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DYNaMIEK

Deze uitgave van Spirit staat voor een belangrijk 
deel in het teken van “beleving”. Een thema dat bij 
de opzet van het Holland Aviation House hoog op 
de prioriteitenlijst staat.
Iedere museumorganisatie wil tot het brein van de 
bezoeker doordringen en daarbij een herinnering 
oproepen die lang blijvend is. Het zien en horen 
van beelden en geluiden is niet meer genoeg om 
de bezoeker te overtuigen dat hij iets bijzonders 
meemaakt. Het is daarom een absolute ‘must’ om 
in een land met zo veel attracties en evenementen 
onderscheidend te zijn en een zekere mate van 
plezier en leereffect in te bouwen. 
Die dosering luistert heel nauw. Niet te veel van 
het een en niet te veel van het ander. De ‘span 
of attention’ heeft een limiet. Naarmate een 
onderwerp je meer raakt neemt de aandacht toe. 

Holland Aviation House is de paraplu waaronder 
dit moet plaatsvinden, waarbij alle elementen 
logisch samenvallen en elkaar versterken. De 
vertaalslag is een uitdaging voor de organisatie 
en vereist permanente aandacht voor de diverse 
bezoekersgroepen. Van nature zijn dit primair 
vader en zoon of grootvader en kleinzoon. Het 
blijft een uitdaging om de jeugd te boeien en 
tegelijkertijd een programma voor het hele gezin 
te maken. Dit stelt hoge en steeds veranderende 
eisen aan het aanbod: De dynamiek van het 
Holland Aviation House in wording.

Jan Schaatsbergen
Directeur Holland Aviation House
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Cultuur maakt je rijker
De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van

Nederland. Deelnemers van de BankGiro 

Loterij maken maandelijks kans op ruim

150.000 prijzen en steunen culturele 

organisaties, waaronder de Aviodrome,

het Cobra Museum en Vereniging De 

Hollandsche Molen. Dankzij haar deelne-

mers heeft de BankGiro Loterij ook dit jaar 

tientallen musea, monumenten en molens

mogen verblijden met bijna 60 miljoen euro.
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  olgens Taborsky 
(Hypsos, zie kader) hebben musea heel 
veel te bieden. Indrukwekkende collecties 
waarachter ongelofelijke verhalen 
schuilgaan. Museale organisaties dienen 
naar zijn idee duidelijk voor ogen te 
hebben, dat naast het beheren en 
behouden van een collectie, vooral het tot 
leven brengen van het verhaal áchter die 
collectie van groot belang is. Bezoekers 
meenemen in de verhalen rondom de 
collectie, waarbij je iedere doelgroep 
individueel op gepaste wijze aanspreekt. 
Daarmee maak je van een museum een 
zeer gewilde vrijetijdsbesteding!
Taborsky wil daarmee dat instellingen 
meegaan met de tijd: “Bepaal samen wat 
jouw museum kan betekenen in de 
wereld. Hoe breng je verhaallijnen 
rondom de collectie voor het voetlicht. 
Zorg dat de neuzen dezelfde richting op 
staan en werk aan een sterk concept van 
het museum.”
Hij vervolgt: “Natuurlijk is er een 
economische recessie en staan subsidies 
onder druk. Maar daardoor worden 
instellingen ook gedwongen om te 
bewegen. Er zou wat mij betreft veel 
creatiever gedacht mogen worden en 
voorzichtiger omgesprongen met de 

“VErtEL hEt
VErhaaL áchtEr DE

 coLLEctIE”

Bezoekersaantallen bij musea in Nederland staan onder druk. En dat komt niet 

alleen door de economische recessie. ‘De Nederlander’ heeft enorm veel 

mogelijkheden om zijn vrije tijd te besteden: dierentuinen, pretparken, 

evenementen, festivals, noem maar op. Dan moet je als museum sterk in je 

schoenen staan, of beter gezegd, wat te bieden hebben om in dit veld de concurrentie 

aan te kunnen gaan. Wat ziet Maarten taborsky, als project director van hypsos in 

Soesterberg betrokken bij de creatie van het masterplan van het holland aviation 

house, als oplossing voor (de collectie van) de aviodrome? Maarten taborsky:

Maarten taborsky liep tijdens zijn studie 
stage bij het Natuurhistorisch Museum in 
Parijs, een museum dat tot op de dag van 
vandaag zijn grote inspiratiebron is. 
Hierna kwam hij terecht bij het 

Verzetsmuseum. 
Vervolgens deed 
hij als freelancer 
ervaring op bij 
design- en 
bouwbedrijven. Elf 
jaar geleden 
startte hij bij 
Hypsos waar alles 
samenkwam en 
droomprojecten 
binnen handbereik 
lagen. Inmiddels 

is hij director museale projecten bij 
Hypsos en dus opgeschoven van de 
realisatiekant naar de conceptkant. In die 
hoedanigheid heeft hij aan de wieg 
gestaan van de Beeld en Geluid 
Experience in het gebouw van het 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 
op het MediaPark in Hiversum. Met een 
team waarin ook B&G directeur Pieter 
van der Heijden plaatshad, heeft hij de 
coördinatie van het hele ontwerp én de 
realisatie voor zijn rekening genomen. 
Ook is hij al een aantal jaren coördinator 
en docent op de Reinwardt Academie. 
Hier slaat hij letterlijk een brug tussen 
theorie en praktijk in de museumwereld.

harde factoren als tijd en geld. Blijf 
voortdurend nadenken over mogelijke 
verbeteringen of (tijdelijke) veranderingen 
op het gebied van de dagelijkse praktijk.”

Betoverd door vliegen
“Met betrekking tot de Aviodrome hebben 
we in de analyse geconstateerd dat 
luchtvaart vanuit een sterk technische 
kant wordt belicht. De fascinatie voor het 
vliegen, de emotie, het gevoel dat je bij 
vliegen krijgt, die mis ik op dit moment 
binnen de Aviodrome. De wens van de 
mens om zich in de lucht te kunnen 
verplaatsen als een vogel bestaat al vele 
generaties. Je weet allemaal nog wel de 
eerste keer dat je als kind een 
vouwvliegtuigje de lucht ingooide en het 
bleef vliegen! Dat gaf een machtig gevoel. 
Er zijn zoveel prachtige beelden van 
pogingen van de mensheid om te kunnen 
vliegen. Wat doet vliegen met mijn lijf, 
wat hoor ik, wat zie ik, wat voel ik.” 
Taborsky geeft het voorbeeld van een 
trampoline bij een kindermanifestatie 
waaromheen 30 fotocamera’s stonden 
opgesteld. “Op het moment dat een kind 
in de lucht hing werd er een foto gemaakt. 
Dan krijg je dat Matrix-effect. Die foto 
projecteer je waardoor het lijkt alsof je in 
de lucht zweeft. Er stonden rijen met 
kinderen, ze wilden er allemaal in want 
ze hadden het idee dat ze verstild konden 
vliegen. Een andere ‘extreme’ ervaring 
voor jongeren: skydiven op lucht met een 
net eronder: dat is vliegen! Zoiets zou 
bijvoorbeeld in de Aviodrome moeten zijn. 
En het is relatief een kleine aanpassing.”

