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Alhoewel we beide totaal geen kampeerders 
waren, besloten we uit budgetoverwegingen 
toch maar een tent te lenen van een neef. Nadat 
we de tent hadden opgehaald, hebben we hem 
even snel opgezet in de tuin om te zien of dat 
zou lukken. Geen probleem, fluitje van een cent! 
Op woensdag 16 juni werd de metallic blauwe 
VW Kever 1303 volgetankt en ingepakt. Van 
Henk hadden we al begrepen dat hij op zater-
dag 26 juni om 19.35  uur op station Orange zou 
zijn, dus eigenlijk waren we wel klaar voor ver-
trek. We hadden besloten om in de loop van de 
avond te gaan rijden. Dat leek ons qua drukte 
wel een goed idee. Die woensdag hebben we 
eerst nog naar de voetbalwedstrijd Engeland–
Frankrijk op het WK in Spanje gekeken (3-1 
winst voor de Engelsen) en rond 21.30 uur zijn 
we gaan rijden. De route naar Bretagne was 

in 1982 nog een stuk minder goed dan heden 
ten dage. Het overgrote deel van de ruim 1.000 
km. ging namelijk over secundaire wegen. Dit 
vergde nogal wat van de chauffeur en de navi-
gator. Het in de avond en nacht rijden bleek 
niet echt een goed idee, want rond 04.00 uur 

in de morgen werd het ons allemaal een beetje 
te zwaar. De Kever werd daarom ergens op een 
bospad geparkeerd en in no-time waren we in 
dromenland. Na een powernap van ruim twee 
uur schrokken we wakker en waren we weer 
in staat om het laatste deel van de reis te vol-
tooien. Uiteindelijk kwamen we toch pas aan 
het begin van de donderdagmiddag bij het 
vliegveld aan.

La base d’aéronautique navale de 
Landivisiau 
Is pas in 1965 geopend op voorspraak van 
president Charles de Gaulle. Hij wilde graag 
een vaste vliegbasis dicht bij de thuisbasis van 
de Franse vliegdekschepen (Clemenceau en 
Foch), die beide Brest als thuishaven hadden. 
In 1982 waren de volgende units op Landivi-
siau gestationeerd:
• 11 Flotille met twaalf Super Etendards
• 12 Flotille met twaalf F-8 E Crusaders
• 16 Flotille met acht Etendard IVPs
• 17 Flotille met twaalf Super Etendards
• Escadrille 57.S met acht MS.760 Paris en vier

Falcon 10 MER’s.

Ook tegenwoordig is Landivisiau nog wel een 
druk vliegveld. Van de eenheden die er in 1982 
stonden, werd alleen 16 Flotille in 2000 opge-
heven. De overige squadrons zijn er nog steeds 
gestationeerd. 11, 12 en 17 Flotille vliegen met 
de Rafale M en Escadrille 57 S vliegt nog steeds 
met de Falcon 10 MER.
Google Maps en navigatie waren nog lang 

In het voorjaar van 1982 waren we, Dick Wels en Hans Drost, aan het kijken waar we onze zomerva-
kantie konden doorbrengen. Op vliegtuiggebied was er zoveel te doen in West-Europa, het was lastig 
om iets te kiezen. De laatste paar jaar waren we steeds naar Duitsland gegaan, daarom vonden we dat 
het eigenlijk wel tijd werd voor een trip naar Frankrijk. Op de één of andere manier wisten we dat er 
in Frankrijk twee ‘Portes Ouvertes’ gehouden zouden worden in één week tijd. Op 20 juni zou de open 
dag op Landivisiau zijn en een week later de open dag op Orange. Op voorhand leek ons dat prima te 
doen. Dat we eerst naar Bretagne moesten rijden, daarna heel Frankrijk moesten doorkruisen en ver-
volgens weer vanaf Orange terug zouden moeten koersen naar Nederland leek ons geen probleem. 
Dit ondanks het feit, dat maar één van ons een rijbewijs had en we eigenlijk geen ervaring hadden 
met dit soort lange trajecten. Maar goed, een Ronde van Frankrijk is een heroïsch gebeuren en dus 
moesten we ons er maar aan overgeven. Nadat we onze plannen aan Henk de Ridder hadden verteld, 
had hij er ook wel oren naar. Hij kon alleen niet de hele trip mee, maar zou de open dag Orange wel 
mee kunnen pikken. Aangezien hij in die tijd gratis kon reizen met de trein, was zijn plan om daarmee 
rechtstreeks naar Orange te treinen en de open dag met ons te bezoeken om vervolgens gezellig met 
ons mee terug te rijden naar Nederland.

