatschappijen rekening 
houden met uitval van werknemers wegens ziekte. Ook het onwel wor-
den van een piloot moet volgens de Rechtbank Amsterdam worden be-
schouwd als een gebeurtenis die hoort bij de gewone bedrijfsuitvoering. 
De luchtvaartmaatschappij is dus verplicht de gedupeerde reiziger te 
compenseren in het geval van een langdurige vertraging door een zieke 
piloot.

Deze uitspraak van de Rechtbank Amsterdam komt van een zaak tegen KLM. 
Nadat twee gedupeerde reizigers meer dan acht uur vertraging opliepen door 
een zieke piloot, besloten zij een claim in te dienen bij KLM. Hun claim werd 
afgedaan door een beroep op overmacht. De uitspraak van KLM werd bij de 
rechter betwist en met succes. Volgens deze is een zieke KLM-piloot geen 
buitengewone omstandigheid.

Op het ziek worden van werknemers is misschien geen daadwerkelijke invloed 
uit te oefenen, maar het is ook zeker niet ongebruikelijk of zeldzaam. 
Werkgevers dienen daar rekening mee te houden en voorzorgsmaatregelen te 
treffen voor behoud van de bedrijfsvoering, aldus de rechtbank. Het ziek 
worden van een crewmember, zo ook een piloot, komt daarom ook in dit geval 
voor rekening en risico van de luchtvaartmaatschappij.

Bron: claimingo.nl
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Leggings
United Airlines kreeg er flink van 
langs op sociale media nadat twee 
tieners waren geweigerd op een 
vlucht van de maatschappij omdat 
ze leggings droegen. Volgens de 
airline waren de meisjes niet ge-
past gekleed.

Dit is een reden voor een luchtvaart-
maatschappij om passagiers te wei-
geren die bijvoorbeeld blootsvoets 
zijn of een veiligheidsrisico zijn voor 
anderen. Wat wel of niet gepast is 
wordt echter niet omschreven. 

Later verklaarde United dat de meis-
jes vlogen met kortingspassen van 
werknemers die zo familie en vrien-
den goedkoop kunnen laten mee-
vliegen. Omdat zij gezien worden als 
verlengstuk van de airline gelden 
strengere kledingvoorschriften.
Het dragen van flip flops, slippers en 
kleding met scheuren of gaten is niet 
toegestaan, evenmin als kleding 
waarbij een blote buik of ondergoed 
zichtbaar zijn.

Bron: Los Angeles Times

uit  het  nieuws geplukt

People’s Viennaline uit Oostenrijk 
stopt na een half jaar alweer met 
vluchten tussen het Zwitserse St. 
Gallen-Altenrhein naar het Duitse 
Friedrichshafen. Hiermee komt 
een einde aan de kortste lijnvlucht 
ter wereld, waar acht minuten 
voor stond, maar die meestal 
slechts vijf minuten in beslag nam.

De route wordt gestaakt omdat de 
vraag tegenvalt. In maart werd een 
bezettingsgraad van slechts dertig 
procent gehaald. De maatschappij 
mikte vooral op zakelijke reizigers. 
De maatschappij heeft twee             
Embraers, waarvan er nu één vrij-
komt voor het vliegen van charter-
vluchten. De andere vluchten die de 
carrier aanbiedt, blijven als gepland 
doorgaan.

Bron: Luchtvaartnieuws.nl en Up in 
the Sky                                  

Een Duitse zakenjet is begin januari bijna gecrasht in de Arabische Zee 
door ‘wake turbulence’ van een passerende Airbus A380. De vliegers 
verloren tijdelijk de controle over het vliegtuig, waarbij het toestel 10.000 
voet hoogte verloor. Dat ging gepaard met hoge G-krachten. Mogelijk is 
het toestel drie tot vijf keer om zijn as gedraaid.

De Challenger 604 van MHS Aviation was met negen inzittenden onderweg 
van de Malediven naar Abu Dhabi. De bij het incident betrokken A380 was 
vermoedelijk een toestel van Emirates dat in tegenovergestelde richting 
onderweg was van Dubai naar Sydney.
De vliegers van de zakenjet zagen de A380 ongeveer duizend voet hoger pas-
seren. Kort daarop kwam het toestel in de ‘wake turbulence’ van het vliegtuig.  

Slechts met brute spierkracht lukte 
het de piloten het toestel te stabili-
seren, de motoren te herstarten en 
uit te wijken naar Muscat in Oman, 
declaring emergency. Daar kon het 
toestel veilig landen. De gewonden 
werden naar een ziekenhuis ver-   
voerd. Het zeventien jaar oude toe-
stel was zo zwaar beschadigd dat 
het moest worden afgeschreven.

