VOLKEL OPEN DAGEN
Met het oog op de komende open dagen op 15 en 16 juni willen we terugblikken op de open dagen
die in het verleden op Volkel hebben plaatsgevonden. Tot begin jaren zestig werden op Volkel alleen ouderdagen georganiseerd, meestal jaarlijks. Op deze dagen waren de familieleden van op
Volkel gelegerde militairen welkom. In 1963 werd de eerste open dag op Volkel voor het grote publiek georganiseerd. Helaas was het spotterslegioen toen nog erg klein en bovendien nu moeilijk te
traceren. In dit artikel kijken we voornamelijk naar de open dagen van 1966, 1970 en 1975.
Voor het verloop van de ouderdagen in de jaren vijftig en zestig is
het prachtige boek 'Gestaag Gespannen - 50 jaar vliegbasis Volkel'
de belangrijkste referentiebron.
Het vliegprogramma begon meestal
na de maaltijd met demonstraties
van lichte vliegtuigen zoals de Tiger
Moth, Harvard en Piper Cub.
Daarna vertoonden de gebaseerde
squadrons hun kunsten waarbij. De
gebruikelijke elementen waren een
Jet Assisted Take Off (JATO) start
en een bombardement met napalm.
Van 1956 tot en met 1959 vormde
een show van het Volkelse Dash
Four demoteam met vier F-84F
Thunderstreaks
een
waardige
afsluiting van de dag.
Ook de deelname van NAVO
partners aan de ouderdagen was
niet ongewoon. 'Gestaag Gespannen' en het krantenartikel hiernaast
melden dat in 1953 maar liefst acht
Canadese Sabres aan de vliegshow deelnamen. In
1956 raasde een USAF F-100 Super Sabre voorbij,
en in 1960 was het publiek zelfs getuige hoe een
Belgische Hunter de barrier in ging tijdens de landing.

Een Tiger Moth tijdens één van de ouderdagen.
(foto: Gestaag Gespannen)

In verband met het vijftigjarige jubileum van de KLu
werden
er
naast
het
defilé
op
Soesterberg in
juli 1963 door
het
gehele
land
open
dagen gehouden op de KLu
bases. Zo ook
op Volkel, zij
het op beHet publiek bewondert een USAF
perkte schaal.
F-100 in 1956. (foto: Gestaag
In de vliegGespannen)
show
zat
onder andere een 32FIS F-102 Delta Dagger van
Soesterberg die een sonic boom veroorzaakte door
zijn hoge snelheid, een formatie van twaalf Streaks en
een napalmaanval door een F-84F.
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OPEN DAG za 14 MEI 1966
In 1966 was Volkel net
operationeel op de Starfighter.
Behalve
de
F-104G’s van 311 en 312
squadron waren er ook
enkele Piper Cubs en
T-33’s in dienst bij de base
flight.
De bezoekers van de open
dag op 14 mei konden het
vliegveld betreden via de
hoofdpoort (per 'rijwiel of
scooter') of poort 'Witte
Geit' bij Odiliapeel (voor
auto's en bussen). In
tegenstelling tot de open
dagen vanaf 1989 was de
open dag aan de noordzijde van het vliegveld. De
static show stond opgesteld op de flightline van
de base flight nabij de hangaars 2, 3 en 4 (positie 1 op
het kaartje). In hangaars 2 en 3 waren allerlei tentoonstellingen ingericht. Via de dispersal area (de
shelters dateren uit 1975) kon men een afgezet terrein
bereiken nabij de hoofdbaan en het einde van wat nu
het safaripark is (positie 7). Hier kon het publiek het
naar huidige maatstaven bescheiden vlierprogramma
bewonderen.
Nu bijna ondenkbaar, maar destijds zeer gebruikelijk,
waren de borden bij de toegangen, parkeerplaatsen
en demonstratieterreinen met de tekst 'Verboden te
fotograferen’. Dit is er mede de oorzaak van dat we
helaas geen beeldmateriaal van deze open dag
hebben kunnen achterhalen.
De vliegdemonstratie startte om 14.00u met het
voorvliegen van de Piper Super Cub R-215 van de
base flight. Deze werd gevolgd door de JATO start