FRANCEFRANCETOURTOUR DEDE
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niet uitgevonden, dus het vinden van plekjes 
rondom het vliegveld was niet eenvoudig. 
Maar na een tijdje zoeken en in- en uitrijden 
van heel veel boerenpaden, vonden we een 
plek met wel een aardig zicht op het veld: we 
zagen heel wat Etendards en Super Etendards 
staan. Er vloog helaas erg weinig. Een paar 
(Super) Etendards, enkele Paris II’s, een Falcon 
en vier Mirage F.1’s. Alles onder een zwaar-
bewolkte hemel. Aan het einde van de mid-
dag hadden we genoeg gezien. We besloten 
om naar onze camping te rijden, de Camping 
Municipal in Landivisiau. De gemeentelijke 

camping was klein en lag pal naast de lokale 
voetbalvereniging. We waren de enige gasten 
op de camping, we konden dus onze eigen 
plek uitkiezen. Het opzetten van de tent was 
zo gepiept, waarna we eindelijk eens lekker 
een douche konden gaan nemen. Daar waren 
we wel aan toe na de zware reis en een gemiste 
nacht. Toen we na het douchen de kranen had-
den dicht gedraaid, waren we erg verrast dat 
we toch nog steeds water hoorden stromen. 
Nadat we elkaar hadden beschuldigd van het 
open laten staan van de kraan, werd het ons 
pas duidelijk dat de watergeluiden van bui-

ten kwamen. Tijdens onze wasbeurt was het 
enorm gaan regenen en flink gaan waaien. 
Na het aankleden trokken we een sprint van 
de douches naar de tent. Toen we de bocht 
omkwamen zagen we dat sommige haringen 
door de wind uit de grond waren getrokken en 
dat de tent bijna op instorten stond. Tot over-
maat van ramp regende het in de tent bijna net 
zo hard als daarbuiten. Nu pas werd duidelijk 
waarom we de tent zo makkelijk hadden kun-
nen lenen… In de tent blijven had geen zin, 
dus we besloten de hele boel op te pakken, 
de drijfnatte tent voorin de Kever te gooien en 
op zoek te gaan naar een betaalbaar hotel. Dat 
vonden we gelukkig snel. Dat het hotel ook 
nog L’Etendard heette maakte wel iets goed. 
We besloten om maar gelijk vier nachten te 
boeken. De kans dat we tent nog droog zou-
den krijgen en dat het in Bretagne drie dagen 
droog zou blijven achtten we te verwaarlozen. 

Op vrijdag zijn we weer naar het vliegveld 
gereden. Wederom zwaarbewolkt en opnieuw 
niet echt veel vliegverkeer. Er vlogen maar 
enkele (Super) Etendards en er landden wat 
kisten voor de open dag. We hadden een 
prachtig overzicht over het vliegveld en kon-
den veel nummers noteren. Tot onze grote 
teleurstelling was er geen enkele F-8E Crusa-
der te bekennen. Heel spijtig omdat we ons 
eigenlijk wel een beetje op deze prachtige kis-
ten hadden verheugd. Maar helemaal aan het 
einde van de middag toen we net wegreden, 
brak figuurlijk de zon door. In groepjes kwa-
men er plots elf Crusaders in de break om ver-
volgens te landen. 