Het Duitse BfU doet onderzoek naar het incident. Omdat het boven interna-
tionale wateren plaatsvond geldt dat Duitsland als land van registratie van het 
betreffende vliegtuig verantwoordelijk is voor het onderzoek.

Bron: The Aviation Herald, Luchtvaartnieuws.nl

Bijna-crash door turbulentie A380

Reizigers die vanuit Doha naar de 
VS vliegen met Qatar Airways krij-
gen gratis gebruik van een laptop 
aangeboden als zij business class 
vliegen. De maatschappij reageert 
hiermee op het door de Verenigde 
Staten ingestelde laptopverbod in 
de cabine op vluchten vanuit be-
paalde landen.

Bij de gate, vlak voor het boarden, 
kunnen passagiers hun werk via een 
USB stick opslaan om later aan 
boord weer verder te werken. 
Bij de gate moeten passagiers hun  
meegebrachte laptops en tablets in-
leveren, die vervolgens alleen via het 
bagageruim vervoerd mogen 
worden.

Bron: Up in the Sky 

(Lap)top service 
bij Qatar

Kortste eindje

Het nieuwe regeringsvliegtuig 
wordt de Boeing 737 Business Jet. 
De kosten van het nieuwe speeltje 
bedragen 89 miljoen euro en het 
krijgt als registratie PH-GOV (go-
vernment).

De Boeing vervangt de bekende      
oranje-witte Fokker 70 PH-KBX die 
na twintig jaar in de verkoop gaat. 
Het nieuwe toestel heeft een groter 
bereik dan de Fokker en kan zonder 
tussenstop de Antillen bereiken. Het 
vliegtuig wordt begin 2019 geleverd.

Bron: Haarlems Dagblad

PH-GOV
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Van lijn- tot 
oorlogsvlieger

In de commerciële luchtvaart zijn veel vliegers hun 
carrière begonnen als militair vlieger in de luchtmacht. 
Slechts een enkeling deed het tegenovergestelde en 
gaf een carrière in de commerciële luchtvaart op om in 
oorlogsgebied als gevechtsvlieger te gaan werken. 

Tekst: Pim Lamers

De wonderlijke vliegcarrière van Zweeds KLM-vlieger graaf Carl Gustaf von Rosen

Schilderij: John Young



op de bok april 2017 11

Carl Gustaf von Rosen wordt 
geboren in een adellijke fa-
milie in 1909 in Zweden, als 
zoon van een Zweedse 

aristocraat en ontdekkingsreiziger. 
Hij groeit op in het familiekasteel.
Zijn tante is getrouwd met de Duitse 
luchtmachtvlieger Hermann Göring, 
de latere bevelhebber van de 
Luftwaffe uit het naziregime. Zeer 
waarschijnlijk inspireert Göring Carl 
qua interesse in luchtvaart en vlieg-
tuigen. Van de politieke stroming die 
Göring later aanhangt blijft de eigen-
zinnige Carl ver weg.

Na een jeugd vol conflicten en een 
moeizame schoolcarrière maakt Carl 
eerst naam met motorbootraces al-
vorens hij zijn lange vliegcarrière 
start door vliegles te nemen. In 1929 
haalt hij zijn brevet. Al snel is hij een 
van de eerste vlieginstructeurs in 
Zweden en maakt naam als stunt-
vlieger die spectaculaire shows op-
voert in een rondreizend circus. Zijn 
spectaculairste stunt was zijn vlieg-
tuig in een vrille brengen en pas vlak 
boven de grond hieruit herstellen, 
waardoor het publiek dacht dat hij 
neerstortte. In 1934 haalt hij zijn pa-
pieren om verkeersvlieger te worden.

Van Ethiopië naar Amsterdam 
en Finland
In 1935 woont Carl een lezing bij 
over de tweede Italiaans-Ethiopische 
oorlog die op dat moment woedt. 
Het fascistische Italië van Mussolini 
voert een brute invasie in Ethiopië uit 
om het oude keizerrijk te kolonise-
ren. Met moderne wapens richten de 
Italianen een slachting aan onder de 
Ethiopische bevolking en het slecht 
bewapende Ethiopische leger. Carl 
meldt zich aan bij het Zweedse Rode 
Kruis om hulpvluchten uit te voeren. 
Hij vervoert artsen en medicijnen 
naar Ethiopië en brengt gewonden 
weg uit het oorlogsgebied. Hij raakt 
zelf ook gewond door mosterdgas 
dat de Italianen massaal gebruiken 
tegen de slecht bewapende 
Ethiopiërs. Op een van zijn vluchten 
doet hij het Italiaanse afweergeschut 
geloven dat hij neerstort door zijn 
eerder genoemde circusstunt uit te 
voeren en weet hij te ontkomen. 

