Japan Trip 2018

De F-2 is een eigen in Japan ontwikkelde en gebouwde F-16 Kloon. De 23-8111
vertrekt na de open dag Iruma terug naar thuisbasis Matsushima .
De voorbereiding
Begin 2018 zaten we middenin de
voorbereiding van onze reis naar de
Verenigde Staten dat jaar. Begin maart
kregen we echter opeens van alle kanten te horen dat er tot nader order
geen medewerking meer mocht worden
verleend aan bezoeken op Amerikaanse
velden. Dit had alles te maken met
eerder verschenen publicaties waar men
in het Pentagon niet zo blij mee was
en waardoor werd besloten om alle
Public Affairs medewerkers bij te gaan
scholen. De PA ‘shutdown’ zou minimaal
3 maanden gaan duren. Ons was het
meteen duidelijk dat we de USA-plannen
voorlopig in de koelkast konden zetten.
We moesten dus op zoek naar een ander
reisdoel voor dat jaar. Na aardig wat
brainstormen waren we er uit: we zouden eindelijk eens een trip naar Japan
gaan maken.
Onze oorspronkelijke reismaand (juni)
leek qua weer niet zo’n goede keus
te zijn, dus besloten we ergens aan
het einde van het jaar de trip te gaan
maken. Na lang zoeken kwamen
we uit op een trip van 10 dagen met
vertrek op 30 oktober. We waren ons
ervan bewust dat op 2 december op
Hyakuri het afscheid van 302 Hikotai
gevierd zou worden. Vanwege de verwachte drukte met Europese spotters
besloten we dus iets eerder te gaan.
Zo zouden we in ieder geval de F-4’s
van 302 Hikotai nog in actie kunnen
zien en zouden we niet over de Europese hoofden hoeven te lopen.
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Met de kaart van Japan op tafel en de
Scramble Orbat info ernaast, zijn we
eerst eens gaan kijken waar we heen
zouden willen en wat te berijden zou
zijn. Aangezien het onze eerste trip
naar Japan zou worden, besloten we
om ons gebied te beperken tot de
(ruime) omgeving van Tokyo. Eén ding
was zeker; Hyakuri moest onderdeel
zijn van de trip. Als ex-Soesterberg
spotters zou het natuurlijk prachtig zijn
om nog eens F-4’s in actie te zien.
Na veel afwegen, afstanden berekenen en informatie inwinnen kwamen
we tot het volgende schema dat op
het kaartje staat afgebeeld.
Toen de reis naderde besloot Dick om
zijn reis te cancelen: vanwege een longembolie werd het hem ten zeerste
afgeraden om deze trip te maken.

De reis begint
Zonder Dick vertrokken we op dinsdag 30 oktober om 14:35 uur vanaf
Schiphol. Met een Boeing 777-200
van de KLM vlogen we rechtstreeks
naar Tokyo. De ruim elf uur vliegen
was best wel een lange zit. Vanwege
de smalle plekken en een nogal
beweeglijke, en later aangeschoten,
Franse dame naast ons, kwam er weinig van slapen. We landden mooi op
tijd. Om 9:45 uur stonden we bij de
gate. Er waren voldoende douanemedewerkers en die waren stuk voor stuk
bijzonder aardig en beleefd. Eén van
de beambten kende zelfs wat Nederlandse woordjes. Een goed begin. In
Nederland hadden we al gevraagd of
ze ons twee trapjes konden organiseren. Het lukte: de medewerker van
het autoverhuurbedrijf vroeg namelijk
of we voor de vliegtuigen kwamen,
zo ja dan zouden er twee keukentrap-
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Eén van de eerste F-4’s die we op Hyakuri voor de lens kregen. De 47-6335 in de
landing bij baankop 03
pen in de auto liggen. De auto, een
grijze Mazda Premacy 4WD automaat,
was gelukkig niet gloednieuw en vertoonde al de nodige gebruikssporen.
Op ons verzoek stelde een medewerker de navigatie in op Engels. Helaas
was dat niet volledig Engels; alleen
sommige knoppen hadden nu een
Engelse tekst. Ook zette hij onze eerste bestemming erin (Hyakuri) en vertelde hoe we het apparaat moesten
gebruiken. Dat ging met behulp van
telefoonnummers, daarvan hadden we
een hele lijst bij ons, dus dat zou gaan
lukken. Daarna konden we gaan.
De rit naar Hyakuri zou circa 1,5 uur
duren. Het links rijden was even wennen, maar dat ging al snel goed. Bij de
‘7-11’ supermarkt gestopt om wat te
eten en te drinken. Daar ook ons eer-

