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Reportage

Zweven Zweven 
    bovenboven Zeeland Zeeland

Regio ZuidWest organiseerde in juni een 
excursie naar Vliegveld Midden-Zeeland. 
We waren daar te gast bij de Stichting 
Samenwerkende Zweefvliegers Midden 
Zeeland, een groepje mensen die als 
passie de zweefvliegsport beoefent. Een 
van de drijvende krachten van de club 
is ons clublid Jos Schrier, die al ruim 
50 jaar actief is in de zweefvliegerij. 
Naast de leden van ZuidWest waren ook 
regio West en Flanders uitgenodigd. Een 
groepje van een man of 18.

De ontvangst vond plaats in de kantine, 
gesitueerd bovenin de hangaar en met 
uitzicht op ‘de strip’, de startbaan van 
het vliegveld. Onder het genot van 
een kopje koffi  e en een Zeeuwse bolus 
maakten we kennis met Jos, zijn crew de 
de vloot aan vliegtuigen.
Aansluitend kregen we in een briefi ng 
ruimte uitleg van Jos over het ontstaan 
van de sport en de basis principes van de 
aërodynamica.

Voor we de gelegenheid kregen om een 
vlucht mee te maken werd de inner-
lijke mens gesterkt met een lunch in 
het luchthaven restaurant. Ondertussen 
werden drie verschillende zweefvlieg-
tuigen naar de startplaats vervoerd. Als 
eerste en meest aparte een ‘oldtimer’ 

uit 1952, een Slingsby Sedberg. 
Dit Engelse toestel heeft een 
open cockpit en je zit er naast 
elkaar in, min of meer zoals in 
een Healey.
Als tweede een Schleicher AKS 
13 tweezitter uit 1973. Net 
als de Sligsby is de romp van 
dit toestel gemaakt van een 
buizen chassis overspannen 
met linnen. De vleugels 
hebben een houten hoofdligger 
en houten spantjes, ook weer 
met linnen bekleed. 
Tenslotte hadden we ook de 
beschikking over een moderne 
volledig kunststof ‘kist’ die 
uiteraard de beste vliegpres-
tatie heeft. Deze ranke ASK 21 MI heeft ook nog eens een 
uitklapbare hulpmotor en is het neusje van de zalm.
Op Midden Zeeland wordt het zweefvliegen beoefend naast 
het motorvliegen. Ook de zweefvliegtuigen worden achter 
een motorvliegtuig de hoogte in getrokken. Dit vliegtuigje is 
ook eigendom van de stichting.

Na de lunch kon het vliegbedrijf vanaf 
het terras worden gevolgd en werden 
de leden om beurten opgehaald voor 
hun vlucht. Ze werden rondgevlogen 
door 4 ervaren vliegers. Een daarvan 
was Willem den Baars, die de dappere 
liefhebbers voor de Sedberg door het 
zwerk leidde. Een daarvan was André 
de Schepper uit Vlaanderen. Zijn vrouw 
Rita koos liever na een afscheidskusje, 
voor vrouwelijke ‘gezagvoerder’, Daan 
Schrier en de ASK 13, terwijl anderen 

weer plastic kozen, zoals de vrouw van Minus de Reijer, Rian, 
die ook nog eens jarig was!
Uiteindelijk heeft bijna iedereen gevlogen en kon na een de 
laatste landing de vloot weer terug naar de hangaar. Daarbij 
komt een Healey goed van pas!

De deelnemers waren unaniem enthousiast, dus al met al een 
geslaagd uitje in Zeeland.
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