Nadat Ethiopië uiteindelijk is ingeno-
men door de Italianen, wordt Carl 
verkeersvlieger bij KLM. Hij is inmid-
dels getrouwd met een Nederlandse 
stewardess, Hanny Krijgsman, en 
gaat in Amsterdam wonen. Zijn leven 
als verkeersvlieger duurt niet lang. 

Als in 1939 oorlog uitbreekt tussen 
Finland en de Sovjet-Unie is Carl 
woedend over de invasie in Finland. 
Hij besluit de Finnen te steunen in de 
oneerlijke strijd tegen Stalin’s enor-
me Sovjet-Unie.
Hij koopt een oude DC-2 van KLM 
en bouwt deze om tot bommenwer-
per. Het geïmproviseerde oorlogs-
vliegtuig kan bijna een ton aan bom-
men meenemen, zelfs het toilet krijgt 
een nieuwe toepassing als munitie-
opslag. De hele winter van 1939 en 
1940 vliegt hij op de DC-2 gevechts-
missies, waarbij hij tot aan 
Moermansk ver achter het front 
Russische doelen bestookt.

Nadat de Finnen een zeer nadelige 
wapenstilstand moeten accepteren, 
vertrekt Carl weer naar Amsterdam. 
Hij reist via Berlijn, waar hij nog een 
bezoek brengt aan zijn aangetrouw-
de oom Hermann Göring. Deze advi-
seert hem met klem niet naar 
Amsterdam af te reizen, maar wil niet 
zeggen waarom en dus reist Carl ge-
woon door.

Vier dagen na zijn terugkeer in 
Amsterdam vallen Duitse troepen en 
Göring’s Luftwaffe Nederland bin-
nen. Carl neemt samen met de chef-
vlieger van KLM een DC-3 vol be-
langrijke documenten van de 
Nederlandse overheid mee naar 
Londen. Daar wordt hij in eerste in-
stantie gearresteerd omdat hij bij on-
dervraging door de Engelsen na 
aankomst vertelt vier dagen eerder 
bij Hermann Göring overnacht te 
hebben. Een oude bekende uit 
Ethiopië staat voor hem in, waarna 
hij wordt vrijgelaten en naar Zweden 
vertrekt. Hier werkt hij de rest van de 
oorlog voor de Zweedse luchtvaart-
maatschappij AB Aerotransport.
Zijn vrouw Hanny gaat bij het 
Nederlandse verzet, wordt gearres-
teerd en belandt in concentratie-
kamp Dachau. Ze overleeft de oor-
log maar pleegt kort erna zelfmoord.

Terug naar Afrika en Zweden
Carl reist in 1945 weer af naar het in-
middels weer onafhankelijke 
Ethiopië, het land waar hij zijn leven 
al eerder voor op het spel zette. 

Hij koopt een oude 
DC-2 van KLM en 
bouwt hem om tot 
bommenwerper

Zijn tante is 
getrouwd met 
Hermann Göring

In 1945 reist hij 
weer naar Ethiopië

Schilderij: John Young



Hij helpt de Ethiopische keizer Haile 
Selassie om een moderne lucht-
macht in het land op te bouwen als 
chef instructeur. Als dank geeft 
Selassie hem een koffieplantage. Na 
tien jaar verlaat Carl Ethiopië omdat 
intriges zijn bestaan er onzeker ma-
ken. 

Hij keert terug naar Zweden en gaat 
weer als verkeersvlieger werken. 
Vanuit Malmö vliegt hij chartervluch-
ten voor Transair. De Canarische ei-
landen en het Middellandse 
Zeegebied zijn de voornaamste be-
stemmingen. Zelden komt Carl nog 
in Afrika, tot het in 1960 misgaat in 
Congo, de voormalige Belgische ko-
lonie. De VN besluit met een vredes-
macht in te grijpen en het Zweedse 
Transair wordt door de VN ingehuurd 
om VN-personeel te vervoeren in 
Congo. Carl vliegt weer rond in 
Afrika, nu als verkeersvlieger op 
chartervluchten in Congo. 

Hij zou VN secretaris-generaal Dag 
Hammerskjöld vliegen toen deze 
persoonlijk ging onderhandelen over 
een oplossing, maar was ziek. Het 
vliegtuig stortte neer en alle inzitten-
den kwamen om.
Carl keert weer terug naar Zweden 
en blijft daar vliegen voor Transair. 