ste Japanse toiletbezoek voltooid. Dat
was een verademing. Gaaf...een hele
unit bij de wc-bril met allerlei sproeiers. Later hadden we ook nog units
met muziek en watervalgeluiden. De
reis kon nu al niet meer stuk. Bij de
kassa lagen broodjes Bapau. Omdat
we na het vliegtuigvoer wel zin hadden in een warme hap hebben we er
allebei één genomen. Wat waren die
dingen smerig! In het midden zat een
soort teer. Prullenbakken zijn helaas
erg dun gezaaid, dus we moesten ze
wel opeten.
Een half dagje Hyakuri
Rond 12:45 uur waren we bij Hyakuri.
De zon scheen en de temperatuur was
super. Omdat het in de middag geen
zin heeft om bij ‘de Towers’ te staan
zijn we aan de westkant van de hoofd-

baan gebleven. We vonden een plekje
aan het einde van de baan (kop 21).
Daar stond ook een grote groep, al wat
oudere, Japanners die allemaal even
vriendelijk waren, maar die helaas
geen van allen Engels spraken. We
stonden er net toen er twee F-4’s en
een T-4 in de overshoot kwamen. Het
plaatsje was een beetje een tegenvaller. De T-4 draaide iets eerder af en de
achtergrond bij de F-4’s was niet echt
super. Daarom zijn we maar op zoek
gegaan naar een beter plekje. Gelukkig hadden we veel Scramble printjes
bij ons, waardoor het zoeken iets eenvoudiger was. Uiteindelijk belandden
we via een smal onverhard weggetje
aan het begin van baan 03. Hier stonden wat Japanners en vijf Fransen.
We wisten dat er ook een 4Aviation
groep in Japan zou zijn, maar zij waren

Een F-4EJ met fotopod op de taxibaan vanaf een lagere positie bij de Towers.

FULL STOP 19-1
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De enige echte RF-4E die vloog op Hyakuri. De overige F-4's van het 501e
reconnaisance squadron die we zagen zijn F-4EJ's met fotopods.
nergens te zien. Na even wachten
landden er rond 14:30 uur eerst drie
T-4’s, met vlak daarachter een groen
gecamoufleerde F-4 van 501 Hikotai.
Om iets na 15:00 uur vertrok de laatste
missie van die dag. Dit keer was het
de beurt aan 301 Hikotai met een T-4
en daarachter twee grijze Phantoms.
Gelukkig zijn de missies redelijk kort
zodat ze rond 16:00 uur alweer voor de
baan hingen. Dat was nog precies op
tijd voor de laatste zonnestralen van
die dag, want om 16:30 uur is de zon
echt wel onder en wordt het heel snel
donker. Toen alles binnen was hebben
we nog even gebeld met de eigenaar
van de ‘Towers’, om te vragen of wij
morgen op zijn heilige terrein mochten
staan. De man sprak gelukkig Engels
en we spraken af om hem morgen om
7:30 uur bij het hek te ontmoeten.
Echt een volledige dag Hyakuri
Vanaf zes uur konden we ontbijten:
en zes uur is in Japan ook echt….
zes uur. Geen minuut eerder. Om
06.40 uur zaten we in de auto en om
7:20 uur waren we bij het hek. Vrijwel
direct kwam het mannetje er al aan
in zijn witte vrachtwagentje. Hij sprak
Engels en was helemaal in zijn nopjes
toen Henk al een paar Japanse zinnetjes op hem losliet. Voor 1500 Yen p/p
(12 Euro) mochten we de hele dag op
de heilige grond staan. Echt fantastisch hoe de basis eigenlijk rondom dit
stukje grond is gebouwd.
We waren vandaag de eersten op
deze heilige grond, dus we konden
58

