
2 vliegtuigspotten

Nooit tweemaal 
dezelfde foto
tekst en beeld Maarten Boersema

Het is druk op de spot-

tersheuvel bij het Friese 

Marssum. Op de heuvel 

staan voornamelijk man-

nen en jongens, er zijn 

slechts enkele vrouwen in 

het gezelschap. Eén ding 

hebben de mensen op de 

heuvel, en veel anderen 

langs de startbaan van de 

luchtmachtbasis Leeuwar-

den gemeen; een passie 

voor vliegtuigen.

I
k ben altjd blj als ik vlieg-

tuigen zie en als de zon

schjnt, zegt de 56-jarige

Duitse Hans-Juergen Breuer.

Zjn zonnebril staat recht op

zjn voorhoofd en hj houdt zjn

camera met telelens in de aanslag.

Luchtmachtbasis Leeuwarden is

tot en met 22 april erg in trek

bj de vliegtuigspotter. In deze

periode vindt Frisian Flag plaats:

een grote internationale oefening

waaraan bjna zeventig (jacht)-

vliegtuigen uit België, Duitsland,

Finland, Nederland, Frankrjk,

Polen, het Verenigd Koninkrjk

en de Verenigde Staten meedoen.

De training speelt zich af in het

luchtruim van Nederland, Duits-

land en Denemarken en is vooral

gericht op het bevorderen van

samenwerking tussen de verschil-

lende piloten met het oog op grote

en complexe missies.

Breuer is drie dagen in Friesland

en vertelt dat hj maandagmorgen

als eerste de parkeerplaats bj

de spottersplek opreed. „Ik ben

midden in de nacht opgestaan

om vanuit Brüggen hierheen te

rjden.” Hj vertelt dat hj nu 42

jaar vliegtuigspotter is en er geen

genoeg van kan krjgen. „Mjn

basisschool lag 6 kilometer bj

een luchtmachtbasis vandaan en

ik hoorde vaak vliegtuigen over

komen. Op een dag ben ik naar de

luchtmachtbasis geietst en vanaf

die dag ben ik steeds vaker vlieg-

tuigen gaan spotten. Deze basis is

inmiddels gesloten, maar ik ben er

jarenlang bjna dageljks geweest.”

Dynamiek 

Met een grote grjns laat hj,

nadat een vliegtuig is opgestegen

en in de richting van de Wadden-

zee is gevlogen, een foto van dat

vliegtuig zien. „Dit is waar het

mj om gaat: de dynamiek van een

opstjgend vliegtuig vastleggen. Ik

houd vooral van topshots, dat zjn

foto’s waarop je de vliegtuigen

vanaf de bovenkant fotografeert.

Er zjn ook mensen die meer van

een bellyshot houden, dat zjn

foto’s van de onderkant van een

vliegtuig.

Het is volgens Defensie belang-

rjk dat vliegers uit verschillende

landen samen oefenen. Zo raken

ze op elkaar ingespeeld en dat is

nodig want bj een echte missie

werken ze ook altjd samen met

een of meer coalitiepartners.

Zoals bjvoorbeeld bj de huidige

missie boven Irak en Oost-Syrië.

Samen optreden vraagt ook om

samen trainen.” De leiding in het

oefengebied is in handen van het

Control and Reporting Centre

(CRC) en van daaruit sturen

Nederlandse en Duitse gevechts-

leiders de oefening aan. Ook is er

een Awacs-radarvliegtuig van de

NAVO-basis Geilenkirchen, die het

CRC ondersteunt met radarbeel-

den.

Liefde voor luchtvaart

Aaron Konz is vanmorgen vanuit

Brugge naar Leeuwarden geko-

men om een dag vliegtuigen te

spotten. „Vorige week was ik hier

ook al samen met een vriend. We

hebben toen twee dagen lang de

aankomst van de vliegtuigen ge-

spot.” De 22-jarige Belg is student

toegepaste architectuur en vindt

het heerljk dat hj zjn hobby

totaal anders is dan zjn studie.

De liefde voor de luchtvaart werd

bj Konz aangewakkerd door een

televisieserie over reddingsheli-

kopters. „In eerste instantie was

ik vooral gek op helikopters, maar

later zjn daar de vliegtuigen bj

gekomen.”