Republiek Biafra
Maar al gauw wordt zijn rechtvaar-
digheidsgevoel weer op de proef ge-
steld, als het in het net onafhankelij-
ke Nigeria misgaat. De christelijke 
Igbo worden al snel na de onafhan-
kelijkheid gediscrimineerd en beslui-
ten in 1967 om zich onafhankelijk te 
verklaren. Zij roepen de staat Biafra 
uit. Nigeria erkent deze onafhanke-
lijkheid niet en begint een oorlog te-
gen Biafra die uitmondt in een ern-
stige hongersnood. Uiteindelijk 
sterven zeker twee miljoen Biafranen 
aan de honger, de helft van hen kin-
deren. 

In die periode 
huurt de katho-
lieke hulporgani-
satie Caritas 
Transair in om 
hulpgoederen 
voor Biafra naar 
Sao Tome te 
vliegen. Hier 
a a n g e k o m e n 
blijkt dat de 
goederen niet 
verder vervoerd 
worden omdat 
huurlingen wei-
geren te vliegen. 
Caritas vraagt 
Transair om de lading door te vliegen 
naar Biafra. Carl is woedend over de 
situatie in Biafra en de houding van 
de huurlingen. Hij stemt in en haalt 
zijn collega’s over om voor niks naar 
Biafra te vliegen met de DC-7. 
Er komt een heuse luchtbrug en elke 
nacht wordt er 300 ton aan medicij-
nen en voedsel ingevlogen. 

Als het verloop van de oorlog steeds 
slechter wordt voor Biafra begint het 
geweten van Carl op te spelen. Er 
komt steeds meer nieuws binnen 
over moordpartijen op de Igbo door 
Nigeriaanse troepen. Carl vraagt 
zich af of hij wapens moet gaan ver-
voeren naar Biafra, zodat de Igbo-
bevolking zich kan verdedigen tegen 
het brute 
Nigeriaanse ge-
weld. 

Na overleg met 
de Ethiopische 
keizer en vriend 
Haile Selassie 
en een tever-
geefs bezoek 
aan de VN in 
New York voor 
meer steun voor 
Biafra, besluit hij 
het heft in eigen 
hand te nemen. 

Hij wil in ieder geval iets doen aan de 
luchtafweer en de MiG’s die hem en 
zijn collega’s het leven zuur maken.
Als zijn zoon leert vliegen op een 
sportvliegtuigje, de MFI-9B van de 
Zweedse vliegtuigfabriek Malmö 
Flygindustri van het SAAB concern, 
raakt Carl onder de indruk van het 
kleine wendbare toestel.
Bovendien ging het oorspronkelijke 
ontwerp uit van een militaire versie 
als trainingsvliegtuig voor de 
Zweedse luchtmacht. Daartoe was 
de vleugel van het vliegtuigje zeer 
stevig ontworpen, om zo ook wa-
pens hieraan op te kunnen hangen. 
Carl weet met hulp van obscure be-
drijfjes en de ambassade van 
Tanzania vijf MFI-9B’s te kopen om 
zogenaamd te exporteren naar 
Tanzania. Vervolgens vliegt hij naar 
Frankrijk waar wapenhandelaren het 
vliegtuigje opmeten voor 76mm ra-
kethouders.
Per DC-6 worden de vliegtuigjes ge-
demonteerd naar Libreville in Gabon 
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Er komt een heuse 
luchtbrug

Nigeria begint een 
oorlog tegen 
Biafra



gevlogen en weer in elkaar gezet. 
Een van de twee stoelen wordt ver-
vangen door een brandstoftank en 
de Franse rakethouders onder de 
vleugels gemonteerd.

Het sportvliegtuigje met amper 
100pk vermogen kan nu twaalf ra-
ketten meenemen met een vliegbe-
reik van duizend kilometer! Het toe-
stel kan laag over de boomtoppen, 
nagenoeg onzichtbaar, over het oer-
woud vliegen. 

Eenmansleger
Carl noemt het vliegtuigje de 
Minicoin. Zowel omdat het zeer wei-
nig kost alsook omdat COIN militair 
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jargon is voor COunter INsurgency 
operations. De Minicoins voeren, 
met Carl en andere sympathisanten 
achter de knuppel, enkele zeer suc-
cesvolle luchtaanvallen uit op 
Nigeriaanse luchtmachtbasissen. 
De eerste dag vernietigen ze op twee 
verschillende missies vier MiG’s en 
vijf Iljoesjins. En ze schakelen be-
hoorlijk wat luchtafweer uit. Op de 
dagen erna volgen nog een aantal 
spectaculaire aanvallen, waarbij vij-
andelijke vliegtuigen vernietigd wor-
den. De Nigerianen zijn pijnlijk ver-
rast door de aanvallen die 
voornamelijk het Biafraanse moreel 
weer opvijzelen. 