Fasering
De bedenkers van de Holland Aviation 
House businesscase hebben voor de 
Aviodrome een duidelijke fasering van de 

plannen voor ogen. In de eerste fase 
wordt met beperkte investering meer 
beleving aangebracht, zoals de 
voorbeelden hiervoor beschrijven. In de 
tweede fase worden grotere 
landschappelijke en architectonische 
ingrepen gedaan. 
Taborsky legt uit dat in de plannen wordt 
uitgegaan van verschillende ‘werelden’ 
die aansluiten bij de verschillende 
doelgroepen. In die werelden spelen 
pioniers in de luchtvaart een belangrijke 
rol. Zo zal bij de ‘Wereld van de 
burgerluchtvaart’ en wat daar allemaal 
bij komt kijken, de KLM prominent 
aanwezig zijn. De ‘Wereld van de 
luchthavens’ heeft met het 
Schipholgebouw natuurlijk een prachtig 
uitgangspunt. En in de ‘Wereld van 
techniek’ zullen Fokker en Stork breed 
uitgemeten worden. In alle ‘Werelden’ 
komt een jongeren experience. Taborsky: 
“Jongeren willen extreme dingen doen. 
Laat ze branden blussen, echt vliegen of 
in een 3D-reality game terroristen 
bestrijden. Dit zijn tenslotte aspecten die 
in de werkelijke wereld van de luchtvaart 
aan de orde zijn.” Hij legt verder uit dat er 
in de plannen een koppeling wordt 
gemaakt met de verschillende beroepen 
die bij het desbetreffende onderdeel van 
de luchtvaart passen. “Zo willen we 
jongeren begeesteren voor een beroep 
binnen de luchtvaart en sluiten we aan bij 
de andere pijler van het Holland Aviation 
House, namelijk de educatie.”

Foto beeld en geluid

POPstudio, het paviljoen over 
popmuziek op de Nederlandse TV

Skydiven op lucht met een net 
eronder: dat is vliegen!

De fascinatie om te kunnen vliegen is al 
op jonge leeftijd aanwezig.

V

32
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  SVOBB, deze stu-
denten zijn vrijwilligers van de Stichting 
Studenten Vliegtuig-Ontwikkeling, -Bouw 
en -Beheer. Deze stichting, kortweg 
SSVOBB, heeft als doel studenten te laten 
leren van de praktijk van het ontwikkelen, 
bouwen en beheren van vliegtuigen. 
Daarvoor heeft deze stichting een aantal 
projecten, waarvan de oudste en meest 
bekende het Lambach HL II project is, 
momenteel onderdeel van de 
tentoonstelling in de Aviodrome. Dit 
toestel, een replica van een origineel 
Delfts ontwerp uit de jaren ’30, is volledig 
door studenten van de SSVOBB gebouwd, 
en wordt eveneens door hen onderhouden 
en beheerd. Gezien de strenge eisen die 
er aan een piloot voor dit vliegtuig worden 
gesteld is het niet mogelijk in dit 
éénpersoons toestel te vliegen.
  
Hoewel de studenten voor hun activiteiten 
geen enkele compensatie krijgen, noch 
financieel, noch via studiepunten, is dit 
project voor velen de tijd en moeite toch 
meer dan waard. Het vormt het een 
enorm waardevolle aanvulling op het 
theoretische studieprogramma. De 
SSVOBB is simpelweg een 
vliegtuigfabrikant in het klein. Niet voor 
niets komen SSVOBB-vrijwilligers dan 

ook van stages terug met de boodschap: 
“Het gaat bij dat bedrijf vrijwel hetzelfde 
als hier, alleen met veel meer mensen en 
veel meer geld!”.

ontwikkeling
Wat houdt “ontwikkeling, bouw en 
beheer” voor het Lambach-project nu 
precies in? 
De ontwikkeling wordt gedaan om het 
toestel weer luchtwaardig te krijgen en te 
houden, en te zorgen dat het toestel goed 
en veilig te gebruiken en onderhouden is. 
Dit houdt bijvoorbeeld in het aantoonbaar 
veilig herontwerpen van ontwerpfouten in 
het toestel, of het ontwerpen van (de 
inbouw van) nieuwe onderdelen als een in 
te bouwen radio en transponder. Alle 
wijzigingen aan het toestel worden 
ontworpen om te voldoen aan de eisen 
van de CS 23 luchtvaartcertificatie. Zo 
voldoet het vliegtuig aan strikte en 
strenge veiligheidseisen en leert de 
student goed omgaan met een enorme 
hoeveelheid aan regelgeving.

Bouw
De bouw houdt momenteel vooral het 
herstel in van defecte en/of beschadigde 
onderdelen en bouw van de ontwikkelde 
modificaties. Dit varieert van houtwerk 
(sparrenhout en triplex) tot metaalwerk 
(staalbuis, aluminium- en electron-
plaatwerk) en composieten (in de 
Lambach zijn onder andere ook kleine 
hoeveelheden glasvezel en GLARE 

verwerkt). Dit creëert inzicht in 
constructietechnieken en “maakbaar-
heid” van ontwerpen. Een constructie 
mag perfect ontworpen zijn, maar moet 
wel geproduceerd kunnen worden.
 
Beheer
Het beheer van de Lambach bestaat op 
dit moment vooral uit het plannen en 
uitvoeren van inspecties, onderhoud en 
de (papieren en fysieke) werkzaamheden 
voor hernieuwde luchtwaardigheid. Een 
zeer zichtbaar onderdeel hiervan zijn de 
regelmatige motordraaisessies die 
worden gedaan ter corrosiebescherming 
van de motor. In de weekenden is dit een 
leuke verrassing voor het Aviodrome 
publiek. De meeste bezoekers zien nu 
eenmaal niet dagelijks een vliegtuig met 
de hand aangeslingerd worden. 
Onzichtbaar zijn echter de vele, vele uren 
die door de studenten in Delft achter hun 
computers worden doorgebracht. In 
voorbereiding op het vliegen wordt de 
onderhoudsdocumentatie grondig 
herzien en uitgebreid.

Student én vrijwilliger
Om al dit werk te doen, zijn er natuurlijk 
wel studenten nodig die bij de SSVOBB 
willen komen als vrijwilliger. Daar heeft 
ieder zo zijn eigen redenen voor. De een 
wil graag met zijn handen werken, een 
ander wil ervaring opdoen met het 
ontwerpen van een echt onderdeel en 
een derde vindt het supermooi om aan 

een 80 jaar oude motor te werken. Wat 
alle vrijwilligers gemeen hebben, is dat 
ze samen werken aan een project dat 
concreet en praktijkgericht is.

Leren van de historie
Een project met een duidelijk doel. Een 
vliegtuig dat (weer) moet gaan vliegen, 
bestuurd door een echte piloot. Een 
vliegtuig dat dus ook heel en veilig moet 
blijven, in alle acceptabele vliegcondities. 
Dat is een behoorlijke verantwoorde-
lijkheid. De stichting geeft de leerlingen, 
geheel naar haar statutaire doelen, de 
kans om de theorie uit de opleiding in de 
praktijk te brengen en, zo mogelijk nog 
belangrijker, hierbij te leren, al dan niet 
door het maken van fouten. Dit alles 
gebeurt náást hun veeleisende studie, 
volledig afhankelijk van sponsorgelden, 
en zonder kans om ooit zelf in het vliegtuig 
te kunnen vliegen. Gewoon, uit interesse 
voor vliegtuigen en de bijbehorende 
techniek. Leren voor de toekomst door de 
historie te beleven, mooier kan het toch 
niet?

StUDENtEN BoUWEN rEPLIcaStUNtVLIEGtUIG

op een zaterdagochtend lopen er al vroeg een stel studenten over het 

terrein van de aviodrome. ongegeneerd begeven ze zich achter het hek 

van de tentoonstelling, en beginnen een klein, blauw tweedekkertje open 

te maken. Dit is geen studentenstunt of baldadigheid, maar studenten van 

de faculteit Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek van de tU Delft die aan 

hun project gaan werken: het weer de lucht in krijgen van een replica van 

een oud, Delfts stuntvliegtuig.

Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek tU Delft:

LErEN VaNUIt DE PraKtIjK

S

Studenten van de Stichting Studenten 
Vliegtuig-Ontwikkeling, -Bouw en 
-Beheer sleutelen aan de Lambach HL II.
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  ie heeft er nooit van 
gedroomd te kunnen vliegen als een 
vogel… ? Al in de 17e eeuw dachten 
Hollanders daarover na. Want we hadden 
de smaak van vernieuwingen te pakken 

gekregen. Álles leek te kunnen in deze 
Gouden Eeuw: het papier was in 
Nederland geïntroduceerd en al snel 
leerden we ook het potlood en de drukpers 
kennen. We konden ineens heel ver kijken 
met een telescoop en hele kleine dingen 
zien met een microscoop. 
We konden molens maken 
en zelfs brandweerspuiten. 
Geen zee was te diep 
(Cornelis Drebbel bouwde 
een duikboot!) dus waarom 
zouden we ook niet kunnen 
vliegen als een vogel…?