van de F-84F’s P-164 en P-300 van het Eindhovense
315 squadron. Hunter F6 N-279 van 325 squadron
van de vliegbasis Soesterberg gaf daarna een demo.
Vervolgens vertoonde de Convair F-102A 56-0977
van het eveneens op Soesterberg gestationeerde 32e
Fighter Interceptor Squadron zijn kunsten aan het
publiek.
Thunderstreaks P-164 en P-300 van de vliegbasis
Eindhoven voerden met napalm een aanval uit op een
Hunterwrak. De splinternieuwe Alouette III H-67 van
de SAR flight op de vliegbasis Ypenburg spoedde zich
naar het wrak en simuleerde een redding uit zee.
De napalm-aanval kreeg nog een staartje. Na het
voorvliegen van de T-33A M-16 kwam het neuswiel
van deze T-bird tijdens de landing in aanraking met de
niet ontplofte ontsteker van een napalmbom. Dit had
tot gevolg dat de neuspoot afbrak waardoor het
toestel op z’n neus
verder gleed. Door ingrijpen van de brandweer,
die toevallig het volgende onderdeel van de
show was, bleef de
schade beperkt.
Hierna vertonen opnieuw de twee Streaks
hun kunsten. Hunter T7
N-301 gaf vervolgens
een demo, en na de
landing wordt het toestel
op de parallel geparkeerd. F-104G D-8326
van 311 squadron gaf
daarna
een
solodemonstratie.
Helaas
werd de deelname van
een USAFE F-4 en
F-105 gecanceld. Om dit

2

AIM 2007-1

gat te vullen vertoonden ook de Hunter F6 N-201 en
nogmaals de Hunter T7 N-301 hun vliegkunsten. Na

het voorvliegen van de F-102A 56-1002 van 32FIS
werd het vliegprogramma beëindigd rond 15.30.

STATIC DISPLAY:
WT339/G
Canberra B(I)8
WT346/S
Canberra B(I)8
56-1002
F-102A
D-6681
F-104G
D-6694
F-104G
D-8257
F-104G

3sqn
3sqn
32FIS
311sqn
311sqn
311sqn

H-67
M-24
N-201
P-235
R-216

Alouette III
T-33A
Hunter F6
F-84F
L-21A

SAR flight
Volkel base flight
325sqn
315sqn
Volkel base flight

FLYING DISPLAY / FLIGHTLINE:
56-0977
F-102A
D-8326
F-104G
N-279
Hunter F6
N-301
Hunter T7
M-16
T-33A

32FIS
311sqn
325sqn
325sqn
Volkel base flight

P-164
P-192
P-300
R-215

F-84F
F-84F
F-84F
L-21A

315sqn
315sqn
315sqn
Volkel base flight

HANGAAR:
BB+118
D-8091

WS10 (c/n 5719)
322sqn (grey c/s)

TF-104G
F-104G

GEBASEERDE F-104G’S 311/312SQN:
D-6670
D-6671
D-6682
D-6695
D-8048
D-8062
D-8244
D-8256
D-8312
D-8337
D-8343

D-6696
D-8258

D-6697?
D-8266

D-6700
D-8267

D-8022
D-8280

De aanwezigheid van de twee Canberra’s van Geilenkirchen is twijfelachtig daar ze in slechts in één van de vier
logs van deze dag voorkomen die we hebben kunnen bemachtigen. De Duitse dual Starfighter van Jever stond
kapot in één van de hangaars en vertrok pas geruime tijd later na tussenkomst van Duitse technici.

OPEN DAG za 20 JUNI 1970
De open dag van 1970 was qua opzet in grote lijnen
gelijk aan die van 1966. De bescheiden static display
stond weer bij de hangaars opgesteld. Fotograferen
was nu wel toegestaan. Aangezien Volkel in 1970 nog

niet voorzien was van shelters konden er behalve de
twaalf Starfighters in de vliegshow her en der nog
diverse andere 104's gezien worden in de dispersals.

