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Amerikaanse vliegvelden in Rheinland-Pfalz, 
situatie 1980
• Bitburg Air Base

Thuisbasis van de 36th Tactical Fighter Wing, 
met drie squadrons, 22nd Tactical Fighter 
Squadron, 53rd TFS en het 525th TFS. Alle 
drie de squadrons werden vanaf herfst 1980 
uitgerust met de F-15C/D
• Hahn Air Base
Thuisbasis van de 50th Tactical Fighter Wing, 
met drie squadrons, 10th Tactical Fighter 
Squadron, 313th TFS en 496th TFS. Alle drie 
de squadrons waren uitgerust met de F-4E 
Phantom. 

• Ramstein Air Base
Thuisbasis van de 86th Tactical Fighter Wing, 
met twee squadrons, 512th Tactical Fighter 
Squadron en 526th TFS. Beide squadrons 
waren uitgerust met de F-4E Phantom. 

• Sembach Air Base
Thuisbasis van de 601st Tactical Control 
Wing, bestaande uit drie squadrons, 20th 
Tactical Air Support Squadron en het 704th 
TASS beide met OV-10 Bronco’s en het 601st 
TASS met CH-53’s. Daarnaast was op Sem-
bach Detachment 1 van de 81st Tactical Figh-
ter Wing van Woodbridge/Bentwaters met 

A-10’s gestationeerd, in het kader van For-
ward Operating Location operaties.

• Spangdahlem Air Base
Thuisbasis van de 52nd Tactical Fighter Wing, 
bestaande uit drie squadrons, 23rd Tactical 
Fighter Squadron met F-4D/E’s, 81st TFS met 
F-4E/G’s en het 480th TFS met F-4D/E’s.

• Zweibrücken Air Base
Thuisbasis van de 26th Tactical Recon-
naisance Wing, met slechts één squadron, het 
38th Tactical Reconnaissance squadron met 
de RF-4C De F-4D’s werden vervangen door 
F-4E’s met AN/ARN-101 digitale navigatie 
apparatuur.

Flugtag 
Spangdahlem 1979
Op 3 juni 1979 
stond de open dag 
Spangdahlem op 
het programma. Het 
beloofde, met een 
temperatuur van 
bijna 25 graden en 
redelijk wat zonuren, 
een prima dag te 
worden. 

De open dag zou beginnen om 10:00 uur, 
maar omdat we op de open dag 1978 had-
den gemerkt dat er geen hekken om de vlieg-
tuigen op de static stonden, wilden we eigen-
lijk wel proberen om (veel) eerder het veld 
op te komen. In die jaren duurde de reis naar 
Spangdahlem nog wel flink wat langer dan 
tegenwoordig. De route vanaf Monschau bij de 
Belgisch-Duitse grens bestond toen nog volle-
dig uit secundaire wegen. In het begin van de 
nacht verzamelden we ons en rond half drie 
vertrokken we. We gingen uit van een reistijd 
van vier uur waardoor we dus om circa half zes 
in de ochtend bij Spangdahlem zouden aanko-
men. Half zes? Jazeker, want in 1979 deden de 
Duitsers nog niet mee aan de zomertijd zodat 
het bij de Duitse grens opeens weer een uurtje 
vroeger werd. 

Onze planning klopte volledig en rond 05:30 
uur kwamen we aan bij de basis. De hoofdpoort 
lag ten opzichte van tegenwoordig nog een 
stuk zuidelijker en was niet zo geavanceerd en 
streng beveiligd als tegenwoordig. Gewoon 
één rijstrook het veld op en één rijstrook het 
veld af en verder geen roadblocks of barriërs. 
Vlak voordat je bij de hoofdpoort kwam was 
er langs de provinciale weg L46 een klein par-
keerplaatsje. Daar kon je via een trapje omhoog 
richting een barak van de Public Affairs. 