onze plekjes uitzoeken. We besloten
om maar voor de hoogste toren te
kiezen. Deze is helemaal opgebouwd
uit steigerpijpen, met op drie ‘etages’
een klein platform. De bovenste etage
was deze dag voor ons. Echt een mooi
plekje. Op het bovenste platform zijn
zelfs twee kleine stoeltjes aan de reling
gemaakt en er zijn banden waarmee
je je aan de toren kunt verankeren.
Mochten we er in ons enthousiasme
uitkieperen, dan zouden we óf worden
opgevangen, óf zou, in mijn geval, de
hele toren omvallen. Met de komst van
zestien man van 4Aviaton was het wel
gedaan met de rust. Al met al vrij druk,
maar vanuit onze ijzeren toren hadden
we er niet echt last van. Toen wij aankwamen stonden de eerste F-4’s en
T-4’s al op het platform. Je kunt het
vanaf deze locatie allemaal prachtig
in de gaten houden omdat je eigenlijk
naast het platform staat waar vanaf
alle vliegbewegingen plaatsvinden.
Rond 8:30 uur begon het vliegen.
Helaas was het qua aantallen niet
helemaal zoals iedereen had voorspeld. Dit had ongetwijfeld te maken
met het feit dat er zes F-4’s op Misawa
stonden voor een oefening en wellicht
met het feit dat 302 Hikotai op zijn
laatste benen liep.
We zijn tot circa 13:30 uur bij de
Towers gebleven. De ochtend was
voor ons al meer dan geslaagd. Niet
vanwege het enorme aantal vliegtuigen, maar wel door de manier waarop
je ze daar kunt fotograferen en kunt
bekijken. Daarna zijn we nog even
een paar uurtjes naar de kop van de

03 gegaan om nog wat starts en landingen te nemen. De buit van de dag
bestond uit drie verschillende T-4’s,
tien verschillende F-4’s, twee F-2’s
van Matsushima die een lage overshoot maakten en een CH-47 die een
doorstart maakte.
De moeheid van de reis zat nog wel
in het lichaam, dus op tijd naar bed,
maar wel eerst even naar de Japanse
tv gekeken. Op een gegeven moment
blijven hangen bij een programma met
allerlei filmpjes van dingen die net goed

Henk op het hoogste platform van de toren
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Iruma AB ligt midden tussen de bebouwing.
De C-1 68-1014 van 402 Hikotai na de show in de landing.
gaan. Bijvoorbeeld een jongen met een
skateboard die de weg over vliegt net
voor een auto of een kleine jongetje op
de fiets die omvalt op het moment dat
er een vrachtwagen aan komt rijden.
De vrachtwagen rijdt daarna precies
over de rugzak die het jochie om heeft
heen. Alle filmpjes werden wel 10x
herhaald en werden afgesloten met de
tekst ‘Kiri kiri’. Henk en ik vermoedden
dat dit ‘Jammer, jammer’ betekende.
De `Kiri Kiri´ hebben we deze reis nog
veel gebruikt.
Nog één ochtendje F-4’s dan
Weer om 6 uur ontbeten en weer op
pad. Doordat we iets verkeerd waren
gereden, waren we iets later bij de
Towers. Bovenop ‘onze’ toren stonden
nu twee Denen. Geen probleem want,
omdat we wat andere plaatjes wilden,
waren we toch al van plan om beneden te blijven. Het leuke bij de Towers
is dat er ook zat keukentrappen staan.
Deze zijn vaak achtergelaten door
spotters die weer teruggingen naar
Europa. Het vliegschema was eigenlijk
gelijk aan dat van gisteren. Er ging er
elk half uur wel wat uit. Zelfs de `nepstart´ van een F-4 was weer precies
gelijk aan die van gisteren. Heel apart.
De piloten doen alle checks, hebben
helmtassen bij zich, gaan in de F-4 zitten en alles lijkt op een normale missie.
Ze rijden ook gewoon naar de kop van
de baan, maar komen daarna over de
hoofdbaan terugrijden om de F-4 weer
te parkeren en uit te stappen. Hetzelfde gebeurt eigenlijk met de QRA.
We hadden een beetje dezelfde buit
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als gisteren, dus drie verschillende
T-4´s en tien F-4´s. Nadat we om 13:30
uur bij de Towers vertrokken, besloten
we om maar naar ons volgende hotel
te gaan rijden. We verwachtten wel
wat drukte op weg, mede vanwege
een Japanse feestdag op zaterdag.
De trip naar Shinsayama hebben we
over de tolweg gemaakt. Vanaf daar
zouden we de zaterdag proberen de
open dag Iruma te bezoeken. Ook
hierover veel info en waarschuwingen:
we moesten vroeg gaan, we moesten
eenmaal op het veld gelijk een plekje
langs de taxibaan innemen en indien
mogelijk moesten we niet met de auto
gaan. Gelukkig zat ons hotel precies
tegenover het station. Echt super
geregeld, of was het mazzel?