Tegenwoordig vliegt de Franse marine met de 
Rafale. Hier een Rafale M van het 11 Flotille 
tijdens een latere Tigermeet. [Landivisiau, 8 
juni 2017]

De flightline op Landivisau met maar liefst 
zeven (van de twaalf) F-8E Crusaders van het 12 
Flotille. [Landivisiau, 20 juni 1982]
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Later hoorden wij dat ze voor een deploy-
ment elders geweest waren, waarschijnlijk op 
een van de Franse vliegdekschepen. Na een, 
hoogstwaarschijnlijk niet zo gezonde, maaltijd 
stuitten we tijdens onze avondwandeling op 
een groep Franse jeugd die op een betonnen 
voetbalveld een wedstrijd speelden. We heb-
ben deze jongens nog even wat Nederlandse 
voetbalskills bijgebracht. Ons Frans was dra-
matisch, dus communicatie was vrij lastig. 
We hebben hen wel getracht te vertellen dat 
Feyenoord de beste club van Nederland was en 
Van Hanegem de grootste voetballer van ons 
land, maar dat werd niet gesnapt. Ze kenden 
maar één Nederlandse voetballer en dat was 
een zekere Cruyff, heel vreemd. Ook op zater-
dag zijn we even naar het vliegveld geweest. 
Helaas regende het nogal hard, waarop we 
besloten om richting de kust te rijden waar de 
zon leek te schijnen. Daar hebben we de toe-
rist uitgehangen en zowaar wat zonnestralen 
opgevangen terwijl het iets verder van de kust 
de hele dag bleef regenen.
Op zondag was de open dag en gelukkig waren 
de weergoden ons die dag gunstig gezind: 
zon! Hoewel we al vroeg richting vliegveld gin-
gen, was het al aardig druk. Parkeren kon toch 
redelijk dicht bij de static gebeuren en het was 
dus maar een relatief korte wandeling richting 
de vliegtuigen. In die tijd nog geen strenge 
tassencontrole en dergelijke, dus voordat we 
het wisten stonden we op de static. Daar werd 

meteen duidelijk dat we nauwelijks tot geen 
mooie foto’s zouden kunnen maken. De orga-
nisatie had hekken rondom de vliegtuigen 
gezet en de bezoekers mochten hier ook van 
alle kanten omheen lopen. Redelijk teleurge-
steld begonnen we aan ons rondje over de sta-
tic. Tegen de middag leek het duidelijk dat we 
niet echt met een vette buit zouden vertrek-
ken. Toen we echter aan het einde van de static 
stonden, zagen we plots een groepje mannen 
met camera’s die zich daar verzamelden. We 
besloten in de buurt rond te blijven hangen 
en niet zonder resultaat, want na een minuut 
of tien kwamen er enkele Franse militairen 
die de hekken openden en met de groep een 
platform overstaken. Een blik naar elkaar was 
voldoende, en zonder wat te zeggen sloten wij 
zo onopvallend mogelijk bij het groepje aan. 
De groep liep regelrecht naar twee flightlines, 
eentje met daarop vijf Etendards en eentje met 
zeven Crusaders. De groep, en wij dus ook, kre-
gen alle kans om de kisten te fotograferen. Na 
een klein half uurtje gaven de militairen aan 
dat het tijd was om terug te gaan. Tijdens het 
oversteken van het platform was er ook nog 
gelegenheid om twee Alouette III’s, een Super 
Frelon en een CM-170 te fotograferen. Toen 
ontstond er plots wat onrust bij de begelei-
dende militairen. Men kreeg blijkbaar door dat 
wij niet tot het groepje pers behoorden dat ze 
begeleid hadden. Wij probeerden ons van de 
domme te houden en snel richting static te 