Onze ‘Prins der Nederlandse 
dichters’ Joost van den 
Vondel verwoordde al in 
1653 zijn vliegdroom. Hij 
dichtte: “Wie nu een voghel 
worden wil, die trecke 
pluymen (= veren) aen. 
Vermij de stadt en 
straetgeschil en kieze ruimer 
baen…”.

Dol
In Den Haag was er een 
eeuw later een Hollander 
die daar wel oren naar had. 
De doldrieste vliegpogingen van de 
Rotterdammer Adriaen Baartjens, die 
met vleugels van adelaarsveren van een 
kerktoren van Den Haag sprong, werden 
door een Duitse tijdgenoot in 42 
boekpagina’s beschreven. In 1766 schreef 
Doctor Johann Joachim Bechers in 
Merkwürdige Beiträge zu dem Weltlauf 
der Gelehrten hoe Baartjens neerstortte 
en zijn arm brak. Op bevel van de schout 
moest Adriaen Baartjens de rest van zijn 
leven slijten in het Dolhuijs; iemand die 
niet begreep dat de mens nooit zou 
kunnen vliegen, behoorde niet vrij in Den 
Haag rond te lopen…!

Geniaal
Nog eens een eeuw later  was er een 
andere Hollander die als 
‘spierkrachtvlieger’ de geschiedenis in 
zou gaan, maar deze keer deed de 
geschiedschrijving hem daarmee geen 
recht. Vincent Smit (geboren in Rotterdam 
in 1830, maar bekend geworden onder de 
naam van zijn latere Belgische 
adoptievader De Groof) liet zich in 1874, 
met zijn zweefvliegtuig hangend onder de 
mand van een ballon, boven Londen van 
de ballonmand losmaken. Zijn vleugels 
waren nooit bedoeld om te ‘klapwieken’, 
maar met een constructie van houten 
palen, latten en touwen kon Vincent de 
invalshoek van de vleugels, onafhankelijk 
van elkaar, wijzigen. De vleugels kregen 
daarmee de functie van onze huidige rol- 
en richtingsroeren. In theorie had hij 
daarmee een bestuurbaar zweefvliegtuig 
ontwikkeld; een werkelijk geniale 
ontwikkeling in zijn tijd. De praktijk was 
echter dat zijn constructie niet sterk 
genoeg was; de constructie bezweek en 

de vleugels klapten naar boven, 
onmiddellijk nadat het vliegtuig van de 
ballonmand was losgemaakt. 

Bijzonder
Vincent Smit/de Groof stortte op 9 juli 
1874 in Londen neer in Roberts Street en 
overleed direct. In de Nederlandse (en 
Belgische) luchtvaarthistorie verdient hij 
met zijn bijzondere en miskende vliegtuig 
echter een bijzondere plaats. En die gaat 
hij krijgen bij de Aviodrome. Adriaan 
Baartjens en Vincent Smit/de Groof zullen 
binnenkort aandacht krijgen in een 
bijzondere 3D-presentatie bij het begin 
van de expositie. Zonder 3D-bril zal 
iedereen kennis kunnen nemen van de 

‘prehistorie van de Nederlandse 
luchtvaart’.

Primeur
Dat vliegen op spierkracht geen sinecure 
is, blijkt uit het feit dat het na Vincent 
Smit/de Groof nog 135 jaar zou duren 
voordat een Nederlander erin slaagde 
om op spierkracht te vliegen. Op 
9 augustus 2009 maakte de student 
luchtvaarttechniek aan de TU-Delft, 
Jesse van Kuijk, op Kempen Airport bij 
Budel een eerste korte vlucht met zijn 
fietsvliegtuig, dat hij ‘Vliegfiets’ doopte. 
Later in dat jaar en in 2010 maakte hij 
langere vluchten, die onder andere op het 
NOS-journaal te zien waren. Vanaf maart 
2011 is dit eerste geslaagde Nederlandse 
spierkrachtvliegtuig een moderne 
aanwinst in de collectie van de 
Aviodrome. 

Peter F. a. van de Noort

De aviodrome gaat aandacht besteden aan de prehistorie van het vliegen en 

aan het vliegen op spierkracht. Dat lijkt alles met elkaar te maken te 

hebben, maar niets is minder waar. Nieuwe en ronduit onthullende thema’s 

dus:  ‘prehistorisch’ vliegen in 3D, en spierkrachtvliegen in zijn  

kinderschoenen in de 21e eeuw…

Vliegen probeerde de Rotterdammer 
Adriaen Baartjens al in de 17e eeuw. Hij 
stortte van een toren in Den Haag en brak 
zijn arm. De rest van zijn leven zou hij slijten 
in het Haagse Dolhuijs, want iemand die 
niet begreep dat mensen nooit zouden 
kunnen vliegen, behoorde niet vrij rond te 
lopen….!

Zo moet de vliegmachine van Vincent Smit/
de Groof eruit hebben gezien. De tekening 
is gemaakt door een ooggetuige. De twee 
vleugels samen moeten bijna 12 meter 
overspannen hebben en de breedte was 
iets tussen 1 tot anderhalve meter.

PrEhIStorISch VLIEGEN IN 3D….

W

"Als ik echt kracht zet, kom ik tot een 
hoogte van tien meter", voorspelt Jesse van 
Kuijk. "
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  ucht- en ruimtevaart 
zitten Ben Droste in het bloed. Wie hem 
spreekt over verleden, heden en 
toekomst van de civiele en militaire 
luchtvaart, raakt onder de indruk van 
zijn enthousiasme en passie voor lucht- 
en ruimtevaart. “Van de eerste Fokker 
kan ik lyrisch worden.” 

Pionieren
Droste, die behoort tot die enkelingen, 
heeft een passie voor pionieren. De rol 
die Nederland speelt op het gebied van 
civiele luchtvaart boeit hem, evenals de 
voortrekkersrol op het gebied van 
commerciële ruimtevaart. Hij spreekt 
gloedvol over Space eXpedition Curaçao, 
de ruimtevaartonderneming waarbij hij 
nauw betrokken is. “SXC. springt in op 
de commercialisering van 
ruimtevaarttransport. Honderd jaar 
geleden deed de KLM dat met het 
luchttransport. Kijk hoe KLM is geworden 
en hoe dat de wereld nader bij elkaar 
heeft gebracht! De KLM heeft als 
luchtvaartpionier bijgedragen aan de 
globalisering. Luchtvaart beperkt zich 
echter tot de dampkring. Vliegen buiten 
de dampkring heeft als voordeel dat je 
geen belasting meer uitoefent op de 
atmosfeer en dat je je sneller kunt 
verplaatsen. We kunnen straks binnen 2 
uur van hier naar Australië te vliegen!” 
Nuchter: “Daar is nog wel 15 tot 20 jaar 
voor nodig.”