We beginnen de wandeling langs de static bij de Fokker
S 11, in 1970 nog volop operationeel bij de Elementaire
vliegopleiding (EVO) op Gilze-Rijen. (Ad Vercruijsse)

Ook de Base Flight van Volkel gebruikte zo nu en dan een
U-6A Beaver voor hand en spandiensten.
(Ad Vercruijsse)

De NF-5 was in 1970 nagelnieuw. Naast de K-3007 op de
static namen er ook enkele NF-5'en aan de vliegshow deel.
(Ad Vercruijsse)

1970 was het voorlaatste jaar dat de KLu nog met Thunderstreaks vloog. De P-174 werd op 8 februari 1971 aan de
Griekse luchtmacht overgedragen. (Ad Vercruijsse)
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Na langs twee Volkel 104's gewandeld te zijn komen we bij
de Soesterberg Phantom, het enige buitenlandse toestel
op de static. (Ad Vercruijsse)

Aan het einde van de static display stond Troopship C-5,
nog in grijs met wit. De camouflagekleuren werden een
jaar later ingevoerd voor de F 27 vloot.
(Ad Vercruijsse)

Helaas ontbreekt ons een gedetailleerd verslag van
het vliegprogramma. Naast de toestellen zoals vermeld in bij 'Flying display' in het serialblok, weten we
dat ook de F 27, S 11 en de F-4E van de static deelnamen. Op het huidige 'safaripark' stond een groot
aantal Starfighters die deelnamen aan de vliegshow.

Vermeldenswaardig is dat deze open dag het eerste
publieke optreden in een vliegshow was van de
splinternieuwe NF-5. Zijn voorganger, de F-84F, zou
een jaar later uit dienst genomen worden.

De D-8047 en D-8279 tijdens de start. De laatstgenoemde
staat al jaren bij de hoofdpoort. (Ad Vercruijsse)
De D-8145 van 306sqn, nog met een 'fotobultje' achter het
neuslandingsgestel en een grijze pylontank, stond met
vele andere 104's klaar voor de vliegshow.
(Ad Vercruijsse)

De Soesterberg Phantom was zowel op de static als in de
vliegshow te bewonderen. Het betrof een F-4E waarvan het
kanon nog voorzien is van een korte loop.
(Ad Vercruijsse)

STATIC DISPLAY:
68-0452/CR
F-4E
A-253
Alouette III
C-5
F 27-300M
D-5803
TF-104G
D-6698
F-104G
4

32TFS
GpLV
334sqn
CAV
311sqn

Vier Thunderstreaks van 314 squadron, nog voorzien van
315 emblemen. 315 squadron was per 1 mei 1970 van
Eindhoven overgeplaatst naar Twenthe, en had zijn
Streaks overgedragen aan 314 squadron.
(Ad Vercruijsse)

E-12
K-3007
M-11
P-174
S-5
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S 11-1
NF-5A
T-33A
F-84F
U-6A

EVO
315sqn/no mks
Eindhoven BF
315sqn
300sqn/GpLV

FLYING DISPLAY / FLIGHTLINE:
31+42 31+52
G 91R/3
32+06 32+17
G 91R/3
XN769/Z
Lightning F2
H-67
Alouette III
K-3001 K-3008 NF-5A
K-3010
NF-5A
M-53
T-33A

LKG43
LKG43
92sqn
SAR flight
315sqn
315sqn
TVO

P-172
P-205
R-113
R-125
R-177
S-7

GEBASEERDE F-104G’S 306/311/312SQN:
D-6668
D-6669
D-6683
D-6685
D-8052
D-8057
D-8063
D-8101
D-8131
D-8138
D-8141
D-8143
D-8257
D-8258
D-8259
D-8266

D-6694
D-8107
D-8145
D-8279

P-180
P-234

F-84F
F-84F
L-21B
L-21B
L-21B
U-6A

D-8022
D-8112
D-8243
D-8283

315sqn
315sqn
299sqn/GpLV
GpLV
GpLV
300sqn/GpLV

D-8047
D-8114
D-8244
D-8332

D-8051
D-8129
D-8245
D-8337

Eén van onze inzenders plaatste als kanttekening bij de vier Luftwaffe G 91’s dat hij de 30+06 i.p.v. 32+06 en
31+17 i.p.v. 31+42 had genoteerd! De Starfighters D-6669 en D-8051 waren voorzien van badges van de Airtac
e
ofwel de Weaponsmeet terwijl de D-8107 een badge droeg van de 14 Royal Flush oefening.