lopen om daar in de menigte te verdwijnen, 
maar helaas… we waren te laat.  Van de militai-
ren kregen we allerlei vragen op ons afgeslin-
gerd waar we weinig van begrepen, maar waar-
van we ons wel konden voorstellen waar ze 
over gingen. Toen men doorkreeg dat er geen 
conversatie opgebouwd zou kunnen worden, 
werden we in een busje van de militaire poli-
tie gezet. Ze brachten ons, zo bleek later, naar 
het kantoor van de basiscommandant. Onder-
weg op de achterbank spoelden wij al snel 
onze rolletjes terug en vervingen ze door lege 
exemplaren. De volle rolletjes verdwenen in de 
onderbroek. Bij het kantoor van de basiscom-
mandant werden wij uit de bus gehaald en met 
veel bombarie naar binnen geloodst. Het leek 
wel of er twee spionnen gearresteerd waren! 
Tot ons groot geluk was de commandant niet 
alleen in zijn kantoor: er bevonden zich tevens 
twee bloedmooie Franse dames bij hem. Hij 
had dus wel andere dingen aan zijn hoofd dan 
twee Hollandse pubers die sneaky wat foto’s 
hadden gemaakt. Dat maakte hij de militairen 
ook gelijk duidelijk en voordat we het wisten 
stonden we alweer buiten zijn kantoor. De mili-
tairen die ons hadden opgepakt, waren zicht-
baar teleurgesteld dat hun heldendaad onbe-
loond bleef en met driftige gebaren gaven ze 
aan dat we konden vertrekken. Aangezien dit 
kantoor zich dicht bij de parkeerplaats bevond, 
en wij het idee hadden dat het niet beter en 
mooier zou worden dan ons rondje op de 
flightline, besloten we in de Kever te springen 
en het veld te verlaten. Met John Miles’ Music 
op de speakers sloten wij luid zingend een toch 
wel succesvol bezoek aan Landivisiau af. Op 
maandag vertrokken wij in zuidoostelijke rich-
ting voor onze etappe richting Orange. Onze 
eerste stop hadden we gepland in Tours, zodat 
we ook daar een kijkje zouden kunnen nemen 
bij Base Aérienne 705. 

De Super Frelon helikopter was tot april 2010 
bij de Franse marine in dienst. Dat is toch 
bijna 30 jaar nadat deze foto is gemaakt. 
[Landivisiau, 20 juni 1982]

16 Flotille had in 1982 8 Etendard IVP’s tot 
haar beschikking. Hier de 108 in een typisch 
Bretons landschap. [Landivisiau, 20 juni 1982]
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Ook nu weer veel secundaire wegen, waar-
door de afstand van circa 550 km. ons een 
groot deel van de dag kostte. Het was dan ook 
al aan het einde van de middag toen we bij het 
vliegveld arriveerden. De laatste trainingsmis-
sies werden net beëindigd. Tijd om een goed 
plekje te zoeken hadden we eigenlijk niet 
meer. Dus beperkten we ons tot het lezen van 
de nummertjes van de 21 Alpha Jets die we 
zagen landen. Ook landden er nog een Brous-
sard en een CM-170. Een hotel was in deze 
grote stad zo gevonden. 

Base Aerienne 705 Tours 
Was vanaf 1961 de thuisbasis van de opleidings-
school tot gevechtsvlieger ‘Christian Martell’. 
De opleiding kwam van Meknès in Marokko 
en er werd gevlogen met de Dassault Ouragan 
en T-33. Later opgevolgd door de Mystère IV en 
vanaf 1979 door de Alpha Jet. In 1982 vloog de 
Groupement Ecole 314 alleen nog met Alpha 
Jets. In juni 2020 is de opleiding verplaatst naar 
Base Aérienne 709 Cognac/Chateaubernard 
waar nu de Pilatus PC-21 gebruikt wordt voor 
de basis vliegeropleiding. Op Tours is nu alleen 
nog een vliegende eenheid van de Gendarmerie 
gestationeerd. 

Na een goede nachtrust en een Frans ontbijtje 
werd de Kever weer gestart en reden we naar 
Clermont-Ferrand. Daar wilden we overnach-
ten en dan konden we gelijk een kijkje nemen 
bij de lokale vliegbasis. Alhoewel de reis maar 
400 km. was kwamen we, doordat we enorm 
moesten zoeken, toch pas weer laat aan bij 
de basis. Het vliegveld lag pal ten oosten van 
de stad Clermont-Ferrand. Het plekje dat we 
uiteindelijk vonden om de vliegbewegingen 
te bekijken was verre van ideaal. We ston-
den redelijk ver van de landing en ook nog 
eens langs een enorm drukke weg waar je 
doorlopend op je hoede moest zijn om niet 
onder een voorbijrazende Peugeot, Renault 
of Citroën te belanden. We beperkten ons tot 
het kijken en het lezen van wat nummers. 
De enige vliegende machines waren negen 
CM-170R’s die we zagen opstijgen en een half 
uurtje later weer zagen landen. 