Dynamisch
Droste, nauw betrokken bij de DDA, werd 
na de fusie van de DDA met de Aviodrome, 
lid van het Comité van Aanbeveling van 
het Holland Aviation House, de 
overkoepelende organisatie. Droste, 
enthousiast: “Ik ben een groot  
voorstander van het Holland Aviation 
House. De Aviodrome is een mooi 
museum, maar musea worden 
geassocieerd met ‘statisch’. ́ Dynamiek´ 

is de ultieme museumformule. We 
moeten daarom de doelstelling van de 
Aviodrome verbeteren: het moet een 
centrum worden om de jeugd te 
enthousiasmeren en te inspireren voor 
een baan in de luchtvaart. Als het 
themapark er in slaagt haar functie 
geloofwaardig in te vullen, zal er meer 
subsidie beschikbaar komen en kan er 
meer gerealiseerd worden. Het begint 
echter met het publiek. De Aviodrome 
moet daarom ook buiten de vakanties 

Wie is Ben Droste?
B.A.C. (Ben) Droste wordt geboren 
op 22 december 1944 in Den Haag. 
Zijn vader is luchtmachtvliegenier en 
wisselt regelmatig van vliegbasis. Al op 
jonge leeftijd slaat de vonk op Droste jr. 
over. Hij besluit ook luchtmachtpiloot 
te worden en meldt zich op 17-jarige 
leeftijd aan bij de KMA. In 1967 behaalt 
hij zijn Groot Militair Brevet. Hij krijgt de 
kans om zo ongeveer alles te doen wat 
hij zich kan wensen en oefent in Amerika, 
Noorwegen en Canada. Vanaf 1980 
maakt hij bijna 1000 vlieguren in de F-16, 
“de absolute top onder de vliegtuigen”. 
Na diverse leidinggevende functies op 
Nederlandse vliegbases eindigt zijn 
operationele vliegfunctie in 1989 na 
benoeming tot souschef Operatiën.
In 1995 wordt Droste benoemd tot 
Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten. 
Onder zijn leiding worden NAVO-
luchtcampagnes uitgevoerd in Bosnië 
en Kosovo en ontwikkelt de Koninklijke 
Luchtmacht zich tot een gerespecteerde 
bondgenoot. In maart 2000 krijgt Droste 
leeftijdsontslag.
Van 2003 tot 2007 is Droste decaan 
Lucht- en Ruimtevaart aan de TU Delft 
en van 2007 tot 2009 is hij lid van het ESA 
Advisory Board on Human Space Flight, 
Microgravity and Exploration (ACHME). 
Sinds 2008 richt Droste zich met zijn 
bedrijf Space eXperience Curaçao op 
de commerciële ruimtevaart. Naar 
verwachting vindt in 2014 de eerste 
commerciële ruimtevaart plaats.

PIoNIEr MEt VISIE
Luitenant Generaal b.d. Ben Droste

 “Ik ben een groot luchtvaartliefhebber, of het nu civiele luchtvaart of de 

luchtmacht betreft.”, vertelt Droste, oud-Bevelhebber der Luchtstrijd-

krachten, ontspannen. “Militaire en civiele luchtvaart hebben als gemene 

deler dat het mensen verheft tot de derde dimensie, lucht. het is ieders 

droom om zich van de aarde te verheffen, maar het lukt maar een 

enkeling.”

L

interessant zijn. Door bijvoorbeeld 
vliegfeesten te organiseren kun je een 
belangrijk element toevoegen aan een 
statisch museum. Daardoor zullen de 
bezoekersaantallen toenemen”.

”Het Holland Aviation House moet mijns 
inziens ook meer zakelijke activiteiten 
ontplooien. Door sponsors aan te 
trekken, komen er meer fondsen 
beschikbaar. Sponsors steunen echter 
al lang niet meer omdat ze je aardig 
vinden, maar omdat ze er wat voor 
terugkrijgen. Ze moeten een reden 
hebben om geld te geven en willen die 
waarde terugzien. Laat ze daarom in het 
themapark hun bijeenkomsten 
organiseren.”
 
Uitdaging
Inmiddels ligt er een plan klaar voor het 
Holland Aviation House om het 
bezoekersaantal toe te laten nemen tot 

Droste (rechts) wordt hier geïnterviewd door NOS-verslaggever in de USA Haye 
Thomas. Luitenant-kolonel Droste was toen, in 1984, het Hoofd Operaties van 
het eerste KLu-detachement dat meedeed aan Red Flag op Nellis Air Force 
Base bij Las Vegas in de Verenigde Staten.

300.000 per jaar. “Met zoveel bezoekers 
per jaar ben je door de kritische grens 
heen en kun je meer activiteiten bieden. 
Om die aantallen te halen, moet er veel 
veranderen. Daar ligt een grote 
uitdaging.” Droste vindt het plan er goed 
uitzien: “De opstelling van het materieel 
moet spannender en meer thematisch 
worden. Ook moet het educatieve 
element meer benadrukt worden. Niet 
alleen de spotter, maar ook het grotere 
publiek moet zó enthousiast worden dat 
ze ambassadeur wordt en weer terug wil 
komen. Dan is vernieuwing belangrijk. 
Grote musea hebben ieder jaar wel twee 
grote exposities. Dat is behoorlijk 
ingrijpend, maar dáárdoor komen 
bezoekers terug. Met de uitvoering van 
het plan wordt dit jaar nog begonnen. 
Als de doelstellingen slagen, zal de 
Aviodrome een succesvol museum 
worden.”
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  et grote avontuur 
begint al als u een rondvlucht boekt. Kort 
na boeking ontvangt u een klassiek 
persoonlijke ticket en brochure, geheel in 
de jaren 30 stijl. Hiermee wordt bij u thuis 
aan de eettafel al het begin van de 
beleving gecreëerd. 
De grote dag breekt aan en vol verwachting 
verzamelen u en de andere passagiers 
zich in het Schiphol 1928 gebouw bij de 
Aviodrome. Dit is het moment om ‘live’ 
kennis te maken met de crew en het team 
van passage. U wordt in de briefingroom 
verwacht alwaar één van de flightcrew 
leden  een korte introductie geeft aan de 
hand van een PowerPoint presentatie. Op 
deze manier maakt u kennis met de 
Aviodrome-DDA en leert u iets van de 
geschiedenis van de majestueuze 
Douglas Dakota’s.

De lucht in…
“This is your captain speeking”:  Aan 
boord wordt u van informatie voorzien 
over de vlucht door de captain. Dit is meer 
dan alleen ‘route informatie’, al blijft dat 
een belangrijk aspect, want iedereen vind 
het vooral leuk om over herkenbaar 
terrein te vliegen. 
Als u weer met beide benen op de grond 
staat maakt u samen met de piloten een 

BELEEF DE LEGENDarISchE DaKota

De Visie
De rondvluchten met de Dakota’s vallen 
onder de pijler ‘Themapark’ van het 
Holland Aviation House. Dit onderdeel 
heeft de belangrijke taak het dynamische 
aspect van het park te vergroten. Om 
hieraan gevolg te geven is een team om 
tafel gaan zitten om het vliegprogramma 
van de Dakota’s onder de loep te nemen. 
Dit met als doelstelling om, simpelweg, 
meer stoelen gevuld te krijgen met 
geïnteresseerden. Er zijn jaren geweest 
dat per jaar 2.000 passagiers vlogen en 
die tijden moeten weer herleven.

thuis valt een envelop op de mat. Bij het openen verschijnt er een 

brochure die u gelijk terugbrengt naar de jaren 30. “alstublieft uw ticket” 

prijkt er op de voorkant. En bij het openslaan van de brochure valt uw 

oog op het ticket. over twee weken is het zover, u gaat de Dakota Flight 

Experience meemaken, een belevenis die bij u thuis begint.

h

De praktijk
In de huidige productvorm maakt de 
passagier een rondvlucht met één van de 
twee Dakota’s. En dat volstaat niet meer 
in een markt waar de trend richting 
creatieve beleving gaat. In een markt 
waar een overvloed aan aanbod heerst is 
het van belang om iets unieks, iets aparts, 
iets dat een beleving vertegenwoordigd 
en de consument het gevoel geeft waar 
voor zijn geld te krijgen. Als reactie hierop 
is de standaard rondvlucht met een 
Dakota opgewaardeerd naar een ‘product 
plus’, te weten de: ‘Dakota Flight 
Experience’.
Met de Dakota Flight Experience krijgt de 
consument iets unieks, iets aparts, iets 
dat een beleving vertegenwoordigd. En 
dat in een tijd dat de trend richting 
creatieve beleving verschuift omdat er 
een overvloed aan aanbod is. Alleen een 
rondvlucht  met een Dakota volstaat dan 
eigenlijk niet meer.