Iruma open dag
Onze vrijdagavond benutten we door
al een keer met de trein richting Iruma
te reizen. Zo zouden we zaterdag
direct de goede route hebben en zouden we weten hoe het werkte met de
treinen hier. Na veel zoeken en vragen vonden we eindelijk het vliegveld.
Schuin tegenover de ingang van basis
lag een restaurantje ‘Nick’s’, met daaronder de tekst ‘Johnson Air Base’. Het
personeel sprak weer alleen Japans
en ook de kaart was weer volledig in
het Japans. Wel een plaatje van de
‘Johnson Burger’ gevonden. Die maar
genomen ondanks de waarschuwing
van de serveerster ‘Big big’. Dat viel
nogal mee/tegen.

De Navy SH-60K 8445 van 21 Kokutai op de static op Iruma open dag.
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F-2 en de F-15 allebeide precies voor
ons werden neergezet en waren dus
prachtig te fotograferen met instappende piloten e.d.
Om 15:30 uur werd iedereen verzocht
het vliegveld te verlaten. We moesten
gelukkig de minst drukke kant op, dus
het ging allemaal prima. Op het perron stonden plaatjes op de grond op
de plek waar de deuren van de trein
zouden openen. Daar stonden netjes
rijtjes mensen. Niemand die ernaast
De superstille en imposante C-2 88-1207 van 403 Hikotai nam ook deel aan
ging staan, iedereen netjes in de rij.
de Iruma air show
Op het perron ook nog fiks wat personeel, mooi in pak met stoere pet.
Rond 16:40 uur waren we weer op de
Op zaterdag vroeg op pad. We hadden mooi overvliegen. Daarna een UH-60 parkeerplaats van het hotel. Het werd
de route al verkend, dus we konden en een CH-47. De volgende kist op het al weer donker, dus we wilden snel op
gelijk naar de goede uitgang van het programma was de C-1. We kregen pad. Henk achter het stuur, ik snel het
station. Beneden stond een bus met fly-by te zien van vier op Iruma gestati- telefoonnummer van het hotel in de
wat mannetjes er omheen die de men- oneerde C-1’s. Twee van de vier drop- navigatie en rijden maar. Althans.....
sen de bus in stuurden. Het vliegveld ten nog parachutisten. En tegen 11:00 dat was de bedoeling. Bij elke keer
op ging eigenlijk heel vlotjes. Volgens uur eindigde het ochtenddeel van de dat we het telefoonnummer er in wilde instructies die we hadden gekregen show met zeven lokale T-4’s. Daarna den zetten kregen we een foutmelding
maar gelijk een plekje bij de flight-line bleef het voor wat betreft vliegbewe- (‘not in data set’ of zoiets). Jawel, een
gezocht. We hadden geen idee of we gingen stil. Er gebeurde op de grond Engelstalige melding, in een systeem
goed stonden, maar in ieder geval wel wat met langsrijdende geisha’s, wat verder vrijwel alleen in het Japans
stonden we vooraan en stond er geen muziekkorpsen, mannen op grote was. Toevallig hadden we eerder