Als duidelijk is dat Carl verantwoor-
delijk is, dient de Nigeriaanse rege-
ring protest in bij de Zweedse rege-
ring. Het neutrale Zweden is pijnlijk 
verrast door de acties van Carl en de 
inzet van Zweedse sportvliegtuigjes 
als Minicoins. Een onderzoek wordt 
ingesteld en Carl keert snel terug 
naar Zweden. 
Malmö Flygindustri reageert totaal 
verbaasd over de buitengewone 
prestaties van de MFI-9B als ge-
vechtsvliegtuig, maar kan aantonen 
niet bij deze militaire toepassing be-
trokken te zijn. De vage constructies 
bij de aankoop van de MFI-9B’s zor-
gen dat Carl de Zweedse regering 
weet te overtuigen dat hij de 
Minicoins niet gekocht noch omge-
bouwd heeft. 

Uiteindelijk krijgt Carl alleen een mel-
den chef bij Transair en een beris-
ping omdat hij in zijn vakantie voor 
een andere partij heeft gevlogen. 
Carl gaat weer in Malmö wonen en 
probeert zijn leven als verkeersvlie-
ger op te pakken.

De Minicoins zijn nog een tijdje ge-
bruikt in Biafra, maar uiteindelijk 
worden de Minicoins en de lucht-
brug uitgeschakeld. Een half jaar na 
de spectaculaire eerste successen 
van de Minicoins nemen de 
Nigeriaanse troepen de laatste delen 
van Biafra in.

Terug naar Ethiopië
Carl keert in 1974 terug naar zijn 
tweede vaderland, Ethiopië. In deze 
jaren wordt het land door verschil-
lende (burger)oorlogen geteisterd en 
mede als gevolg daarvan heerst er 
hongersnood. 
Carl vliegt voor hulporganisaties 
voedsel naar de getroffen gebieden. 

In 1977 vliegt hij naar de stad Gode 
tijdens een grensoorlog met Somalië. 
’s Nachts vallen Somalische troepen 
de stad binnen en ook de villa waarin 
Carl verblijft. De volgende ochtend, 
op 13 juli 1977, veroveren 
Ethiopische troepen de villa weer te-
rug. Ze vinden het met kogels door-
zeefde lichaam van Carl Gustaf von 
Rosen. Hij is slechts 68 jaar oud ge-
worden.

Zo komt op gewelddadige wijze een 
einde aan het leven van de aristo-
craat – en ooit Nederlandse ver-
keersvlieger – met een heel bijzon-
dere vliegcarrière en groot 
rechtvaardigheidsgevoel.

In 1974 keert hij 
terug naar 
Ethiopië

Het sportvliegtuig 
kan 12 raketten 
meenemen

Bron:
Vliegende 
huursoldaten 
door Sterling 
Seagrave



vei l igheid

Vervolgens komt er op de 
‘trouble shoot’-positie een 
ABI (Advance Boundary 
Information)-bericht binnen 

van deze vlucht; de ontvangen SSR-
code is 7700 met bestemming 
EDDK. De assistent vraagt zich af of 
dit wel klopt en belt met Scottish AC 
‘flightdata’ om dit na te vragen. De 
‘flightdata’-medewerker van Scottish 
AC geeft aan dat de vlucht wel te-
rugkeert naar EDDK maar dat de 
meegestuurde SSR-code niet klopt. 
De vlucht zal op een normale code 
komen en hij geeft duidelijk aan dat 
het geen emergency is. De assistent 
van Amsterdam ACC belt de ver-
keersleiders van Sector 5 om dit 
door te geven. 

Een aantal minuten later belt Scottish 
AC naar Sector 5 met meer informa-
tie over de Mayday. Er is dus toch 
een emergency?! Het gaat om een 
vlucht die equipment cooling pro-
blems heeft en daardoor op FL250 
wil blijven. Op deze hoogte is de bui-
tentemperatuur laag genoeg en ver-
brandt het vliegtuig extra brandstof, 
wat goed van pas komt in verband 

met de overweight landing die ge-
maakt zal moeten worden op EDDK. 
Intussen ziet Sector 5 de vlucht met 
code 7700. Er worden nog aanvul-
lende overdrachtsafspraken ge-
maakt, de DEF-frequentie wordt in-
gezet en de vlucht mag direct naar 
PAM. Scottish AC heeft ook nog een 
inbound vlucht voor EHAM welke te-
gelijk komt met de emergency 
vlucht. Er wordt afgesproken om 
deze vlucht naar FL260 te laten zak-
ken boven de emergency vlucht. 