Boeken? www.vliegDc3.nl

DaKota FLIGht 
EXPErIENcE 

‘piloten walkaround’ rond de Dakota. Dit 
is voor u een uitgelezen mogelijkheid om 
het vliegtuig goed te bekijken en natuurlijk 
doen zich hier mooie foto momenten 
voor. De piloten zijn nu in de gelegenheid 
om leuke en interessante informatie over 
de Dakota te geven en vragen te 
beantwoorden. Vervolgens begeeft u zich 
naar het Schiphol 1928 gebouw voor nog 
een kort samenzijn aangekleed met een 
glas ‘bubbels’. Hier ontvangt u een 
Dakota speldje, een luchtdoopcertificaat 
en een rondvlucht kortingsbon maarmee 
u vrienden of familieleden kennis kan 
laten maken met deze unieke ervaring. 
Thuis aangekomen, vol enthousiaste 
verhalen en een bijzondere ervaring 
rijker, ontvangt de passagier een week na 
de vlucht een email met groepsfoto en de 
vraag of alles naar wens is geweest. Deze 
feedback is zeer belangrijk om de Dakota 
Flight Experience te laten groeien, zodat 
eenieder er plezier aan beleeft. Zodat de 
experience blijvend kan bijdragen aan het 
behoud van het vliegend erfgoed, geheel 
in lijn met de visie van het Holland Aviation 
House.

Vliegticket van de Dakota Flight Experience

Douglas DC-3C Doornroosje
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In de wolken
met Lego
De gehele zomervakantie van 2 juli t/m 4 
september staat in het teken van Lego. In 
samenwerking met Lego kan de (kleine)
bezoeker tijdens de vakantie vliegtuigen, 
helikopters, vliegvelden en nog veel meer 
van Lego bouwen.

Boeing 737-800 Flight simulator
Het 4D filmtheater wordt geëxploiteerd 
door Buba Entertainment BV. Deze 
onderneming is ook verantwoordelijk 
voor de  flight simulator. Deze full motion 
Boeing 737-800 is geschikt voor trainingen 
en recreatieve doeleinden. Zo wordt de 
Boeing ingezet als trainingsmiddel voor 
het bedrijfsleven. Een crisis in de cockpit 
heeft bijzondere raakvlakken met 
situaties bij organisaties. De partners 
Flight Deck Management en Schellinger 
Trainingen verzorgen deze trainingen op 
locatie op Lelystad Airport.

Begin juni is bij de aviodrome 

het startschot gegeven voor 

het zomerseizoen. De komende 

maanden worden er diverse 

activiteiten georganiseerd voor 

het publiek. Met verschillende 

hoogtepunten zoals het Militair 

Vliegspektakel op 20 en 21 

augustus en 100 jaar Fokker op 

3 en 4 september.

Nationaal Luchtvaart-Themapark

Kinderfilm met spectaculaire 4D effecten, exclusief 
in het Aviodrome filmtheater! Met in de hoofdrol 

Mark van Eeuwen, Jack van Houten uit GTST.

‘I Can Fly‘ is het verhaal van een grootvader 
die aan zijn kleinzoon vertelt hoe hij de 
luchtvaart in zijn leven heeft ervaren. 
Wanneer Willem (Mark van Eeuwen) in 
1949 met zijn Tigermoth, bij de Bermuda 
Driehoek in een storm terecht komt, 
ontmoet hij in een hypermodern simulator 
centrum de beeldschone Eva. Eva zal 
Willem middels deze simulator langs 

enkele hoogtepunten in de geschiedenis 
sturen, waarbij vliegen (vliegtuigen) een 
belangrijke rol hebben gespeeld. Van de 
nieuwe JSF, langs de Boeing 747 Jumbo Jet, 
naar de eerste luchtballon. Ook de oorlog 
en de eerste Fokker (Spin) zal door Willem 
worden ervaren. Eva en de tijdreis zullen 
achteraf een droom blijken te zijn... of toch 
niet...???

R u i k e

n

Z i e n H o r e n V o e l e

n

Buba Entertainment BV:

EVENEMENtEN EN actIVItEItEN 

In het 4D filmtheater worden er vanaf 1 juli gedurende 

de dag drie spectaculaire films vertoond. op een scherm 

van 245 m2 wordt de kijker meegezogen in sensationele 

beelden van de legendarische Fokker Spin tot de 

allernieuwste 787 Dreamliner van Boeing.

4D kinderfilm ‘I can fly‘
‘I Can Fly‘ is het verhaal dat een grootvader 
aan zijn kleinzoon vertelt. Willem (Mark 
van Eeuwen, Jack van Houten uit GTST) 
komt in 1949 met zijn Tigermoth bij de 
Bermuda Driehoek in een storm terecht. 
Hier ontmoet hij in een hypermodern 
simulator centrum de beeldschone Eva. 
Eva stuurt Willem in een simulator langs 
enkele hoogtepunten in de geschiedenis. 
Eva en de tijdreis blijken achteraf een 
droom te zijn... of toch niet...???

3D film ‘Legends of Flight‘
Nog nooit eerder was ‘Legends of Flight’ 
te zien in een filmtheater. Deze 
gloednieuwe 3D film maakt niet alleen 
indruk op vliegfanaten, maar entertaint 
de hele familie! De bezoeker krijgt een 
kijkje bij de fabrikant van de grootste 
vliegtuigen ter wereld: Boeing Industries. 
De laatste jaren heeft Boeing gewerkt 
aan de nieuwe 787 Dreamliner. Getoond 
wordt hoe de ontwikkelingen in de 
luchtvaart van de 20e eeuw de bouw van 
het grootste passagiersvliegtuig 
ingrijpend hebben veranderd.  

2D film ‘Fighter Pilot‘
De adembenemende film Fighter Pilot 
toont de gevaarlijkste gevechttraining in 
de wereld: "The Red Flag"! In de film zijn 
piloten van ‘s werelds snelste vliegtuigen 
op een van de moeilijkste missies uit hun 
loopbaan. Piloten combineren hun kennis 
van techniek met actie tijdens 
duizelingwekkende snelheden van meer 
dan 1500 km per uur. De ambitieuze 
jonge piloot John Stratton wordt gevolgd 
bij de internationale gevechtstraining 
waar honderden piloten samenkomen 
voor de gevaarlijkste en moeilijkste vlucht 
uit hun carrière.

  ij de kinderfilm ‘I can fly’ wordt de 3D film 
aangevuld met fysieke effecten naar 4D. Tijdens de film vliegt de 
kijker o.a. dwars door de wolken en ontkomt hij niet aan een regenbui.
Zo beleeft de bezoeker een Experience om niet te vergeten.

Afhankelijk van de drukte in het park, draaien de films meerdere 
keren per dag. De laatste film van de dag draait meestal om 16.00 uur.

4D-FILMthEatEr

B
Militair Vliegspektakel
Op 20 en 21 augustus vind het Militair Vliegspektakel plaats. Dit evenement staat in het 
teken van de Tweede Wereldoorlog. In dit weekend zullen bijzondere en historische 
vliegtuigen zich presenteren. Om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten: de P-38 
Lightning, Yak3 en Skyraider maken dit weekend hun opwachting. Er worden diverse 
demonstraties gegeven en er is een aantal militaire groepen aanwezig, zoals de ‘Groene 
groep’, al jarenlang trouwe gast bij de Aviodrome. De ‘Band of Brothers’ is een ‘living 
history group’ met als doel het naleven van het tweede Bataljon van de 506e Parachute 
Infanterie Regiment van de Amerikaanse 101ste Luchtlandingsdivisie in de periode van de 
tweede wereldoorlog. Dit weekend beloofd een spectaculair weekend te worden.

100 jaar Fokker 
"Een smalle strook weiland dicht bij de stad was het. Op een meter of tien van de sloot voelde 
ik dat de vleugels gingen dragen." Dat ervoer Anthony Fokker toen hij op 31 augustus 1911 
het Haarlemse luchtruim koos. Hij vertrok noordwestelijk van het oude centrum met zijn 
zelfgebouwde Spin, vloog rond de St. Bavokerk en keerde heelhuids terug in de polder, 
waar nu de Kleverlaan is. 