We besloten om ons daar maar te melden om 
te zien of het mogelijk was om voor de grote 
massa uit de basis al te betreden. Ondanks het 
belachelijk vroege tijdstip waren er zowaar 
al mensen aanwezig. Na te hebben gemeld 
dat we voor de open dag kwamen en na het 
tonen van een pasje van één van ons die bij 

In de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw waren we aardig verslaafd aan de Amerikaanse vliegvelden 
in Duitsland. De USAF was tijdens de koude oorlog natuurlijk sterk vertegenwoordigd in Duitsland. 
Alleen al in deelstaat Rheinland-Pfalz waren zes Amerikaanse vliegbases te vinden, die allemaal 
redelijk goed te bereizen waren. Dat werd alleen maar eenvoudiger toen sommige van ons over een 
rijbewijs en auto beschikten. Op operationele dagen beperkte het spotten zich bij de meeste velden 
wel tot landingsplaatjes. Alleen op Zweibrücken kon je ook op de baan fotograferen. Om de kisten van 
dichterbij te kunnen fotograferen en toch ook wel vanwege het sfeertje dat in die jaren altijd op de 
Amerikaanse open dagen heerste, probeerden we zoveel mogelijk van die open dagen mee te pikken. 
Sommige velden hielden deze eens per twee of drie jaar, maar Ramstein en Spangdahlem organiseer-
den eigenlijk elk jaar wel iets. De open dagen op Ramstein waren een stuk grootser van opzet dan 
die op Spangdahlem. Meer vliegtuigen op de static en veel meer vliegtuigen in de show. Toch bleef 
Spangdahlem ons altijd trekken. De combinatie van de prachtige ligging in de Vulkan Eifel en drie 
squadrons met verschillende types F-4 Phantom maakten dat we Spangdahlem graag bezochten. De 
airshow op Spangdahlem was om die reden dan ook eigenlijk elk jaar vaste prik voor ons.

F-4D 66-7555 SP 52nd TFW/480th TFS showt 
met trots welke bewapening een F-4D mee 
kan nemen op missie.
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de luchtmacht werkte, kregen we een formu-
lier waarmee we naar de poort konden rijden 
en waarmee we het veld op konden gaan. Met 
ons formuliertje meldden we ons bij de bewa-
ker en zonder enig probleem of vraag werd ons 
toegang verleend. Om 06.00 uur ´s ochtends 
waren we al op Spangdahlem! 

We hadden dus vier uur de tijd voor het foto-
graferen van de static voordat het andere 
publiek toegang zou krijgen. Na het parkeren 
zijn we snel naar het platform onder bij de 
toren gelopen. De vliegtuigen op de static op 
Spangdahlem werden op de open dagen altijd 
op dezelfde manier neergezet. Eigenlijk in een 
soort rondje op het platform. Er stonden totaal 
23 vliegtuigen op en rond het platform. Voor 
die tijd was het allemaal niet zo heel specta-
culair wat er stond, maar terugkijkend was het 
toch wel een mooie verzameling kisten. Uiter-
aard stond er een aantal Spangdahlem F-4’s. 
Eén F-4D, twee F-4E’s en één F-4G. Helaas zou-
den de meeste tijdens de open dag worden 
gebruikt als ‘foto-cabine’. Ze waren dus aardig 
ingebouwd door trappen en dergelijke die 
later op de dag door de bezoekende Duitsers 
gebruikt konden worden wanneer ze zich in 
de cockpit wilden laten vereeuwigen als een 
stoere F-4 vlieger. 

De USAF was verder vertegenwoordigd met 
een RF-4C van Zweibrücken, een OV-10A en 
A-10A van Sembach, een F-111F van Laken-
heath en een F-15A van buurman Bitburg.  De 
RAF stuurde wat van hun in Duitsland gestati-
oneerde machines naar Spangdahlem. De Duit-
sers zelf stuurden drie verschillende types, de 
Deense luchtmacht stond er met vier kisten, 
de Fransen met twee Jaguars. Een Belgische 
Mirage 5 completeerde het geheel. 