Toen we later nog om het vliegveld reden kon-
den we nog wat andere vliegtuigen zien staan. 

Base Aerienne  745 Aulnat
Werd in 1961, na een aantal jaren gesloten 
te zijn geweest, heropend. Het werd de thuis-
basis van de ´DMP Division des Moniteurs de 
Pilotage´, die de voorafgaande jaren gehuisvest 
was in Marrakech, Marokko. Er werd gevlogen 
met de North American T-6. Deze werd vanaf 
1962 vervangen door CM-170R Fouga Magister. 
In 1982 werd de naam van de eenheid gewijzigd 
in Groupement d’ Instruction-313. Deze vloog 
alleen nog met Fouga Magisters en CAP-10B´s. 
In 1985 vertrok de Franse luchtmacht en kreeg 
het vliegveld een civiele functie. Tegenwoordig 
staat het vliegveld bekend als Clermont-
Ferrand-Auvergne Airport. Het wordt hoofdza-
kelijk gebruikt door Air Corsica, Air France en 
Ryanair.

Op woensdag begonnen we aan het laatste 
stuk van onze reis naar Orange. Aangezien het 
eindelijk eens mooi weer was, besloten we om 
de ´groene weggetjes´ op de kaart te nemen 
om zodoende ook nog wat van het Franse 
landschap te zien. Een werkelijk adembene-
mende reis met prachtige vergezichten en ste-
vige bergjes, waar de Kever hard moest wer-
ken om er een beetje snelheid in te houden. 

De tocht voerde ook langs het prachtige 
Le-Puy-en-Velay, een schitterend plaatsje waar 
ver boven het stadje een 23 meter hoog Mari-
abeeld uittorent. Door onze toeristische route 
waren we pas laat in Orange. We maakten even 
een kleine tussenstop bij het vliegveld en zijn 
toen naar de camping gereden die we had-
den uitgezocht. Weer een Camping Municipal. 
Deze camping lag prachtig centraal in Orange, 
boven op een heuvel, de ´Colline Saint-Eu-
trope´ net boven het Romeinse amfitheater 
en met schitterend uitzicht op de stad. Tegen-
woordig is deze camping verdwenen. Het hele 
gebied op de heuvel is nu veranderd in een 
park. We kregen een prima plekje onder een 
boom toegewezen en zijn daarna onze tent 
weer gaan opzetten. Het drijfnat in de auto 
gooien had wel zijn sporen nagelaten. 
Buiten het feit dat de tent nog vochtig was, 

Een Fouga Magister mag niet ontbreken op 
een Franse open dag. De Airmée de l’air heeft 
meer dan 400 CM-170R’s in gebruik gehad. 
[Orange ,27 juni 1982]