De Aviodrome staat uitgebreid stil bij dit memorabele moment uit de luchtvaarthistorie. 
Inmiddels is de Audiotour 100 Jaar Fokker (Van Spin tot Fokker 100) geïntroduceerd. Met 
deze audiotour worden bezoekers voor € 2,- langs de hoogtepunten uit de Fokker-
geschiedenis in het museum en themapark geleid.
Op 3 & 4 september organiseert de Aviodrome samen met de organisatie van het Fokker 
Spin Centennial Festival een feest voor jong & oud: 100 jaar Fokker Weekend. Op deze 
dagen komen vele Fokker machines bijeen op het platform in de Aviodrome. Uit de Eerste 
Wereldoorlog zijn een Fokker Driedekker en  een Fokker D.7 aanwezig. Een Fokker 50 van 
Denim Air blijft een aantal dagen bij de Aviodrome en zal ook rondvluchten gaan maken.  
Ten tijde van het ter perse gaan van dit magazine werd nog onderhandeld over de komst 
van een Fokker 50 van de Koninklijke Luchtmacht en een Fokker F.27 uit Engeland. Tevens 
kunnen er rondvluchten worden gemaakt  met de Fokker Four met vier Fokker S.11’s. Ook 
zal de Fokker Spin terug zijn 
van zijn expositie in Haarlem 
en op het platform 
tentoongesteld worden, net 
als de permanent aanwezige 
Fokker 100 en de Fokker 
Friendship. Voor de kleinere 
kinderen is er het Nationaal 
Kampioenschap Vouw-
vliegtuigjes gooien en 
oudere kinderen kunnen het 
papieren Fokker S.2 
bouwmodel maken. Verder 
zijn er oud-Hollandse spelen 
en is er een nostalgische 
fotograaf aanwezig.

Lockheed P-38 Lightning
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Martin Schröder heeft op 30 juni samen met zijn vrouw de 
opening verricht van de permanente expositie over 
Martinair in de Aviodrome. Onder de aanwezigen waren 
vele Ambassadors. De heer en mevrouw Schröder zijn al 
jaren erelid van de Ambassadors van het Holland Aviation 
House. De opening werd ingeleid door Paul Gregorowitsch, 
CEO van Martinair. De oprichter van Martinair doopte met 
champagne de cockpit van de Havilland Dove in  ‘Martin 
Schröder’. Op de expositie is een chronologisch overzicht 
te zien in vier tijdsbeelden. Een belangrijk onderdeel van 
de expositie vormt de speciaal opgenomen film waarin 
Schröder vertelt over de Haviland Dove, één van de eerste 
vliegtuigen van de vliegtuigmaatschappij Martin’s Air 
Charter.

op dit moment zijn wij trots op onze ambassadors: 
aBN aMro Bank N.V.
aDSE consulting & Engineering bv
aerovision consultancy b.v.
Koninklijke Beuk
Brainnovation
carlsson Wagonlit travel & Events
Driessen aerospace Group NV
Eaglegroove b.v.
EPSt
Incontrol Simulation Solutions
jetSupport
Klüh
Luchtvaartnieuws.nl
ohra Verzekeringen nv
Midlife Invest 
PEcc
tUI Nederland
De Wekerom BV
Print Productions bv

Stichting Fokker-van den Berch Heemstede Luchtvaartfonds, 
kortweg Nationaal Luchtvaartfonds (NLF) heeft in mei voor de 
tweede keer de Nationale Luchtvaartprijs (NLP) uitgereikt. Het 
fonds werd opgericht in 1934 en heeft als doelstelling de 
ondersteuning en stimulering van de Nederlandse lucht- en 
ruimtevaart. Voor het thema innovatie met focus op energie werden 
171 ideeën ingezonden. De jury heeft uiteindelijk besloten om het 
prijzengeld van € 30.000,- ter verdelen onder twee prijswinnaars: 
een groep studenten van TU Delft met “Formatievliegen” en het 
Aero IDEA Team van InHolland met “Wassen we onze handen in 
onschuld of in kerosine”.

tot de ere-leden van de ambassadors behoren:
De heer anne cor Groeneveld, oprichter van de Dutch 
Dakota association (DDa),
De heer Peter jan Legro, voormalig president-directeur 
van transavia airlines,
Drs. Sergio orlandini, voormalig president-directeur van 
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) en
de heer Martin Schröder, oud-directeur en oprichter van 
Martinair holland
tevens is er een aantal particuliere ambassadors.

Martinair Expositie

ambassador aanbieding ohra
Omdat OHRA Verzekeringen NV de historische luchtvaart een 
warm hart toedraagt en van oudsher nauwe banden heeft met 
Schiphol, is OHRA al langere tijd Ambassador van de DDA en vriend 
van de Aviodrome. Op dit moment heeft OHRA een speciale 
aanbieding waar alle relaties, Ambassadors, vrienden en donateurs 
van het Holland Aviation House (DDA en Aviodrome) van kunnen 
profiteren.
OHRA pakt deze zomer flink uit en daarvan profiteert u als lid van 
het Holland Aviation House tot en met 31 augustus 2011: 
•     20% eerstejaarskorting op uw autoverzekering als u die 
       zelf online afsluit;
•     Een gratis Kwik-Fit zomercheck voor uw auto;
•     APK bij Kwik-Fit voor slechts € 14,95. 
Verzeker u van een voordelige zomer!
Gaat u deze zomer op vakantie? Dan krijgt u ook 15% extra 
eerstejaarskorting op de permanente reisverzekering. Bereken uw 
premie op www.ohracollectief.nl/hollandaviation en stap over naar 
OHRA. Hier kunt u ook de kortingen tot 10% op de overige producten 
van Ohra bekijken. U kunt ook bellen met 026- 400 40 40.

opening 
Martinair 
expositie   Advertorial

twee prijswinnaars voor de 
Nationale Luchtvaartprijs 2011

  raag informeren wij u over het lidmaatschap als Ambassador van het 
Holland Aviation House. Als Ambassador bent u lid van een organisatie die grote ambities 
heeft. Door samenvoeging van het Nationaal Luchtvaart-Themapark Aviodrome en de 
DDA Classic Airlines in het Holland Aviation House is de weg vrijgemaakt om hét centrum 
van alle kennis, kunde en ervaring op het gebied van de luchtvaart te worden. Met als doel 
het nationale erfgoed te koesteren, jongeren warm te maken voor een baan in de luchtvaart 
en bedrijven en organisaties als business partner aan ons te binden. Uw steun is daarbij 
van groot belang voor ons. Als Ambassador heeft u een exclusief lidmaatschap dat garant 
staat voor contacten met mede belanghebbenden en belangstellende bedrijven.

word ambassador en steun 
het holland aviation house 

ZoNDEr hIStorIE 
GEEN toEKoMSt 

als tegenprestatie ontvangt u:

•   Twee rondvluchten per jaar in een DC-3 Dakota 
     met 2 introducés (tickets zijn overdraagbaar).

•   Twee keer per jaar gebruik van een 
     vergaderaccommodatie van de aviodrome
     (excl. catering).

•   Permanente toegang tot het Nationaal 
     Luchtvaart-themapark aviodrome met 5 
     overdraagbare jaarkaarten.

•   Vier keer per jaar een thema/ netwerk- 
     bijeenkomst.

•   Uitnodiging om aanwezig te zijn bij bijzondere 
     gelegenheden en evenementen.

•   Vermelding van deelname in de media van het 
     holland aviation house. 

•   Gratis abonnement op Spirit, het 
     kwartaalmagazine van het 
     holland aviation house. 

•   Een Holland Aviation House lidmaatschapskaart 
     met voordeel bij diverse partners (in ontwikkeling).

Ambassador kunt u worden voor € 2.500,- per jaar*. De Aviodrome heeft de ANBI-status 
waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting.
Wanneer u belangstelling heeft om Ambassador te worden stuurt u dan een email naar: 
ambassadors@aviodrome.nl.