Het verbaasde ons dat er ondanks het vroege 
tijdstip toch al wel wat mensen op de static lie-
pen. Helaas waren de eetkraampjes nog geslo-
ten zodat we het zonder (hamburger)ontbijt 
moesten stellen. Op ons gemak hebben we de 
static kisten gefotografeerd. Hiermee waren 
we ruimschoots op tijd klaar voordat de static 
overspoeld zou gaan worden met de bezoe-
kers. De show die voor later op de dag op het 
programma stond, was zoals gebruikelijk op 
Spangdahlem niet zo heel spectaculair. Vol-
gens het blaadje dat we bij de ingang kregen 
zou de show om 12:00 uur beginnen met het 
afschieten van een modelraket en een show 
van modelvliegtuigen. Gelukkig stonden er 
ook nog wel leuke dingen op het programma, 
zoals een aanvalsvlucht en fly-by van een aan-
tal Spangdahlem F-4’s. Ook zouden er demo’s 
zijn van een A-10, een F-15, een F-111, een F-5, 
een OV-10, een C-130 en twee UH-1´s. Zoals 
gewoonlijk bij air-shows werd het ‘hoogtepunt’ 
voor het laatst bewaard, want als klap op de 
vuurpijl zouden ‘The Swallows’, twee Marchetti 
SF-260’s van de Belgische luchtmacht, de lucht 
boven de Eifel onveilig maken. 
Vanaf de static hadden we al gezien dat een 

aantal kisten van de show een heel eind ver-
derop in de shelter area stonden. Omdat we 
toch tijd zat hadden, besloten we om maar 
eens te kijken of we daar iets dichterbij konden 
komen. We verlieten dus het platform en liepen 
via de weg over de basis richting shelterarea. 
Na een korte wandeling zagen we aan onze 
rechterhand in de verte een F-111 staart. 
We besloten om daar dus maar eens te gaan 

kijken. We kwamen terecht op een groot Ame-
rican Football veld met er omheen een atle-
tiekbaan. Het geheel grensde eigenlijk direct 
aan het hek van de shelterarea. Tot ons grote 
genoegen konden we een aantal van de kis-
ten van de show voor ons zien staan. Niet of 
nauwelijks te fotograferen, maar wanneer ze 
zouden gaan taxiën zouden ze mooi voorbijko-
men. Een nog groter genoegen waren de drie 

De Jaguar A (appui=aanval) A93/11-MV EC 2/11 Vosges van de Franse Luchtmacht werd 
gebruikt voor Close Air Support. De Jaguar E (école is training) was de vervanger van de 
Lockheed T-33 en Fouga Magister bij de Fransen.

Mirage 5 BA-01, de Belgen waren de grootste gebruiker van de Mirage 5. Dit exemplaar is 
van 2 smaldeel Florennes.

Duitse F-104’s waren in die jaren op elke open dag te vinden. De 20+76 heeft geen embleem 
maar is van JaboG 33 van het nabij Spangdahlem gelegen Büchel. 
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tribunes die tegen het shelterhek aan stonden. 
Eigenlijk waren deze bedoeld om de foot-
ball- of atletiekhelden aan te moedigen, maar 
zodra je achterstevoren op de bovenste rij van 

de tribune ging zitten kon je prima over het 
hek van de shelterarea heen fotograferen. 
We besloten om hier dan ook maar de show af 
te wachten en we hoopten dat een aantal kis-

ten voor ons langs zou taxiën. 
Blijkbaar was dat inderdaad het plan want er 
kwamen ook steeds meer Amerikanen op de 
tribune zitten om naar de show te kijken. Uit-
eindelijk kregen we acht vliegtuigen mooi 
voor de lens. 
De F-15, F-5 en de C-130 kwamen helaas niet 
voorbij en de Harrier en Jaguar die in het pro-
gramma werden genoemd, hebben we hele-
maal niet gezien. Maar niet getreurd, want 
met vijf SP F-4’s, een F-111, een OV-10 en 
een A-10 op een rolbaan in de shelterarea op 
Spangdahlem was het toch een succes. 
Toen alleen de Swallows nog op het pro-
gramma stonden, besloten we om maar weer 
terug naar de static te gaan. Dit keer konden 
de fototoestellen in de tas blijven en waren 
alleen de Duitse Marken nodig om onze zuur-
verdiende hamburgers te kopen. Na een heer-
lijke maaltijd sloten we ons bezoek aan de 
open dag af en begonnen we aan de terugreis 
naar Nederland. 