OPEN DAG za 30 AUGUSTUS 1975
De open dag van 1975 vond weer plaats op de
noordelijke helft van het vliegveld. De opzet was licht
gewijzigd. Het publiek kon via de hoofdpoort of een
kleine poort bij hangaar 4 het veld op. Alleen hangaar
4 was deze keer toegankelijk voor het publiek. De
static display was verhuisd van het platform bij de
hangaars naar het huidige 'safaripark', dat toen nog
geen hek had. Via de static kon het publiek naar het
terrein voor de vliegshow lopen. De shelterbouw op
Volkel was ondertussen afgerond.

In 1975 beginnen we onze wandeling langs de static met
een Deense dual Draken. (Con van Veen)
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Een prachtige olijfgroene Lightning van 92 squadron,
dat in 1975 vanaf Gütersloh vloog.
(Ad Vercruijsse)

De Belgische luchtmacht stuurde deze Magister. Karakteristiek voor Volkel in die dagen is de Amerikaanse verbindingstoren, zichtbaar door de voorste canopy.
(Con van Veen)

Verder een Luftwaffe G 91. De Duitsers waren present
met een RF-4E van Leck en een G 91 van Oldenburg.
(Frans van den Berk)

Fileparkeren was voor deze Buccaneer van 16 squadron
van Laarbruch geen probleem. (Con van Veen)

De opening van de vliegshow werd verzorgd door de
start van drie RF-104G's van 306 squadron (D-8052,
D-8129 en D-8273). Deze waren voorzien van de
nieuwe Orpheus verkenningspod. Daarna volgde een
paradrop vanuit F 27-300M C-10 van 334 squadron.
Enkele van de zojuist gelande para's werden 'gered'
door Alouette III's H-67 en H-81 van de SAR flight.

hoogte losgelaten en viel natuurlijk aan gruzelementen. Harrier GR1 van 4 squadron gaf vervolgens een
nogal matige show.

Vliegtuigbouwer Fokker liet de nieuwste versie van de
F 28 zien, in de vorm van F 28-6000 PH-SIX. Nog een
Fokker, Troopship C-10, gaf vervolgens een demo en
landde. De eerder gestarte 306 Starfighters maakten
een overshoot en landden daarna. Vijf Alouette III's
van 300 squadron (A-336, A-383, A-406, A-488 en
A-515) gaven een demo. De Alouettes waren in de
kleuren van het toen tijdelijk ontbonden demoteam
'The Grasshoppers'.

Een lokale zonsverduistering werd veroorzaakt door
de massastart van negentien Starfighters van CAV,
306, 311 en 312 squadron (D-5806, D-5808, D-5811,
D-6695, D-6699, D-8022, D-8047, D-8062, D-8063,
D-8091, D-8243, D-8244, D-8245, D-8268, D-8281,
D-8282, D-8300, D-8312 en D-8326).

Na een demonstratie van de civiele Tiger Moth
PH-CSL vond een mass take-off plaats van NF-5A's
van 316 squadron (K-3021, K-3026, K-3031, K-3043
en K-3066). De K-3031 gaf daarna een solo display.
De splinternieuwe Bölkow Bö 105C in de vorm van de
B-37 toonde vervolgens zijn kunnen. De vier resterende NF-5'en van 316 squadron maakten een formatievlucht en landden daarna.