*Overige bepalingen:
•Contributie is € 2.500,- per jaar 
  exclusief BTW.
•Het lidmaatschap is voor 
  onbepaalde duur. Opzegging 
  dient te geschieden 1 maand 
  vóór het verstrijken van de 
  termijn.

G

mr. Pieter van 
Vollenhoven (m) wordt 
gefl ankeerd door beide 
prijswinnaars en de 
heren A.C. Groeneveld 
(l) en B.A.C. Droste (r)

SPIRIT_03_04.indd   16-17 7/20/2011   4:22:07 PM



I N F o r M a t I E

1 6 1 7

SPIRIT

  oever de impact van 
een aanslag reikt werd duidelijk na 9/11. 
Door alle aangescherpte veiligheids-
maatregelen werd het onmogelijk film en 
fotowerk op te nemen in de reguliere 
luchtvaart. Daarom zijn naast de 
historische vliegtuigen nu ook de Boeing 
747 en de Fokker 100 gewild objecten 
voor producties. Zo gewild dat de 
Aviodrome soms op capaciteitsproblemen 
stuit.  

Eerste contact
Inmiddels hebben bekende tv-producties 
en vakbladen, met medewerking van de 
Afdeling Sales en Events van de 
Aviodrome, prachtige items kunnen 
maken.  Voorafgaand aan de opnamen 
wordt een behoorlijk traject afgelegd. 
Vanaf de eerste aanvraag tot aan de 
opname dag wordt een vaste routing met 
een aantal “filters” gevolgd. 
Beschikbaarheid van de locatie is een 
eerste vereiste, gevolgd door het budget 
voor de opnames. Nog een belangrijk 
punt is de verhaallijn; de Aviodrome werkt 
niet mee aan producties die een duidelijke 
politieke en/of godsdienstige voorkeur 
uiten, aan gewelddadige scènes, 
expliciete seksuele opnames of aan 
verhaallijnen die de luchtvaart in een 
kwaad daglicht stellen. En, niet te 

vergeten, opnames mogen de 
museumbezoeker niet in de weg zitten.

Betrokkenheid
Als de stappen zijn doorlopen volgt een 
afspraak op locatie om verdere wensen 
en mogelijkheden door te nemen. Van 
rekwisieten als zwemvesten, gordels, 
headsets, kleding, trolleys en vlieg-
tuigtrappen tot aan de plaatsing van een 
cateringwagen, locatie crewruimte en 
visagie bij grote producties. Alles komt 
voorbij.  Ook kan de Aviodrome door de 
ervaring van meerdere jaren meedenken 
in het verhaal. Op de opnamedag zelf is 
een medewerker continue beschikbaar 
voor de opnamecrew.

Film, commercial, drukwerk
Toonaangevend televisieproducent Tévé 
Holland heeft de afgelopen jaren 
meerdere malen gebruik gemaakt van de 
faciliteiten voor het succesprogramma 
“Het zesde zintuig” en ook het 
consumentenblad Autoweek maakte 
diverse foto- en videoreportages waarin 
het bijzondere karakter van de Aviodrome 
naar voren komt. De reclamespot van 
1850 nummerinformatie heeft zelfs 
opnames van de dienstingang bij de 
Aviodrome (de Douane).

“Echte” regen
Echt leuk zijn de opnames waarvan het 
eindresultaat briljant en levensecht is 
maar de opname zelf een en al trucs. 

Mooi voorbeeld is de speelfilm “de Storm” 
over de watersnoodramp van 1953. De in 
de film vliegende helikopter type Sikorski 
S51 staat motorloos in de expositie van 
de Aviodrome (dit type helikopter heeft op 
de tweede dag van de watersnoodramp 
reddingen uitgevoerd). De helikopter is 
voor de opname twee meter van zijn 
plaats geweest en echt beeld is gemixt 
met digitale productie. Hiertoe is één 
rotorblad verwijderd en deze is digitaal 
verspringend tussen de stille rotorbladen 
geplaatst om het draaien van de wieken 
te suggereren. Om een drenkeling te 
‘redden’ in het noodweer werd gebruik 
gemaakt van een trussenconstructie met 
lier. Het  meest opmerkelijke waren toch 
wel  twee productie medewerkers die op 
de banden sprongen om de heli te laten 
schudden. Het geheel werd afgemaakt 
met een medewerker die voor de heli 
gewapend met een emmer water en een 
toiletborstel de “regen” op ramen liet 
slaan!
Op dit moment worden verschillende 
scènes uit de nieuwe serie “Zie ze vliegen” 
opgenomen. De serie, met Carlo 
Boszhard, Irene Moors, Gordon en 
Chantal Janzen, gaat over het wel een 
wee van een luchtvaartmaatschappij. 
Vanaf eind augustus is de serie te zien op 
RTL 4 met de Aviodrome als decor. 

tijdens een film in de bioscoop of op televisie 

word je als kijker meegezogen in de bewegende beelden. hoe levensechter de 

beelden, hoe groter de beleving. Daarom willen professionele foto-, film- en televisie 

productiebedrijven hun opnamen maken in een natuurgetrouwe omgeving. De nostalgie 

van Schiphol ’28 of het robuuste van een Dakota wordt door veel producenten gebruikt 

en u komt deze, al dan niet bewerkt, weer tegen in films, tv-producties of in magazines.

Locatie aviodrome:

h

Foto EN FILMShootS tUSSEN EN IN DE VLIEGtUIGEN
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jaarlijks komen ruim 600.000 

dagrecreanten naar Schiphol. Wat 

trekt deze bezoekers en hoe kun 

je het nog aantrekkelijker voor 

hen maken? Schiphol werkt daar 

momenteel aan. Een interview 

met Gideon ruig, innovator 

bij de afdeling Business area 

consumers, die tevens suggesties 

doet om de aviodrome Experience 

nog vollediger te maken.

  uig (..): “Ik heb een 
opleiding in ontwerpen en marketing 
gevolgd. Ik werk sinds tien jaar op 
Amsterdam Airport Schiphol op het 
gebied van innovatie en service design, 
waarbij sterk vanuit de klant gedacht 
wordt. Tot twee jaar geleden was ik 
werkzaam bij Passenger Service, gericht 
op de passagiersbeleving tijdens 
luchtvaartprocessen, waaronder wachten 
op de vlucht. Ik werkte er onder meer 
mee aan een innovatieproject van de 
vluchtinformatieschermen. Daarbij 
werden grote zwarte monitoren vervangen 
door flat screens met mogelijkheden voor 
filmpjes, reclames en bijvoorbeeld mooie 
foto’s van Nederland als onderliggende 
achtergrond. 
De afdeling waar ik nu werk, richt zich 
meer op een commercieel perspectief: 
wat zijn voor Schiphol naast winkels en 

horeca andere interessante ont-
wikkelingen? Er komen veel mensen en 
bedrijven met ideeën op ons af, zoals het 
plaatsen van health check automaten. 
Voor ons is dan belangrijk te onderzoeken: 
willen passagiers zoiets wel vlak voor het 
vliegen? Bovendien kun je hier niet zo 
maar dingen neerzetten, vanwege brand- 
en veiligheidseisen. Vervolgens kijken we 
of het zakelijk gezien interessant is. 
Schiphol is een ontzettend grote, 
complexe organisatie. Daar verkijken 
veel mensen zich op. Zoiets moet 
afgestemd worden met allerlei 
afdelingen.”
 
Een nieuwe toevoeging aan de 
‘Schiphol Experience’ is sinds 
kort een Fokker 100 op het 
panorama terras. Kunt u daar 
iets meer over vertellen?
“Alleen al door zijn omvang leek zo’n 
toestel bovenop het panoramadak een 
imposant gebaar. Bovendien komen daar 
allerlei mensen: afhalers, wegbrengers, 
passagiers, spotters en dagjesmensen. 