De emergency vlucht checkt in op 
de DEF-frequentie, de situatie is on-
der controle. Inmiddels is geregeld 
dat de vlucht zo direct mogelijk naar 
EDDK kan vliegen. Als de vlucht 
abeam PAM vliegt vraagt de ver-
keersleider zich af of de vlucht nog 
fuel moet dumpen. Deze vraag wordt 
aan de vliegers voorgelegd waarop 
het antwoord komt ‘we have already 
taken care of that sir’. Meteen rijzen 
er allemaal vraagtekens op. Om de 
vliegers verder niet te storen wordt 
besloten om daar niet verder op 
door te vragen. Wel wordt meteen 
Scottish AC gebeld, om te vragen of 

Scottish AC belt Amsterdam Sector 5 met de      
mededeling dat een vlucht een emergency heeft 
gemeld en deze terugkeert naar Keulen (EDDK). 
Scottish AC geeft aan zo spoedig mogelijk terug te 
bellen zodra ze meer informatie hebben. De vlucht 
is nog niet in het bereik van onze radars, dus kan 
men op Sector 5 de vlucht nog niet zien.

Onaangename 
verrassing
Tekst: Annet van den Broek, Luchtverkeersleiding Nederland

zij toestemming hebben gegeven 
voor de fuel dump. De betreffende 
verkeersleider van Scottish AC geeft 
aan dat zij hiervoor toestemming 
hebben gegeven en dat de vlucht dit 
naar alle waarschijnlijkheid nog aan 
het doen was toen deze werd over-
gezet. Ze zijn dit vergeten door te 
geven. 

Stel nu dat de vlucht nog aan het fuel 
dumpen was toen deze werd over-
gezet naar de DEF-frequentie. In dat 
geval moeten we aan andere sepa-
ratienormen voldoen dan normaal, 
namelijk 1000ft boven, 3000ft onder, 
zowel 10nm vóór als naast de vlucht/
track en 50nm of 15 minuten achter 
de vlucht (zie de figuur). De inbound 
EHAM-vlucht is op 5NM van de track 
gaan zakken, wat inhoudt dat we 
ruim binnen bovenstaande minima 
zaten.

Binnen het onderzoek is de vraag 
nu, wanneer is de vlucht gestopt met 
fuel dumpen? Om hier antwoord op 
te krijgen hebben we contact opge-
nomen met de betreffende maat-
schappij. We krijgen snel een ant-
woord en daaruit blijkt gelukkig dat 
de vlucht ongeveer 20 minuten voor 
het binnenvliegen van de EHAM FIR 
is gestopt met fuel dumpen. 

Ondanks dat er geen ATC-
gerelateerd voorval is geweest, zijn 
er genoeg leerpunten. Scottish AC 
gaat dit voorval intern evalueren en 
aan alle verkeersleiders/assistenten 
terugkoppelen. De betrokken vlieg-
tuigmaatschappij gaat alle vliegers 
informeren over fuel dumpen. Ze 
gaan hierin aangeven dat de vliegers 
altijd het starten en stoppen van fuel 
dumpen moeten melden op de fre-
quentie en in geval van frequentie-
wissel tijdens een fuel dump dit altijd 
op de nieuwe frequentie bij inchec-
ken aan dienen te geven.

14 op de bok april 2017



Deze briefwisseling tussen de redactie 
van Op de Bok en Julio Poch is in 
Nederlands-Engels. Julio Poch spreekt 
dagelijks alleen nog Spaans. Hij leest 
en spreekt nog steeds goed Neder-
lands maar drukt zich inmiddels beter 
uit in het Engels.

brief  u it  buenos aires

Badhoevedorp, april 2017

Beste Julio,

Onze laatste brief dateert alweer van vlak voor kerst. In 

je brief legde je uit hoe het proces gepland was voor 

dit jaar. Je vertelde over alle getuigenverklaringen, de 

pleidooien van de advocaten – waaronder zeker ook die 

van je eigen advocaat Mr. Gerardo Ibáñez – waarna een 

uitspraak van de rechter zou kunnen volgen in juli.

Is dat alles nog haalbaar? Heb je vertrouwen in het 

pleidooi van Mr. Ibáñez? En zullen de rechters werkelijk 

luisteren? Komt er een eerlijk slot aan dit oneerlijk lange 

proces?

Ondertussen is er een staatsbezoek geweest op het 

Paleis op de Dam van de Argentijnse president bij onze 

koning Willem-Alexander. Is dat eigenlijk wel opgemerkt 

gebleven in Argentinië? Mr. Geert-Jan Knoops vroeg de 

koning in een open brief om bij de roep naar gerechtig-

heid voor het verleden, gerechtigheid in de huidige tijd 

niet te vergeten. 