Flugtag Spangdahlem 1980
De open dag stond dat jaar gepland op zon-
dag 10 augustus. De afgelopen jaren was de 
open dag steeds in juni geweest, maar met het 
verzetten naar augustus hoopte de organisa-
tie wellicht op nog zomerse omstandigheden 
in de Eifel. Dat verhaal ging helaas niet hele-
maal op. Op zaterdag was het weliswaar lekker 
weer, maar de zondag liet typisch Eifel-achtige 
weersomstandigheden zien. Grijs en grauw, 
maar gelukkig wel grotendeels droog. 

Alhoewel de open dag zelf pas op zondag was, 
besloten we (maar liefst zeven man, verdeeld 
over twee auto´s) om op zaterdag al te vertrek-
ken richting de Eifel. Ons plan was om alvast 
bij de basis te kijken en ´s avonds in de buurt 
ergens te slapen zodat we op zondag weer 
vroeg het veld op zouden kunnen.

Aan het begin van de middag arriveerden we 
bij het veld. Met de ervaringen van vorig jaar, 

 Flugtag Spangdahlem 1979
 Static Registratie  
 F-4D 66-7555 SP rood 52nd TFW/480st TFS
 F-4E 74-1047 SP geel  52nd TFW/81st TFS
 F-4E 74-1053 SP geel 52nd TFW/81st TFS
 F-4G 69-7579 SP geel, met groot 81 TFS embleem 52nd TFW/81st TFS
 RF-4C 69-0350 ZR groen-wit 26th TRW/38th TRS
 A-10A 77-0258 WR 81st TFW
 F-111F 72-1444 LN rood 48th TFW/494th TFS
 F-15A 76-0040 BT blauw 36th TFW/525th TFS
 OV-10A 14684 (67-) 601st TCW
 Jaguar T.2 XX843/T No. 2 Sqn.
 Jaguar GR.1 XX972/DF No. 31 Sqn.
 Harrier GR.3 XV792/N No. 3 Sqn.
 Buccaneer S.2B XV334/D No. 15 Sqn.
 G-91R/3 32+13 JaBoG 49
 F-4F 38+75 JaBoG 35
 F-104G 20+76, zonder embleem JaBoG 33
 A 35XD Draken A-010 Esk. 725
 Sk 35XD Draken AT-157 Esk. 725
 F-104G R-340 Esk. 723
 CF-104D RT-654 Esk. 723
 Jaguar A A88/11-MM EC 2/11 Vosges
 Jaguar A A93/11-MV EC 2/11 Vosges
 Mirage 5 BA BA-01 2 Wing
  
Show  
 F-4C (Wild Weasel) 63-7440 SP geel 52nd TFW/81st TFS
 F-4C (Wild Weasel) 63-7443 SP geel 52nd TFW/81st TFS
 F-4C (Wild Weasel) 63-7596 SP geel 52nd TFW/81st TFS
 F-4D 66-7667 SP blauw 52nd TFW/23rd TFS
 F-4D 66-8745 SP blauw 52nd TFW/23rd TFS
 A-10A  77-0263 WR 81st TFW
 F-111F 73-0716 LN 48th TFW/495th TFS
 OV-10A 14643 (67-) 601st TCW
 MC-130E 40555 (64-0555) 7th SOS
 UH-1N 96608 (69-6608) Ramstein
 UH-1B 0-16134 US Army
 SIAI-Marchetti SF-260 ST-07, ST-35 The Swallows

De Fiat G91R/3 was een lichte verkennings- en aanvalskist die bij vier Geschwaders, LekG 41 t/m 44 heeft gevlogen en bij Waffenschule WS 50, 
dat vanaf oktober 1978 zou worden omgevormd tot LekG 49.
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toen we eigenlijk vrij simpel een paar uur eer-
der het veld op mochten, besloten we dat we 
nu gewoon naar de poort zouden rijden om te 
kijken of we wellicht zelfs een dag eerder het 
veld op konden komen. Twee van onze groep 
van zeven hadden een defensiepasje, dus 
dat bood perspectief dachten we zo. Dus vol 
goede moed sloten we gewoon aan in de rij 
met Amerikanen richting ingang van de basis. 
De dienstdoende militair bekeek het pasje 
van de bestuurder van onze eerste auto en 
gebaarde dat het prima was. In de tweede auto 
zat degene met het pasje niet achter het stuur, 
maar dat maakte niet uit. De militair hoefde het 
pasje maar even te zien en een paar minuten 
later waren we op het veld, ook dit jaar weer 
zonder enige moeite. Beneden op het platform 
voor de toren zagen we dat er al redelijk wat 
vliegtuigen op de static waren neergezet. 