Samen met een vriend is Konz

de Facebookpagina Heat and Haze

Photography begonnen, waar de

beste foto’s op verschjnen. Hj

vertelt dat voor hem de kick zit in

het feit dat het onmogeljk is om

twee keer dezelfde foto te nemen.

„Ik vind het vooral ook leuk om

op zoek te gaan naar plekken om

een vliegtuig vanuit een verrassen-

de hoek op de foto te zetten. Maar

vrienden verklaren mj weleens

voor gek, dat ik zo veel moeite doe

voor een paar foto’s.”

Nadat het laatste vliegtuig is

opgestegen vertrekt Konz naar

de andere kant van de basis bj

Jelsum, om daar de vliegtuigen

te kunnen zien landen. Straks zal

het op deze plek leeg zjn, want

de meeste spotters zullen richting

de landingsbaan vertrekken. „We

hebben daar vorige week een plek

ontdekt waar weinig spotters

staan en waar je de vliegtuigen

„Het is moeilijk aan ie-

mand die deze fascinatie 

niet heeft uit te leggen 

wat hier zo leuk aan is”

Eén ding hebben de mensen op de heuvel en veel anderen langs de startbaan 

van de luchtmachtbasis Leeuwarden gemeen; een passie voor vliegtuigen.
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Het Kamerlid Voortman van Groen-

Links was afgelopen zaterdag te gast

op het congres van de jongeren van

haar partj en kwam daar lichteljk

verbaasd vandaan. De jongeren

noemen zich @dwars en afgaande

op die naam zou je verwachten dat

het een rebellenclub is. Maar dat

was niet de indruk die Voortman aan de bjeenkomst

overhield. Op Twitter sprak ze er haar verbazing over

uit dat ze met ”u” was aangesproken. Dat had ze niet

verwacht.

Ik moest meteen denken aan die keer dat ik een

vraag wilde voorleggen aan SP-politicus Van Bommel.

Net voordat hj in de lift verdween, kon ik hem aan-

klampen. „Meneer Van Bommel...”, riep ik hem toe.

Verrast draaide hj zich om. „Dat is lang geleden dat

er iemand meneer tegen me zei”, reageerde hj.

Zjn reactie onderstreepte nog eens dat de verhou-

dingen in dit land danig op de schop zjn gegaan. Om

dat vast te stellen, hoef je niet bj het NIPO te wer-

ken. Tutoyeren en elkaar bj de voornaam noemen

zjn de gewoonste zaak van de wereld geworden.

Deze ontwikkeling valt moeiljk los te zien van de

uitholling van het gezag. De tjd dat jongeren opza-

gen tegen ouderen en ontzag hadden voor de politie,

de dominee en de burgemeester is voorgoed voorbj.

Politiemensen krjgen van halfdronken kroegbezoe-

kers de grofste scheldwoorden te horen en ministers

worden op spandoeken betiteld als halve zolen.

Behalve de gewjzigde gezagsverhoudingen speelt

ook het wegvallen van de vroegere standsverschil-

len een belangrjke rol. Daar hebben die standen

trouwens zelf aan meegewerkt. Een notaris was een

halve eeuw geleden iemand in driedelig pak en in

hoogheid gezeten, tegenwoordig dost hj zich gerust

in een spjkerbroek uit en stelt hj zich voor als ”Piet

Janse”.

Nog verwarrender wordt het als je een kjkje over

de grens neemt. Neem het Verenigd Koninkrjk. Het

Engels kent weliswaar het woord thou, dat enigs-

zins is te vergeljken met ons ”u”, maar het wordt

nauweljks meer gebruikt. En dat voor een land

waar de standsverschillen het nog heel lang hebben

volgehouden.

Bj onze zuiderburen ljkt eerder het omgekeerde

aan de hand. Daar valt van standsverschillen niet zo

heel veel te merken (politici worden bjvoorbeeld in

de media voortdurend bj de voornaam genoemd)

maar het is daar wel ”u” voor en ”u” achter. Zelfs

iemand die je al wat langer en beter kent, zal stug

”u” bljven zeggen.