De Starfighters verzamelen zich bij de kop van baan 06
voor de massastart. (Paul Batenburg)

Het meest memorabele moment voor de bezoekers
was het optreden van de US Army Skycrane, die van
de static opstijgt. Er was al een aantal keren een
oproep gedaan om een verkeerd geparkeerde auto te
verwijderen. De CH-54 kwam tevoorschijn met als
sling load een Volkswagen Kever, de zogenaamd
verkeerd geparkeerde auto. De Kever werd van grote

De D-8062 van 312 squadron met aan het stuur Hans
van der Werf gaf daarna een spetterende solo display.
Van de overige achttien Starfighters voerden zestien
een base attack uit, de resterende twee waren de
spares. Na een demo van drie Bolkow Junior propkistjes van Seppe landden de Starfighters. Om vier uur
was de korte vliegshow al weer afgelopen.
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Op de oude flightline bij de hangaars, waar voorheen
de static te vinden was, werd een oude Thunderstreak
gebruikt om hijsdemonstraties te geven. Verder was
het Gilzer 316 squadron tijdelijk op Volkel gestationeerd, en een groot aantal NF-5en was op een rolbaan geparkeerd.

De D-5811 nam deel aan de massastart. Op 19 december
1975 verongelukte de TF-104G bij Schijndel.
(Paul Batenburg)

De P-229 (53-6582) was in een vreemd camouflageschema geschilderd en van een 311 badge voorzien.
(Ad Vercruijsse)

Vanaf 1 augustus 1975 stond 316 squadron tijdelijk op
Volkel i.v.m. werkzaamheden op Gilze-Rijen.
(Ad Vercruijsse)

STATIC DISPLAY:
BA-28
Mirage 5BA
MT-37
CM 170
AT-152
Sk 35XD
GT-982
F-100F
31+29
G 91R/3
35+44
RF-4E
XW527/O
Buccaneer S2B
XV786/E
Harrier GR1
XN787/L
Lightning F2
68-0595/ZR
RF-4C

1smd/3W
9smd/VVS
Esk729
Esk727
LKG43
AG52
16sqn
4sqn
92sqn
38TRS/26TRW

68-18449
A-391
B-37 B-38
C-3
C-10
D-5807
D-6698
H-81
K-3018
R-126

CH-54A
Alouette III
Bö 105CB
F 27-100
F 27-300M
TF-104G
F-104G
Alouette III
NF-5A
L-21B

295AvCo
300sqn/GpLV
299sqn
334sqn
334sqn
CAV
312sqn
SAR flight
316sqn
GpLV

FLYING DISPLAY / FLIGHTLINE:
A-336 A-383
Alouette III
A-406 A-488
Alouette III
A-515
Alouette III

Grasshoppers
Grasshoppers
Grasshoppers

H-67
R-125 R-136
R-171

Alouette III
L-21B
L-21B

SAR flight
GpLV
GpLV

GEBASEERDE TF-104G’S CAV:
D-5806
D-5808
D-5810

D-5811

GEBASEERDE (R)F-104G’S 306/311/312SQN:
D-6668
D-6680
D-6684
D-6695
D-8052
D-8059
D-8065
D-8062
D-8129
D-8131
D-8133
D-8143
D-8268
D-8273
D-8281
D-8282
TIJDELIJK GEBASEERDE NF-5A/B 316SQN:
K-3021
K-3026
K-3031
K-3043
K-4011
K-4020
K-4024
K-4028
HANGAAR:
D-8066 D-8119 RF-104G
D-8266
F-104G
D-5803
TF-104G

D-6697
D-8063
D-8244
D-8300

D-8022
D-8091
D-8245
D-8312

D-8047
D-8114
D-8257
D-8326

D-8048
D-8125
D-8260
D-8343

K-3047

K-3050

K-3063

K-3066

306sqn
311sqn
CAV

Met speciale dank aan Ad Vercruijsse voor het beschikbaar stellen van zijn movements en veel beeldmateriaal.

Dit verslag is mogelijk nog niet compleet. Mocht je
nog aanvullingen of correcties hebben, dan horen we
die graag! Kijk op de site van Spotting Group Volkel in
de sectie 'Movements' voor de contactgegevens.
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