De Mirage IV was jarenlang de hoeksteen van 
de Franse kernmacht (Force de Frappe). Hier 
taxiënd op Orange op weg naar zijn JATO-
raketstart tijdens de open dag. [Orange, 27 
juni 1982]
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zaten er flinke vlekken in. Maar ach, het was in 
Orange prachtig en warm weer: de tent zou in 
no-time wel droog zijn. Na het opzetten van de 
tent plaatsten wij er een klein vlaggetje met de 
Hollandse driekleur bovenop. Dat werkte blijk-
baar als een magneet op de Franse liefhebbers 
van Nederlandse exportproducten, want na 
nog geen tien minuten stond er al een brood-
magere, ongeschoren Fransman bij ons voor 
de tent om te vragen of we toevallig ‘shit’ te 
koop hadden. Na wat Nederlandse beledigin-
gen droop hij af. Om onze veilige aankomst in 
Orange te vieren besloten we ’s avonds maar 
lekker uit eten te gaan. Beide zijn we gek op 
Chinees, dus daar gingen we naar op zoek. 
Helaas geen Chinees restaurant te bekennen, 
maar wel een Vietnamese eettent. In onze 
onschuld gingen we er maar vanuit dat de keu-
ken overal in Azië wel gelijk zou zijn en dat er 
weinig verschil zou zitten tussen Chinees en 
Vietnamees eten. Op goed geluk bestelden we 
wat van de kaart en dat hadden we beter niet 
kunnen doen. Wat we voorgeschoteld kregen 
was werkelijk niet te eten. 
Het had de smaak van de geur in een dieren-
winkel en achteraf viel het ons ook op dat er 
heel weinig katten in de buurt van het restau-
rant liepen, maar misschien was dat toeval… 
Gelukkig hadden we de volgende dag geen 
darmklachten, dus op naar het vliegveld. 
Daar gebeurde werkelijk niets. Er vlogen 

slechts één Mirage F.1 en één C-160. Voor de 
rest absolute rust. Ook de vrijdag besteedden 
we deels rond het vliegveld. Toen was er wel 
meer activiteit. Zestien verschillende Mirage 
F.1’s, drie Paris II’s, drie CM-170’s, twee Mirage 
III’s, een C-160D, een T-33 en niet te vergeten 
een ‘spectaculaire’ Jodel D-140.

Base Aérienne 115 Orange-Caritat 
In 1982 was Orange de thuisbasis van maar 
liefst drie squadrons met Mirage F.1’s. EC01.005 
‘Vendée’, EC02.005 ‘Ile-de-France’, beide met 
Mirage F.1C’s, en EC03.005 ‘Comtat-Venaissin’ 
met Mirage F.1B’s. Met circa 24 F.1’s per squa-
dron stonden er destijds dus ruim 70 Mirage F.1’s 
op Orange. Hoe anders is dat heden ten dage. 
EC03.005 werd ontbonden in 1997 en EC01.005 
in 2007, dus alleen EC02.005 is nog over. Dit 
squadron is verantwoordelijk voor de training 
van alle Mirage 2000 piloten. Het squadron 
beschikt over 17 Mirage 2000B’s en zeven Mirage 
2000C’s. Verder is het met AS-555 helikopters uit-
geruste EH.05.067 op Orange gestationeerd.

Op zaterdagavond stonden wij rond 19.30 uur 
bij het station Orange. Zoals anderhalve week 
geleden afgesproken zou Henk om 19.35 uur 
met de trein aankomen. Het is vandaag de dag 
niet meer voor te stellen, maar we hadden na 
ons vertrek geen enkel contact meer gehad 
met Henk. Toch twijfelden we er eigenlijk geen 

moment aan dat Henk om iets over half acht 
het station uit zou komen lopen. En aldus 
geschiedde. Henk was met de TGV gekomen 
en met een snelheid van 300 km per uur tussen 
Parijs en Lyon was zijn reis een heel stuk sneller 
verlopen dan die van ons. ’s Avonds zijn we, om 
de hereniging te vieren, Orange in geweest. 
In Orange zat ook een kazerne van het vreem-
delingenlegioen en blijkbaar gingen al deze 
mannen ook op zaterdagavond de stad in. 
Elk café zat vol met deze militairen. Ondanks 
de enorme verzameling testosteron was het 
nergens onrustig of onveilig. Later werd ons 
duidelijk waarom. De hele avond reden er 
namelijk Jeeps met militaire politie van het 
vreemdelingenlegioen door de straten. Toen 
er op een gegeven moment toch een minus-
cuul akkefietje was in een café waar we waren, 
stormden de MP’s naar binnen, haalden een 
paar keer flink uit met de ‘lange lat’ en voerden 
degenen die zij als boosdoeners zagen, direct 
per Jeep af. Na een gezellige en warme avond 
was het met iets te veel alcohol in het lijf nog 
een hele klim terug naar de tent. De volgende 
ochtend werden we wakker met een bonkend 
hoofd. Maar we hadden geen tijd om eraan toe 
te geven: we moesten aan het werk. Snel wat 
aspirines ingenomen en daarna naar het vlieg-
veld. Daar hebben we eerst koffie en een stok-
brood met ham gekocht. Toen we dat binnen 
wisten te houden, konden we gaan genieten 
van het tweede hoofddoel van deze vakantie, 
de open dag Orange. 