Om terug te keren naar eigen land: let ook op ad-

verteerders. Die beginnen hun klanten steeds vaker

met ”je” aan te spreken. Dat die jongeren van Groen-

Links zich willen onderscheiden, is daarom best wel

logisch. Je noemt jezelf niet voor niets dwars.

Dwars
tekst Jan van Klinken

prachtig kunt zien indraaien voor

de landing. Ik hoop alleen dat het

voorlopig nog een rustige plek

bljft.” Hj lacht bescheiden. Of

hj het ook leuk vindt op vogels te

fotograferen. „Nee, bj mj moet

het kunnen vliegen, maar ook een

motor hebben.”

Oordopjes

Dat geldt niet voor een dertig jaar

oudere landgenoot van hem, die

een stukje verderop tegen zjn

auto aanleunt. „Alles wat vliegt

heeft mjn fascinatie. Ik ben naar

Friesland afgereisd voor een paar

dagen fotograferen rondom de

vliegbasis, maar ga straks ook nog

een paar dagen rond het Lau-

wersmeer foto’s maken.”

Vogels en vliegtuigen geven

hem dezelfde kick. „Een vogel

die vleugels uitslaat vind ik net

zo tof als een vliegtuig.” Bj het

afscheid nemen moet hj nog wel

wat kwjt. „Ik kan niet aan de

indruk ontkomen dat vogels fo-

tograferen wel een stuk lastiger

is dan vliegtuigen fotograferen.”

Hj stopt de gele oordopjes weer

in zjn oren.

Naast die vele mannen en enkele

vrouwen met telelenzen, is er ook

een aantal mensen met beschei-

den compactcamera’s, IPads of

smartphones. Ze komen uit de

buurt of werken in de buurt en

willen met eigen ogen zien waar

al die mensen op af komen. Een

van hen is een man uit Groningen

die in Leeuwarden werkt. „Ik ben

in de pauze deze kant op gegaan.

Al was ik eerst aan de verkeerde

kant van de basis. Maar nu ben ik

op de juiste plek en voel me over-

rompeld door de massa mensen

die hierop afkwamen en ook door

al de apparatuur die ze mee heb-

ben gebracht.” Hj kjkt mistroos-

tig naar de smartphone in zjn

eigen handen en probeert een foto

te maken van een Euroighter die

opstjgt.

Desnoods nog een keer

Aan de oefening doen behalve

F-16’s ook GR4 Tornado’s, Euro-

ighters, F-15’s, F-18’s, Mirage-

2000’s, Falcon DA20’s en een

E-3A Awacs mee. Dageljks gaan

er twee keer vjftig toestellen de

lucht in tjdens een ochtend- en

een middagtraining. Een gemid-

delde vlucht duurt anderhalf uur.

Geljktjdig met de oefening vanaf

de basis in Leeuwarden vindt er

ook een training plaats vanuit

de vliegbasis in Eindhoven, aldus

defensie. Vanuit Eindhoven stjgen

er tankvliegtuigen op die de

Frisian Flagvliegtuigen in de lucht

bjtanken. Effectief samenwerken

is ook dan van groot belang.

Verderop staat een 43-jarige

man uit de Randstad die als arts

werkzaam is bj de GGD. „Ik heb

deze dag maanden geleden al vrj

gepland in mjn agenda.” Voor

hem is de kick niet zozeer het

vastleggen van hele bjzondere

vliegtuigen, want ook als die hier

niet zouden zjn was hj gekomen.

„Dit is zo’n grote oefening, dat je

daar als spotter gewoon bj wilt

zjn. Het is bjzonder, want op een

normale dag mag je blj zjn als

je een paar vliegtuigen ziet.” Als

hj bj thuiskomst erachter komt

dat er geen goede foto tussen

de oogst van vandaag zit, zal hj

overwegen om volgende week nog

een keer te gaan. „Dat is het meer

dan waard. Maar het is moeiljk

om aan iemand die deze fascinatie

niet heeft uit te leggen wat hier zo

leuk aan is.” Hj stapt weer op zjn

krukje om het laatste vliegtuig

dat vandaag opstjgt recht in zjn

vizier te spotten.