vliegtuig precies voor onze neus. Tus- trommels en het voorbij lopen van de nog gezegd dat je in dit land zonder
sen het platform waar het publiek op crews van Blue Impulse: het demo- navigatie verloren zou zijn. Nou, dat
staat en de taxibaan staan namelijk de team waar de Japanners zo trots op moment was nu daar. Veel op toetsen
static kisten. Al snel stonden er een zijn. Rond 13:30 uur waren zij aan de zitten drukken en plotseling kregen
we een scherm met kaartjes van de
paar rijen dik Japanners achter ons. beurt met hun blauw/witte T-4’s.
regio’s. Blijkbaar moesten we, nu we
Het mooie is wel dat zij onze plekken
ook echt respecteerden. Je staat op Ons was verteld dat daarna de Japan- naar een andere regio reden, iets aanzich wel mooi op Iruma. Hoe later in ners waarschijnlijk massaal de open passen. Maar ja, hoe? De verhuurder
de ochtend, hoe mooier het licht op dag zouden verlaten. Helaas gebeurde had ons een kunstje geleerd met de
de kisten kwam. Het vliegend gedeelte dat maar mondjesmaat. Dat kwam telefoonnummers, maar dat werkte
van de show begon om 9:45 uur met ook doordat de vliegtuigen die op de niet meer buiten de oorspronkelijke
een start, fly-by en landing van twee static hadden gestaan weer naar huis regio.
T-4’s en één U-4. Daarna was het de vertrokken. Daarbij hadden wij geluk Gelukkig was er net een nette heer
beurt aan een YS-11FC, waarvan we met onze gekozen plek. De F-2 en de aangekomen op de parking. Hij sprak
begrepen hadden dat hij die dag zijn F-15 werden alle twee eerst van hun een héél klein beetje Engels, maar met
laatste vlucht maakte. Samen met plek gesleept en werden naast de onze booking.com uitdraai wist hij wat
een U-125A kwam hij een aantal keer taxibaan gezet. Het mooie was dat de er van hem werd verwacht. Met toch
wel wat moeite heeft hij de
navigatie juist ingesteld. JoeDe F-15J 12-8803 van 306 Hikotai gaat terug naar Komatsu na de open dag Iruma.
pie, we konden weer op pad.
De zakenman had de navigatie goed ingesteld, want we
belandden precies voor de
deur van ons hotel, in Annaka.
Dit plaatsje was gelukkig al wel
iets rustiger. Even ingecheckt
en daarna op zoek naar iets te
eten. Voordat we weggingen
nog even flink zitten klooien
met navigatie. Buiten de telefoonnummers vonden we ook
nog een rubriek voor de 7 cijferige area code. Deze codes
hadden we wel in ons roadbook staan, dus deze er maar
in gezet voor ons tussenpunt
de volgende dag. We zouden
namelijk naar Komatsu rijden,
daar twee dagen bivakkeren
en daarna naar Gifu.
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Ook de Aggressors van Komatsu maakten hun missies. Gelukkig ook enkele met
mooie kleurtjes. F-15DJ 92-8096.