Wie met het verleden wenst af te rekenen moet oprecht 

zijn in het heden. Zouden de woorden van Gerard 

Knoops over zijn gebracht door koning Willem-Alexan-

der? Zou de Argentijnse delegatie snappen dat de 

woorden van de koning ’Nunca Mas’ ook gelden voor 

jouw proces?

Julio, ik hoop je spoedig te zien. Blijf sterk! Blijf gezond!

Nos vemos pronto!

Francis

Marcos Paz, Argentina, April 2017Dear Francis,Your letter poses crucial questions about the ESMA mega trial in 

which we are immersed since 2012. We can only hope the jud-

ges are listening to our lawyers and that they will apply Justice in 

the end. But we are absolutely sure that my case will be clearly 

proven as to leave no doubts regarding my innocence. The turn 

for my lawyer’s defense statement is delayed till June. However, 

we learned yesterday that our Tribunal still plans the final verdict 

for July. Of course I have full confidence in Gerardo Ibáñez and 

we are busy preparing the defense statement together with him 

and my sister Patricia.Recently there has been more media coverage regarding the 

internal conflict of the seventies in Argentina. On the military 

coup’s anniversary last March 24th, there were heated discus-

sions in the media about what really happened and how history 

has been modified to the convenience of the former terrorists 

almost converting them into martyrs. 
Clarín, the newspaper with the largest circulation in the country, 

published an article: “The situation of those convicted for Crimes 

Against Humanity”. It says: “The relatives of those accused in 

the trials of Crimes against Humanity pointed out that they ‘seek 

an independent and impartial justice which should act without 

political pressures. There is no justice without legality.’ And they 

clarify: ‘Our fathers and grandfathers are subjected to trials 

where the convictions come dictated beforehand, without any 

proof of their participation in the acts attributed to them. They 

suffer illegal preventive detentions that average 6 years and 

reach an extreme of 15 years and a half, when the limit establis-

hed by law is 3 years. Prisoners older than 70 as well as sick 

persons cannot exercise their right to home detention, among 

other infringements of the law and of international treaties.’”

If the trial really ends in July, we have only 3 months to go! I 

remain not only strong but convinced Justice will prevail. I am 

confident this crazy nightmare will end soon. 

Francis, I look forward to your possible visit in June,

 
Julio



Wereldplein
Tekst: Elie El-Hage, foto: Michael van Baaren 
Schiphol is gezellig, maar voorbij de ruimtes voor het 
volk zijn ook wat verdomhoekjes. Wie richting het pa-
noramaterras gaat, kan in plaats van richting ‘food-
courts’ ook een deur openen die je door een nauw en 
lang gangetje leidt. Een zwarte vloer, witte muren, een 
verlaten indruk. Deze kale woestijn verandert echter in 
een prachtige tuin voor wie de deur opent naar het 
wereldplein. Alleen al de beleving van het ernaartoe 
lopen is bijzonder. Een groot deel van de KLM-vliegers 
is dankzij de ‘typerecurrent floating’ hiermee bekend. 
Vergelijk het met een soort bemanningencentrum voor 
kantoorpersoneel van KLM waar iedereen gebruik van 
kan maken. Er werken bijvoorbeeld twee zwangere 
CA’s, die de frontoffice vormen waar grondstewardes-
sen met hun vragen terecht kunnen. 

Wie in het wereldplein zit bevindt zich in het hol van de 
leeuw; het plein wordt omgeven door de afdeling Pas-
sage. “Alles hier is passage”, vertelt Sandra. Ze werkt 
bij de afdeling die het grondpersoneel indeelt. “Je 
hebt landside (aankomst passagiers), airside (de 
gates), ticket office, junior jetlounge en andere loun-
ges, en niet te missen als het even tegenzit: de trans-
fer desk.” 

Virginia was ruim drie jaar geleden, als projectleidster 
voor KLM, betrokken bij de oprichting van het plein. 
“Passage moest verhuizen om geld te besparen en er 
was een architect met het idee van een open werk-
ruimte waarmee het aantal vierkante meters flink kon 
worden verminderd. Na wat wikken en wegen kwa-
men er iets meer kamertjes en glazen wanden om wat 
rust te garanderen.”

bemanningencentra



De werkruimtes waren vroeger genummerd; inmiddels 
hebben ze een naam. De kleine kamertjes heten cock-
pits (bv. Paris Cockpit) en de grotere flexibele werk-
plekken die aansluiten op het wereldplein zijn ver-
noemd naar continenten. Binnen de afdeling is door 
de jaren heen de focus verschoven van opereren naar 
proces management. Daar sluit deze nieuwe indeling 
goed op aan. Voor velen is de nieuwe werkruimte een 
verademing, men kan makkelijker contact leggen en 
sneller schakelen. Voor een aantal mensen is het kun-
nen concentreren wel weer een kunst geworden.