De static was in tegenstelling tot een week 
eerder op Landivisiau nu wel te fotograferen. 
Er was een soort flightline gemaakt waarbij het 
publiek alleen voor de vliegtuigen langs kon 
lopen. Achter de vliegtuigen was een kleine 
aarden wal, prima fotomogelijkheden dus. 

Enkele kisten van de static/flightline op Orange 
vlogen ook in de show, waaronder deze Jaguar 
A van EC3/3 ‘Ardennes’, gestationeerd op 
Nancy. [Orange, 27 juni 1982]

De static show op Orange was spottervriendelijk 
opgesteld. Hier de 405 2-LG, een Mirage IIIE van 
EC3/2 ‘Alsace’. [Orange, 27 juni 1982]
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Enkele vliegtuigen van deze flightline vlogen 
ook in de show. De open dag was wel bijna 
volledig Frans. De enige twee ‘buitenlanders’ 
op de static waren twee F-111F’s van het 493st 
TFS van RAF Lakenheath. De Jaguar die op de 
static stond en later in de show vloog, was van 
EC03.003 ‘Ardennes’ van Nancy. Dat maakt 
hem wel redelijk uniek omdat ze daar maar 
relatief kort met de Jaguars hebben gevlo-
gen. Nadat we alle tijd hadden genomen om 
de static langs te lopen en een kijkje hadden 
genomen in de diverse hangars, nestelden we 
ons in het gras langs de rolbaan. De show was 
volledig Frans van aard en kende niet heel veel 
afwisseling. Zo waren er bijvoorbeeld geen 
demo teams. Het was vooral de grote hoeveel-
heid vliegtuigen die over de rolbaan kwam, die 
deze open dag zeer de moeite waard maakte. 
Er kwamen alleen al 19 verschillende Mirage 
F.1’s aan ons voorbij, evenals een Mirage IV en 
een vrij unieke Noratlas. Deze laatste was van 
ELAS 1/44 van Solenzare, Corsica. En als toetje 
vertrok de Mirage IV met een JATO raket take-
off!  Rond een uur of vier was het gedaan en 
besloten we ook deze open dag te verlaten. 
Opnieuw met een goed gevoel, want ook deze 
dag was meer dan geslaagd. 

De maandag na de open dag reden we terug 
naar Nederland. Omdat we nu twee chauffeurs 
hadden, besloten we de 1.300 km maar in één 
keer te rijden. Het WK voetbal was nog in volle 
gang en we probeerden dat wel een beetje 
te volgen. We wisten bijvoorbeeld dat op de 
maandag dat wij terugreden, de wedstrijd 

Frankrijk–Oostenrijk op het programma stond. 
Op een gegeven moment verveelde Dick - 
die op de achterbank zat - zich een beetje 
en schreef met een stift op een stuk karton 
‘France–Autriche 0 – 9’ en plaatste dit bord 
bij de achterruit van de Kever. Dit maakte de 
terugreis een stuk minder saai. We werden niet 

alleen doorlopend boos aangekeken, maar 
soms ook afgesneden. De zwaaiende middel-
vingers die we kregen, waren op een gege-
ven moment niet meer te tellen. Fantastisch 
was ook de reactie van een Fransman bij een 
wegrestaurant die het bord op de hoeden-
plank zag liggen. Hij deed een paar stappen 

naar achteren om te kijken naar het kenteken 
en schudde toen met zijn hoofd. Wij zagen dit 
van achter het glas in het restaurant gebeu-
ren. Toen de beste man binnen kwam zei Dick 
keihard (zodat hij het wel moest horen): ‘Peut-
être ce soir neuf- zero, au dix-zero’.  De Frans-
oos kwam naar ons toe en we kregen een vijf 
minuten durende tirade over ons heen waar 
we geen woord van snapten. Maar de strek-
king zal ongetwijfeld geweest zijn, dat die uit-
slag niet klopte.   Een chauvinistisch volkje, die 
Fransen… 
Uiteindelijk wonnen de Fransen de wedstrijd 
met 1-0, maar toen waren wij al bijna het land 
uit. 