Zondag, ‘rustdag’.
Ondanks dat het zondag was toch
maar weer vroeg ontbeten. We zaten
voor half acht alweer in de auto.
Onze eerste tankstop gemaakt. Gaaf.
Gelukkig gelezen hoe het er aan toe
zou gaan. Je stopt, er komt een persoon (vaak dame) aanrennen. Je geeft
het soort benzine aan (Regula), zegt
dat je ‘m vol wilt hebben (Man-tan)
en dat je cash wilt betalen (Genkin).
Daarop krijg je een doek waarmee je je
dashboard kunt schoonmaken. In de
tussentijd maakt de dame alle ramen
en de lampen schoon. Top geregeld.
Daarna op weg naar een apenpark.
We besloten namelijk de toeristische
route te nemen. Leuk voor een keertje,
maar geen aanrader. Weer terug bij de
auto hebben we even zitten wachten
totdat er iemand de parking op kwam
aan wie we konden vragen om ons
hotel in Komatsu in de navigatie te zetten. Dit keer een
jongere vent. Hij snapte ons
meteen. Voordat hij begon zei
Henk nog ‘even opletten hoe
hij het doet’. Yeah, right….na
twee keer klikken waren we
het al kwijt. Hij deed het ook
heel anders dan de vorige
man. Hij ging met behulp van
allerlei knoppen het Japanse
adres invoeren. Onbegonnen
werk voor ons, maar goed, we
konden weer even een stukje
rijden. Op naar Komatsu.

Vanaf het platform bij de civiele terminal van Komatsu kun je ook mooie
startplaatjes maken. F-15DJ 32-8082.

aal ingericht voor de liefhebbers, met
veel parkeerplaatsen, toiletten en frisdrankautomaten. Helaas qua zon wel
aan de verkeerde kant van de baan
want pas laat in de middag kun je
daar staan. Er stonden al zes Eagles
klaar voor vertrek. In de start konden
we niet fotograferen, dus nadat ze

weg waren zijn we maar onder de landing gereden om ons aan die kant te
installeren. Daar stonden de vijf Fransen al die we ook op Hyakuri hadden
gezien en even later kwamen ook nog
de twee Denen van Hyakuri. Iets later
nog twee Fransen en ook weer aardig
wat Japanners. Lekker in het prach-

Een agressor op de startbaan. Genomen vanaf de civiele terminal. Gelukkig
vliegen er maar een paar airliners per dag op Komatsu. F-15DJ 92-8070.