De ruimte is multifunctioneel, er worden presentaties 
gegeven en afspraken gemaakt, er wordt vergaderd 
en geluncht. Er is veel kleur, verschillende tafels en 
stoeltjes, waarvan sommige stoelen regelmatig ge-
controleerd worden op muizen omdat die dol zijn op 
vilt. Er zitten veel mensen.

Rosina en Silvia lunchen met Walter. De dames zijn van 
x-gates en hadden initieel hun werkruimte in het we-
reldplein. Ze hebben nu een eigen kantoor, maar lun-
chen doen ze nog graag hier. X-gates, zo lieten ze we-
ten, is een succes en ze zijn ook al bezig met x-flights. 
Walter houdt zich bezig met werkplekken en hoe ze 
eruit moeten zien. Zijn mening over het wereldplein: 
“Het is een prettige plek, de sfeer is ernaar gemaakt 
om te verbinden. Dat zie je bijna nergens anders.”

Iets verderop werkt Paula uit Amerika. Ze loopt stage 
bij customer experience and journey en heeft van het 
plein haar kantoor gemaakt. Het plein sloot beter aan 
op haar werk. 
Het wereldplein heeft iets weg van de werkplekken 
van Facebook en Google employees, er is nog net 
geen playroom met ballenbak en hangmat. Maar wat 
niet is, kan nog komen. 



Stressbestendigheid piloten 

bewezen in presidentsverkiezingen 

overtrokken



M a a r t  2 0 1 7! P a g i n a  15

V e r e n i g i n g  v a n  G e p e n s i o n e e r d e  V e r k e e r s v l i e g e r s

GVGTrophy golftoernooi op maandag 12 juni 2017

Programma:

10:00 uur: Ontvangst met 
koffie/thee en appelgebak

11:00 uur: Start eerste flight 

16:30 uur: Borrel met hapjes

18:30 uur: Captains Dinner en 
prijsuitreiking

Voor de achtste maal wordt de strijd om de 
Gepensioneerde Vliegers Golf  Trophy (GVGT) georganiseerd, 
dit jaar op de Haarlemmermeerse in Cruquius 
(www.hgcgolf.nl). Deze afwisselende baan ligt in het gebied 
tussen de Ringvaart, het Floriadeterrein en het 
Haarlemmermeersebos. Een deel van de 27 holes loopt door 
een typisch Hollands landschap, terwijl een ander deel fraai 
geonduleerd in een parklandschap met jonge eikenbossen ligt. 
Een oase van rust midden in de drukke randstad.

Dit ééndaagse golfevenement staat open voor alle 
gepensioneerde vliegers van KLM, Martinair en Transavia. 
Inzet is een wisselprijs, de GVGTrophy, een kunstwerk 
ontworpen door Menno Meijer. Go4Golf  en Hans Lemmens 
treden op als sponsor.

Vorige winnaars:	
2010 Nunspeet	 Maarten van Poll
2011 Purmerend	 Edo Brandt
2012 Purmerend	 Hans van de Bosch
2013 Liemeer	 John van Roest
2014 Purmerend	 Ronald van Straaten
2015 De Hoge Dijk	 John van Roest
2016 De Hoge Dijk	 Ron Slockers

De wedstrijdvorm is Stableford met volledige 
handicapverrekening. GVB of  NGF-handicap is vereist, de 
maximum handicap is 36. Van de GVB-ers wordt verwacht dat 
zij een reële speelsterkte opgeven. Er wordt gestreden in twee 
groepen: hoge en lage handicappers. 

Buggyrijders dienen zelf  bij De Haarlemmermeerse (op 
eigen kosten, tel. 023-558 9000) een buggy te reserveren. De 
beschikbaarheid is beperkt.

De deelnamekosten bedragen  € 95,– inclusief  Captains 
Dinner. Voor de partners van de deelnemers en de niet-
golfende gepensioneerde vliegers bestaat de mogelijkheid in te 
schrijven voor het sociale gedeelte van dit evenement vanaf  
16:30 uur, zijnde de borrel en het Captains Dinner. De prijs 
hiervoor is vastgesteld op € 45,– per persoon.

Aanmelden gaarne vóór 31 mei 2017 via de website van 
de VGV, www.vgv-ned.nl, onder de button GVGT. 

Betalingen gaarne op rekening NL31 ABNA 0514 950 
498, ten name van F. Kwaaitaal, Amsterdam, onder 
vermelding van GVGT 2017.

Het wordt weer een prachtige golfdag!

Jim van Beusekom, Frans Kwaaitaal en Maarten 
Coster

Golfbaan Haarlemmermeerse Golfclub te Cruquius

KEEP IN TOUCH
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