We besloten dus om de auto maar te parkeren 
en te kijken of we daar naartoe konden lopen. 
Zonder dat iemand zelfs maar aan ons vroeg 
wat we deden, konden we op ons gemak de 
static overlopen en foto’s maken van de opge-
stelde vliegtuigen. Qua vliegtuigen leek de 
static eigenlijk wel een beetje op die van vorig 
jaar. Dus veel USAF kisten, wat Engelsen, een 
paar Denen en één Franse Noratlas. Terwijl we 
daar rondliepen werd er op de static ruimte 
gemaakt voor een WR A-10 die net samen met 
een andere A-10 was geland. De tweede was 
bedoeld voor de show en kwam alleen voorbij 
rijden, ze werd daarna buiten ons bereik neer-
gezet.
 
Rond een uur of vier zat het werk erop en verlie-
ten we het platform. Eigenlijk hadden we geen 
zin om het veld alweer af te gaan en dus beslo-
ten we om maar een stukje te gaan wandelen 
richting de tribune waar we vorig jaar hadden 
gestaan. Maar eens even kijken of alles daar nog 
hetzelfde was zodat we daar morgen tijdens de 

show weer zouden kunnen gaan zitten. 
Vlakbij de tribune liepen we langs een aantal 
flatjes van drie hoog, die als woningen voor de 
Amerikaanse militairen dienden. Vanuit een 
open raam op de bovenste verdieping klon-
ken keihard de klanken van Fool’s Overture van 
Supertramp. 
Toen we omhoogkeken naar waar de muziek 
vandaan kwam, zagen we tot onze grote schrik 
iemand buiten het raam hangen. En dan niet 
gewoon met zijn handen aan de vensterbank, 
maar deze dwaas hing met de hakken van zijn 
gympies achter een randje van het raamkozijn 
met zijn hoofd naar beneden te genieten van 
de muziek. Bizar. Als zijn schoenen waren uit-
geschoten, dan had hij zich met zijn hoofd als 
een raket het asfalt ingeboord. Maar dat bloe-
derige tafereel werd ons gelukkig bespaard. En 
toen één van ons enthousiaste dingen begon 
te roepen over Supertramp, staken er opeens 
nog een aantal gasten hun kop uit het raam. 
Na wat heen en weer geroep zeiden ze dat we 
naar boven moesten komen. De knaap aan de 
buitenkant van het raam wist zichzelf omhoog 
te hijsen en dan ook nog zonder zijn handen 
te gebruiken. Blijkbaar werd er toch wel aan de 

buikspieren gewerkt in het Amerikaanse leger. 
Eenmaal boven kwamen we op een gang met 
daaraan wat slaapkamers en een soort recre-
atieruimte met wat stoelen en een dranken-
automaat. Maar dat was niet de enige kamer 
waar je drank kon krijgen. Want in de kamer 
waar we werden ontvangen, stonden niet 
alleen drie bedden, maar ook een enorm for-
maat Amerikaanse koelkast met daarin slechts 
vrijwel één product……bier. Onze gastheren 
vonden de gasten uit Nederland blijkbaar een 
welkome onderbreking van hun soldatenle-
ventje. Omdat er verder op vliegtuiggebied 
toch weinig te beleven was, en deze jongens 
misschien wel wat info hadden over de open 
dag van morgen, besloten we gezellig wat te 
blijven drinken. Al snel zaten we vrijwel alle-
maal aan het bier en probeerden wij deze jon-
gens wat uit te horen over de open dag. 
We waren bijvoorbeeld wel benieuwd wat er 
morgen in de show zou vliegen. Maar helaas, de 
Amerikanen waren daarin totaal niet geïnteres-
seerd en wisten elk gesprek wat gestart werd, 
in no-time weer zo om te draaien dat het over 
vrouwen of drank ging. Dat ze interesse hadden 
in het vrouwelijke geslacht was ook wel af te 