Na de Phantoms dan nu de
Eagles
De maandag zouden we Eagles gaan zien. Om 7:30 uur
in de auto en tien minuten
later in de stralende zon bij
de spottersplek. Echt speciFULL STOP 19-1
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De zilverkleurige 28-1001 de C-1FTB landt na een fly-by met alle andere types die op Gifu staan.
tige ochtendzonnetje zitten wachten
op de terugkomst van de Eagles. Na
50 minuten landde er opeens een airliner....vanaf de andere kant. Snel in de
auto en geprobeerd nummers vier tot
en met zes te halen. Dat lukte bij lange
na niet. Eenmaal bij de andere landing
maar gewacht op hetgeen nog zou
komen. Na een tijdje wachten gingen
er weer negen Eagles weg … vanaf
de andere kant. Werd het zo’n dag?!
Even getwijfeld, maar we zijn toen
toch maar weer naar de kop van baan
24 gegaan. Tussen 11:00 en 13:45 uur
hebben we daar gestaan en heel wat
kunnen fotograferen. Een U-125, drie
T-4’s en zestien verschillende Eagles
van alle drie de squadrons. Ook nog
twee mooi gekleurde Agressors. Je
staat daar ook echt prachtig. Wanneer
je een karrenpad inloopt sta je iets verder van de weg en lekker rustig langs
een rijstveld. Heerlijk.
De missie die om 14:00 uur terugkwam
landde plotseling weer vanaf de andere
kant. Weer zeven Eagles die we misten.
We besloten om maar eens ons geluk
te gaan beproeven op het uitzichtterras
van de civiele terminal. Dat is best een
leuk en relaxed plekje. Stoeltjes, tafeltjes, drankenautomaten, nette toiletten.
Goed toeven dus. Op de hoofdbaan
kun je prima fotograferen, maar wel met
400 mm (zonder crop). Je staat precies
halverwege de baan. We hebben tussen 14:30 en 16:00 uur nog eens zestien Eagles voor de lens gehad. Toen
we dachten dat het wel klaar was ging
er om 16:30 uur weer een hele groep
Eagles weg. ’s Avonds nog even bezig
geweest met de navigatie. Via ons
hoofdkwartier in Soesterberg hadden
we van Dick een andere manier van
navigeren doorgekregen. Via de internetsite Japan Map Codes kun je elf-cijferige codes vinden die je zou kunnen
gebruiken voor exactere navigatie. We
hebben deze code opgezocht voor ons
hotel bij Gifu en zowaar hij werkte.
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Nog een dagje Komatsu
Mijn verjaardag. Wakker geworden
met cadeaus. Weer vroeg naar het
ontbijt, maar vanwege het weer hadden we niet veel haast. Het was vandaag echt grijs en het regende flink.
Op ons gemak gegeten en uitgecheckt. Daarna naar het Ishikawa Aviation Plaza. Een vliegtuigmuseum dat
vlakbij het vliegveld ligt. Het museum
was nog niet open vandaar dat we ons
moesten behelpen met een Japanse
Sea King die buiten staat. Om exact
7:45 uur vertrokken de eerste Eagles alweer, ook dit keer vanaf baan
06. Vanwege de zware bewolking
en regen zijn we maar naar de terminal gegaan. Daar konden we in ieder
geval droog zitten en een bakkie koffie
kopen. Ondanks het weer toch maar
getracht nog wat plaatjes te maken.
Het was wel donker en nat. Het vliegprogramma was EXACT gelijk aan
dat van gisteren. Qua aantallen en
vertrek- en aankomsttijden. Niet qua
nummers, dus opnieuw heel veel Eagles. Rond 9.00 uur werd het al droog
en in de loop van de ochtend werd het
ook steeds lichter. De rest van de dag
maar op de terminal gebleven tot rond
15:00 uur, we hadden namelijk geen
last van tegenlicht.
Daarna spulletjes in de auto en richting
Gifu. Eigenlijk wel een super rustige
reis. De tolweg leidde ons vlotjes richting het zuiden. Ons gisteren geboekte
Ichinomiya Green Hotel viel in een
goedkopere prijsklasse maar had een
gratis private parking. Het hotel lag
echt in het centrum van Ichinomiya,
een stad met bijna 300.000 mensen.
Naast het hotel waren 5 parkeerplekken die waren afgeschermd met een
oranje pilon. We gingen er maar vanuit
dat dit de ‘private parking’ was. Henk
haalde snel een pilon weg en ik zette
de auto erin. Op dat moment kwam er
een Japanner naar buiten gerend die
in allerlei woord en gebaar ons pro-