Een jaar geleden was het terras nog kaal, 
nu hangen er informatieborden. De KLM 
heeft de Fokker geschonken. Er kwam 
nogal wat bij kijken; hij weegt 18.000 kilo. 
Een constructiebedrijf heeft het allemaal 
berekend. Hij is met een enorme kraan 
op een standaard geplaatst. Het dak is 
gelukkig erg stevig. Uitgangspunt was 
ooit dat er een treintje over moest kunnen 
rijden om passagiers te vervoeren. Door 
die standaard op de kolommen te laten 
rusten, is het mogelijk. De Fokker krijgt 
een beschermlaag tegen weersinvloeden 
en de motoren zijn eruit gehaald; die 
worden hergebruikt. In het toestel komt 
een expositie met een tijdlijn over de 
geschiedenis van Fokker, waarbij je via 
een glazen afscheiding in de cockpit kunt 
kijken, de verkeertoren hoort en achterin 
nog twee rijen stoelen ziet staan.”

Zijn er andere plannen qua 
Schiphol Experience?
“Vroeger was hier naast het Aviodome 
Schiphol Scoop, met een uitleg over 
Schiphol. Er is nu een winkel, 

Planes@Plaza, waar aviation attributen 
zoals vliegtuigmodellen te koop zijn en 
we hebben natuurlijk de spottersplaatsen 
langs start- en landingsbanen. Naast de 
Fokker op het dakterras komt ook een 
roodwit geblokt winkeltje met Fokker 
items en een terrasje waar je iets kunt 
drinken.”

De dagrecreanten bestaan uit gezinnen, 
opa’s en oma’s met kleinkinderen, maar 
ook mensen die alleen komen winkelen. 
Hoewel zij een kopje koffie drinken, 
genereert dat, afgezet tegen ruim 45 
miljoen passagiers per jaar, niet 
noemenswaardig veel inkomsten.
Ruig: “Maar het zijn wel de fans van je 
bedrijf, waarvoor het leuk is iets te bieden. 
De vroegere bustoer langs vliegtuigen, de 
airside, werd gestaakt vanwege 
veiligheidseisen. We zijn dat aan het 
herontwikkelen als beleving, met 
ondersteunende audio en video in de bus 
langs hele bijzondere plekken. Die tour 
zal bijvoorbeeld gaan langs de 
brandweeroefenplaats met een 
nagebouwd vliegtuig en de sneeuwvloot 

met 15 meter lange voertuigen die schuin 
achter elkaar in colonnes sneeuwschuiven 
op landingsbanen. We vinden dat een 
mooie aanvulling voor deze groep 
bezoekers.
Omdat dagrecreanten voor de 
luchtvaartbeleving komen, staan behalve 
het roodwit geblokte meeting point van 
Dennis Adams, de kunstobjecten 
grotendeels achter de paspoortcontrole. 
Zij fungeren als oriëntatie- en rustpunt 
voor passagiers, als menselijk gebaar in 
een heel logistieke omgeving. Zo’n 
positief, relativerend HaHaHa-werk van 
John Körmeling heeft een goede werking; 
heel veel mensen zijn gestrest als ze op 
reis gaan.”

Wat betekent de aviodrome 
voor u?
“De Aviodrome heeft geholpen met ons 
Fokker 100-project, mede omdat het er 
zelf één heeft staan en over historisch 
materiaal beschikt.
De Aviodrome als geheel vind ik 
fascinerend en het Aviodrome gebouw 
heeft een goede uitstraling. Qua beleving 

is er vooral sprake van een 
tentoonstellingsopzet. Ik kan me 
voorstellen dat via nieuwe media meer 
verhalen verteld kunnen worden, 
waardoor bezoekers meegenomen en de 
beleving indringender wordt. Je zou ook 
acteurs kunnen inzetten, verkleed als 
luchthavenpersoneel. En voor kinderen 
zijn speelse elementen belangrijk. Als 
Schiphol willen wij de link met de 
Aviodrome versterken door meer 
verwijzingen naar elkaar, dat kan 
bijvoorbeeld door middel van 
kortingsbonnen als je hier zo’n bustour 
maakt.
Het nagebouwde Schipholgebouw vind ik 
echt fantastisch. Als je dat binnenloopt, 
zie je dat er qua vormgeving veel 
veranderd is. Ook in technisch opzicht 
wat afhandeling van vertrek en aankomst 
betreft: er komt nu veel technische 
apparatuur bij kijken. Maar het bijzondere 
vind ik, dat er ondank alles qua beleving 
voor de passagier eigenlijk weinig is 
veranderd.”

DE SchIPhoL-EXPErIENcE
PUBLIEKStrEKKEr FoKKEr 100 oP PaNoraMatErraS

Gideon ruig

r
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  arty was werkzaam 
als kapitein op de binnenvaart toen hij 
wegens rugklachten werd afgekeurd. Hij 
vond via het uitzendbureau een baan als 
keukenhulp voor twee dagen. Dat hij nog 
nooit een ui gesneden had, wisten ze 
natuurlijk niet, maar hij zou die 2 dagen 
wel volmaken. Deze dagen werden echter 
4 jaar en Marty leerde de kneepjes van 
het vak. 

In 1997 gaat Marty met een compagnon 
de uitdaging aan; ze starten Catering 
Culinair. Een verbouwde slagerij in 
Kampen wordt al snel te klein. Ze 
verhuizen naar Nunspeet, de 
geboorteplaats van Marty, waar een 
casco pand wordt aangepast aan de 
wensen en eisen van de tijd. 

Samen op de werkvloer
Inmiddels runt Marty samen met zijn 
vrouw Miriam de succesvolle zaak, waar 
nu 18 man personeel werkt. In hoogtij 
dagen werken ze met extra free lance 
koks en uitzendkrachten. Het liefst 
werken Marty en Miriam zelf mee op de 
vloer. “Je ziet wat er gebeurt binnen je 
bedrijf, hoe de  producten de deur uitgaan 
en of je personeel nog gemotiveerd is” 
aldus Marty. 

altijd op tijd!
Catering Culinair is leverancier aan 
talloze bedrijven, voornamelijk in de 
driehoek Zwolle, Amersfoort, Lelystad. 

Zo leveren zij al bijna 14 jaar 
lunchbuffetten, verzorgen zij iedere avond 
overwerkmaaltijden bij onder andere een 
kippenslachterij, brengen zij dagelijks 
maaltijden naar een serviceflat en leveren 
ze buffetten aan bijvoorbeeld de 
Aviodrome.

Als sinds de oprichting van de Aviodrome 
levert Catering Culinair de hapjes, 

lunches, buffetten en uitgeserveerde 
diners, desgewenst met koks. “Op een 
horecabeurs kwamen we aan de praat 
met de toenmalige partymanager van de 
Aviodrome die op zoek was naar een 
cateraar. “Mij moet je hebben! zei ik toen. 
We kunnen goed koken, we denken graag 
mee, we zijn niet te duur en, heel 
belangrijk, wij hebben geen last van files 
en zijn dus altijd op tijd!

Nu, na 14 jaar, is de uitdaging voor Marty 
nog steeds groot. “Het geeft mij een 
enorme boost als blijkt dat ik de 
verwachtingen van mensen heb kunnen 
waarmaken. En of dat nu een eerlijke 
biologische lunch is, een bourgondische 
barbecue of een super de luxe 
uitgeserveerd vijf gangen diner, dat 
maakt mij niet uit. Blije mensen, daar 
gaat het om”. 

catering culinair:

Eén ding stond vast voor de inmiddels 43-jarige 

Marty Fidder: vóór zijn dertigste wilde hij zelfstandig 

ondernemer zijn. Dit is gelukt, want hij is de man achter 

een goed lopend bedrijf: catering culinair uit Nunspeet.

M

BIj catErING cULINaIr Gaat 
hEt oM BLIjE MENSEN

MEEr INForMatIE
over de mogelijkheden van 
evenementen kunt u krijgen via:

aviodrome Events
0320 - 29 23 00
events@aviodrome.nl
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