Op de static van de Flugtag 1980 geen RF-4C van het vlakbij gelegen Zweibrücken, maar eentje van 
RAF Alconbury, RF-4C, 68-0555 AR , 10th TRW/1st TRS

OV-10A 67-14643 601st TCW. Toen de Bronco te 
licht werd bevonden voor aanvalsdoeleinden 
van de USAF stond de A-10 Warthog klaar om 
die taak op zich te nemen.
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lezen aan het enorme aantal pornoblaadjes 
dat door de kamers verspreid lag en het aantal 
posters van schaars- tot niet geklede vrouwen 
aan de muur. Ook hingen er overal spotpren-
ten over Ayatollah Khomeini. Wat wel begrijpe-
lijk was, want in augustus 1980 was het gijze-
lingsdrama in Teheran nog in volle gang. Daar 
hielden aanhangers van Ayatollah Khomeini al 
sinds november 1979 enkele tientallen diplo-
maten en burgers gegijzeld in de Amerikaanse 
ambassade. In april 1980 was zelfs een Ameri-
kaanse reddingsactie op een groot fiasco uit-
gelopen. De haat tegen Khomeini werd niet 
onder stoelen of banken gestoken want naast 
de spotprenten zat er een sticker in het toilet 
geplakt met zijn bebaarde hoofd op een soort 
schietschijf en daarbij de sprekende tekst `Put 
your bola on the Ayatollah’. 

Na de nodige drank vonden onze gastheren 
het tijd om wat te gaan eten. We volgden hen 
naar de nabijgelegen bowling annex restau-
rant. Je moest daar een dienblad pakken en 
daarna langs alle vitrines lopen om je eten op 
te zetten. Toen wij met onze blaadjes met eten 
voorbij de kassa waren, waren we er plots één 
van ons groepje kwijt. Na enig navragen bleek 
dat hij net uit het restaurant was gehaald door 
de Amerikaanse politie. Geschrokken gin-
gen we op zoek en vonden hem buiten op de 
parkeerplaats in gesprek met de politie. Wat 
was het geval: hij liep deze dag in een Ameri-
kaans pilotenjack voorzien van de emblemen 

van 52nd TFW en 81st TFS en de politie had 
daar een tip over gehad. De tipgever vond 
onze vriend met zijn 18 jaar nogal jong voor 
een Wild Weasel piloot en was er dus voor het 
gemak maar vanuit gegaan dat hij het piloten-
jack had gestolen. 
Gelukkig geloofde de politie het werkelijke 
verhaal, namelijk dat de emblemen waren 
geschonken door een vlieger van het 81st 
TFS en het jack uit de dump kwam.  Met een 
vriendelijke groet richting politie kon ook hij 
zijn eten gaan halen. Het rare was dat er geen 
enkele keer werd gevraagd waarom een Neder-
lands jochie van 18 jaar op een zaterdagavond 
rondliep op een Amerikaanse vliegbasis. Na de 
maaltijd gingen we weer terug naar de kamers 
waar het drinken gewoon verder ging. 

Intussen hadden de Amerikanen al besloten 
dat het niet verstandig was dat we zouden 
vertrekken. Ze boden aan dat we later gewoon 
ergens in het gebouw een plekje mochten 
zoeken om daar te slapen. Een mooi voorstel, 
dat ook wel goed uitkwam. Ondanks het feit 
namelijk dat we het drinktempo van de Ame-
rikanen niet konden bijhouden, we vonden het 
niet echt verstandig om in de auto stappen. En 
daarbij, waar zouden we nog een slaapplaats 
moeten vinden? Maar voordat we een slaap-
plekje konden zoeken werd er, hoewel het al 
rond middernacht was, opeens een bal tevoor-
schijn getoverd en vonden de gastheren dat 
het tijd was voor een voetbalinterland tussen 

Nederland en Amerika. 
En ja hoor, met de hele groep liepen we weer 
naar het voetbalveld waar de wedstrijd zou 
plaatsvinden. De wedstrijd zal zeker niet de 
geschiedenisboeken ingaan vanwege het hoge 
niveau. Dit had natuurlijk wel zijn redenen: de 
flinke hoeveelheid bier, het feit dat het op het 
veld helemaal donker was en ook dat de Ame-
rikanen niet echt op de hoogte waren van de 
regels van het ‘soccer’ en de regels regelmatig 
verwarden met die van het American Football. 
Na een wedstrijd, waarbij de grootste winst was 
dat we allemaal ongeschonden het veld verlie-
ten, zijn we weer teruggegaan naar ons onder-
komen voor de nacht. 