beerde duidelijk te maken dat we de
auto er toch echt achteruit in moesten zetten. Waarschijnlijk omdat we
anders qua drukte morgen er nauwelijks uit zouden kunnen.
Nog lekker rondgelopen in het centrum en uitgekomen bij een restaurantje met aardige bezetting. Ook
wat groepen meiden, dat zorgt altijd
voor wat extra gezelligheid. De tafeltjes waren allemaal bezet maar aan
de bar was gelukkig nog plek. Uiteindelijk gekozen voor de biefstuk.
Dat was ook even wat anders dan in
de VS. Hier waren dat vier plakjes op
een houten plankje. Eigenlijk een soort
hapje er tussendoor. Gelukkig hadden
we frietjes bij besteld. Dat was nog wel
een dingetje. De serveerster begreep
namelijk echt niet wat we bedoelden.
Omdat een groepje meiden achter ons
ook frietjes had, zijn we die maar gaan
aanwijzen. Dit tot grote hilariteit van
de gasten. Op een gegeven moment
bemoeide het halve restaurant zich
met onze bestelling. Maar het kwam
goed.
De laatste werkdag; Gifu
Voor de afwisseling zijn we maar weer
eens vroeg opgestaan. We hoopten
dat het navigeren via de mapcodes
ons bij de spottersplek zou brengen.
Dat ging eigenlijk uitstekend, maar
toch reden we per ongeluk de afslag
aan onze rechterhand naar de landing
voorbij. Blijkbaar was deze dag een
dag ter voorbereiding op de show,
breed bekend bij de Japanners, wij
wisten uiteraard van niets. Toen we
daar stonden vertrokken snel achter
elkaar een C-1, een T-7, een T-4, een
F-4, een F-15 en een F-2. Het was wel
een leuk plekje, maar ook niet meer
dan dat. We zijn daarna naar de officiële spottersplek gegaan. Daar was
het heel druk. De eerste en tweede
parking waren zelfs vol. We besloten
om iets meer afstand van de landing
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Boven de rijstvelden oefenden de fighters hun demo. F-15J 12-8928
te nemen en langs een groot grasveld
te gaan staan. De kisten die vertrokken waren kwamen in diverse formaties overvliegen. Voor de landing was
het plekje werkelijk fantastisch. Weinig millimeters en sommige fighters
kun je mooi fotograferen wanneer ze
indraaien.
De C-1 was de laatste kist van de
ochtendgroep die om 10:30 uur binnenkwam. Omdat er niets in de lucht
was besloten we om even naar het
museum te rijden dat iets verderop zit.
Het museum was erg makkelijk te vinden en ligt eigenlijk bij de andere landing. Eenmaal bij het museum viel ons
de enorme hoeveelheid Japanners
met fotoapparatuur op. We besteden
niet zoveel aandacht aan hen. Bij het
museum staan een paar vliegtuigen
buiten, een Neptune en een vliegboot.
Toen we bijna weer bij de auto waren,

kwam de meute fotografen opeens in
beweging. In één lange stroom gingen
ze richting rijstvelden. Als goede kuddedieren zijn we maar meegelopen.
Dat bleek een uitstekende zet. Om
11:15 uur vertrokken er een F-4, een
F-15 en een F-2 die allemaal vrijwel
boven de rijstvelden hun demo uitvoerden. Daarna werd het rustig.
Tot 13:30 uur gebeurde er niets.
Daarna ging er weer van alles weg. Dit
keer geen stuntende kisten, maar een
fly-by van alle types die op Gifu staan.
Eén grote formatie van een C-1, drie
T-4´s, 1 F-2, twee F-4´s en twee F-15´s.
Nadat de formatie twee keer was
overgevlogen kwam alles prachtig in
de landing. Het licht was zo mogelijk
nog mooier dan ´s morgens. Gelukkig
landde om 14:15 uur al de laatste T-4.
Voor ons kwam dat prima uit om dat
we nog een heel stuk moesten rijden

naar Narita Airport. We
gingen weer terug naar
onze startregio, dus konden we weer gewoon
navigeren op telefoonnummer. We hadden nu
gelukkig nog tijd om even
langs het hotel te rijden
om daar alvast de bagage
op de kamer te leggen en
om de auto een beetje op
te ruimen. Daarna direct
weer in de auto gesprongen op weg naar de terugbrengplek van de auto.
Deze had de verhuurder
er in gezet onder ‘Home’,
van Gifu.
dus dat ging goed. Om
21:50 uur waren we bij
de verhuurder. Gelijk allemaal van die jonge knapen er omheen
om de auto in orde te maken. Terwijl
wij binnen stonden kwam één van die
knapen opeens een beetje in paniek
binnen lopen en begon tegen de man
achter de balie te praten. Wij dachten
dat er heel wat aan de hand was, maar
het bleek dat hij kwam zeggen dat we
twee keukentrappen in de auto hadden laten liggen…..
De terugreis
Het vliegtuig vertrok exact op tijd. Het
eten was goed en de stewardessen
waren bijzonder aardig. Toch is 11,5
uur wel een lange zit. Twee uurtjes na
landing waren we al lekker thuis.
Volledig gebroken, maar wat een fantastische trip was dit. Het was het
allemaal waard. Prachtige vliegtuigen,
een mooie, andere cultuur en heel aardige en beleefde mensen.

In de middag staat de zon bij Gifu nog mooier op de landende kisten. F-4EJ 37-8318.
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