Maar liefst 19 verschillende Mirage F.1’s rolden 
aan ons voorbij, zo ook deze Mirage F.1C, de 
236 5-OP van EC2/5 ‘Ile de France’, één van 
de drie op lokaal gestationeerde squadrons. 
[Orange, 27 juni 1982]

Alleen EC2/5 ‘Ile de France’ is met 24 Mirages 
2000B/C nog gestationeerd op Orange. Een 
bezoek aan dit veld, vanwege de prachtige 
fotomogelijkheden, is nog steeds de moeite 
waard. [Orange, 11 mei 2015]

Foto’s en tekst, Recce Repports.

De Nord 2501 Noratlas is een prachtig Frans transportvliegtuig. Dit exemplaar, op de rolbaan 
van Orange, was van ELAS 1/44 op Corsica.
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Op maandag 9 augustus 2021 landden er twee 
KC-135´s van het 174th ARS, 185th ARW van 
de IOWA Air National Guard van Sioux City op 
Geilenkirchen. Eén van de KC-135´s met num-
mer 57-2606 is getooid met speciale 75th anni-
versary staart. Het ontwerp is een replica van 
de staartversieringen van de F-16´s van deze 
eenheid in de jaren ‘90. De `Bat Moniker` stamt 
uit de tijd dat de unit in Vietnam vloog met de 
F-100 Super Sabre. Veel van de missies van de 
eenheid werden ´s nachts gevlogen wat hen 
het call sign ´Bat´ opleverde. De twee Stratotan-
kers zijn weer op deployment op Geilenkirchen 
om de E-3A NATO missies te ondersteunen.
We waren voor die kist al vroeg naar Geilenkir-
chen gegaan. Maar toen we daar om 8.30 uur 
aankwamen, hoorden we op de scanner dat 

de E-3A AWACS waarmee de tanker zou gaan 
vliegen, problemen had en dat een vertraging 
van 4,5 uur werd verwacht. We  besloten om 
een uurtje door te rijden naar Nörvenich. Daar 
misten we net vijf Eurofighters die  naar Laage 
waren vertrokken en niet zouden terugkeren. 
Terug naar Geilenkirchen en dat kostte nogal 
wat moeite vanwege de nasleep van alle over-
stromingsellende. Die ellende ondervonden 
we ook ter plekke in het maisveld bij Geilenkir-
chen: het was verschrikkelijk nat. Als je te lang 
stil bleef staan, dan werd je gewoon vastgezo-
gen. Onze schoenen waren naar de knoppen, 
maar we hebben die mooie KC-135 in de tas, 
dus missie uiteindelijk geslaagd.

Foto’s en tekst, Recce Reports.

KC-135R 57-2606 IOWA ANG, 174 ARS, 185th ARW [Geilenkirchen ,9 augustus 2021]

KC-135R 61-4840 Ohio ANG, 166 ARS, 121th ARW [Geilenkirchen, 25 augustus 2021]



Wat een heerlijke brute kist, deze Crusader van 12 Flotille. [Landivisiau 20 juni 1982, Recce Reports]

F-4E 77-0288 111Filo met de Celebrating 70th Anniversary of NATO  tail-art van Eskisehir AB [Konya AB juni 2021, Ton van Schaik]

In 1982 was Orange de thuisbasis van EC.005 met Mirage F-1C’s. Bovenstaande foto is dertien jaar later gemaakt. [Orange 11 
mei 2015, Recce Reports]


	Tour-de-France.pdf
	Batwings
	Back