We namen nog één afzakkertje. De Amerikanen 
vonden het nodig om daarbij de muziek weer zo 
keihard te zetten dat binnen een paar minuten 
de militaire politie voor de deur stond. Wij hiel-
den ons hart vast en vreesden alsnog midden 
in de nacht de basis afgetrapt te worden, maar 
gelukkig bleef het bij een strenge reprimande 
voor onze gastheren.  Dat was het moment om 
maar te gaan slapen. Een paar van ons sliepen 
in de ruimte waar de drankautomaat stond. 
Sommigen op tegen elkaar geschoven stoelen 
en anderen op de grond. Ook lagen er een paar 
bij iemand in de kamer op de grond. Het werd 
een erg onrustige nacht. Niet alleen omdat de 
slapers in de recreatieruimte regelmatig wer-
den opgeschrikt door Amerikanen die ’s nachts 
nog een blikje uit de automaat kwamen halen, 
maar toch ook wel vanwege het lawaai dat de 
Amerikanen maakten. 

Na een paar uurtjes dommelen werden we wak-
ker met een zwaar hoofd. Het was al wel bij tie-
nen, dus een tripje naar het platform had niet 
echt meer zin omdat de poort al open was. We 
hebben dus maar afscheid genomen van de 
weinige Amerikanen die al wakker waren en zijn 
gelijk naar de tribune gelopen voor het fotogra-
feren van de vliegtuigen in de show.
Daar konden we even een beetje bijkomen van 
de vorige dag. Gelukkig hadden we in de auto 
nog wat bolletjes die de vorige dag niet waren 
opgegaan zodat we toch een ontbijt hadden. 
De show was eigenlijk nog minder dan het jaar 
ervoor. 

TF-100F GT-826 RDAF, de Deense F-100’s liepen in 1980 op hun laatste benen. Deze 
trainingsversie vertoont de nodige gebruikssporen. 

De F-111 was een indrukwekkende machine, zelfs gewoon op de static. Deze F-111F 70-2392  behoorde aan het 493rd TFS van RAF Lakenheath.
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Vijf SP F-4´s en één WR A-10 die we bij vertrek 
en terugkomst van de show konden fotogra-
feren. De F-15 en C-130 kregen we niet voor 
de lens. Dat gold ook voor de Fouga’s van 
Patrouille de France die de show afsloten. 
Tussendoor waren er nog vier Jaguars een paar 
keer overgevlogen, maar die waren opgeste-
gen van RAF Brüggen en gingen na de fly-by 
ook direct weer terug.  Tijdens de show van de 
Patrouille de France besloten we dat het mooi 
was geweest en gingen aan de wandel naar de 
auto’s. We namen een andere route dan eer-
der en liepen eigenlijk nog een stukje met het 
hek van de shelterarea mee. Toen het hek een 
bocht maakte zagen we tot onze grote veras-
sing opeens een Deense Saab Draken staan. 
Hij stond er prima bij op een stukje platform 
naast de rolbaan. Er liepen al drie Duitse foto-
grafen die de Draken ook al hadden gespot. 
Helaas hier geen tribunes om over het hek te 
fotograferen maar door één voor één op de 
fotokoffer van één van ons te gaan staan kon-
den we net over het hek heen fotograferen. 
In de buurt van de Draken liepen wel Ameri-
kaanse beveiligers die ons duidelijk probeer-
den te maken dat we geen foto’s mochten 
maken. Aangezien we er niet vanuit gingen 
dat ze serieus waren en omdat er toch een hek 
tussen zat, zijn we gewoon doorgegaan. Blijk-
baar bleven we iets te lang bezig, want plots 
verscheen er achter ons een Duitse politie-
auto. 

De strenge agenten spraken eerst de Duitse 
spotters aan en toen zij hun camera’s aan de 
achterkant openden en de rolletjes eruit trok-
ken, wisten wij genoeg. Wij zouden ongetwij-
feld ook te horen krijgen dat we de gemaakte 
foto’s moesten vernietigen. Gelukkig had-
den we wel wat tijd voordat de Duitse brom-
snorren bij ons waren en dus zijn we als een 
razende onze rolletjes terug gaan spoelen en 
vervingen we deze door ‘fop rolletjes’ die we 
altijd in de tas hadden. Tegen de tijd dat de 
Duitse hermandad ons aansprak hadden de 
meesten van ons de goede rolletjes al in de 
broekzak laten zakken en zaten de foprolletjes 
in de camera. Met een gespeeld sip gezicht 

deden we onze camera´s open en om de 
Duitsers helemaal een goed gevoel te geven 
trokken we het rolletje nog een stukje uit de 
capsule zodat ze zeker wisten dat alles ver-
nietigd was. Dat stemde hen tevreden en met 
een waarschuwing dat we hier nu echt weg 
moesten, vertrokken ze. Toch wel een absurd 
einde van een bijzonder weekend. Anderhalve 
dag zomaar op de basis rondgelopen, foto´s 

gemaakt van de F-4’s tussen de shelters en 
dan door de Polizei gepakt worden omdat je 
een foto maakt van een Deense Draken. Met 
‘volle tassen’ stapten we de auto’s in om met 
Supertramp uit de boxen naar huis terug te 
koersen.

Foto’s en tekst, Recce Repports.

 Flugtag Spangdahlem 1980
 Static:  Registratie:  
 F-4D 66-8768 SP blauw 52nd TFW/23rd TFS
 F-4D 66-8789 SP blauw 52nd TFW/23rd TFS
 F-4E 71-1079 SP rood 52nd TFW/480th TFS
 F-4E 74-1047 SP zwarte staarttip met rode staartband 52nd TFW/480th TFS
 F-4G 69-0250 SP geel 52nd TFW/81st TFS
 RF-4C 68-0555 AR zwart 10th TRW/1st TRS
 A-10A 77-0230 WR 81st TFW
 F-111F 70-2392 LN geel 48th TFW/493rd TFS
 F-15A 79-0022 unmarked 32nd TFS
 OV-10A 14626 601th TCW
 F-5E  01560 527th TFTAS
 Harrier GR.3 XZ135/CP No. 4 Sqn
 Hunter T.7 XF301 01 Laarbruch Station Flight
 G-91R/3 31+46 JaBoG 43
 F-104G 24+83 JaBoG 32
 Sk 35XD Draken AT-156 RDAF
 TF-100F GT-826 A, code op de neuswieldeur RDAF
 Noratlas 123/312-BH FAF
  
 Show: Registratie:  
 F-4D 66-8711 SP zonder tipkleur 52nd TFW/23rd TFS
 F-4D 66-7712 SP blauw 52nd TFW/23rd TFS
 F-4D 66-8737 SP blauw 52nd TFW/23rd TFS
 F-4D 66-8748 SP blauw 52nd TFW/23rd TFS
 F-4D 66-8758 SP blauw, serial 66-8758 op de staart 52nd TFW/23rd TFS
 F-4D SP-66-8797 SP zonder staartband 52nd TFW/23rd TFS
 A-10A 77-0228 WR 81st TFW
 F-15A 77-0083 unmarked  32nd TFS
 C-130E 01271 (70-1271) 435th TAW/37th TAS
 Jaguar GR.1 XX973/DG No. 31 Sqn
 Jaguar GR.1 XX968/DB No. 31 Sqn
 Jaguar GR.1 XX972/DD No. 31 Sqn
 Jaguar GR.1 XX975/DJ No. 31 Sqn
 11x Fouga Magister VB-529, VC-534, VF-573, VG-564, VH-542, VJ-544, 
   VL-546, VL-546, VN-576,VP-565, V.-527 Patrouille de France

F-4D 66-8797 zonder staartband 52nd TFW/23rd TFS. Vanaf de sporttribune waren de 
Spangdahlem F-4’s prima te fotograferen. Zelfs op een typische grijze Eifel dag.


