
50  PILOOT EN VLIEGTUIG maart 2019

De reden waarom beide vliegtuigen naar australië moesten worden over-
vlogen, lag in het feit dat het maF-programma in Papoea-Nieuw-Guinea 
zijn drie verouderde DHC-6 twin Otter turboprops in de verkoop heeft 
staan en deze gaat vervangen door zes nieuwe Caravans.
Voor maF is een Caravan niet alleen goedkoper om te vliegen, er is per 
toestel ook maar een piloot nodig. Dit in tegenstelling tot de tweemotorige 
twin Otter die vanwege de grootte met een tweekoppige bemanning moet 
worden gevlogen. De komst van de Caravans zou tevens inhouden dat de 
organisatie beter inzetbaar is en flexibeler kan inspelen op hulpvragen. 

Heenreis
Na binnen een dag alle verantwoordelijkheden te hebben geregeld voor 
de tijd dat Haak weg zou zijn, stapte hij op 31 oktober om 11 uur ’s 
avonds op een vliegtuig van Lufthansa naar Frankfurt. Haak: “Het grote 
avontuur ging beginnen. Na 32 uur reizen via Frankfurt en Chicago 
stond ik donderdag op de stoep bij het vliegveld in Wichita op mijn Zwit-

serse collega te wachten die twee dagen eerder was aangekomen. We 
zijn eerst naar een echte amerikaanse burgertent gegaan om lekker te 
eten en daarna met een volle maag naar het hotel gegaan om al sla-
pend het tijdsverschil van negen uur te overbruggen. 
Op vrijdag hebben we allereerst een aantal dingen aangeschaft en wat 
rondgekeken in Newton waar we verbleven. ‘s Zaterdags zijn we naar de 
vliegtuigen in mountridge gereden en daar hebben we onze vlucht voor 
de daaropvolgende maandagochtend voorbereid. Er lagen al verschillen-
de spullen op ons te wachten, zoals drie kaarten en dozen met alle Jep-
pesen IFr-kaarten en approach plates, onze dry suits, reddingsvesten en 
-bootje en nog een aantal andere zaken. We moesten uitzoeken wat we 
wel en wat we niet nodig zouden hebben voor onze reis en wat we als 
alternatief achter de hand moesten houden. Ook kregen we uitleg hoe 
we de extra in de cabine geïnstalleerde brandstoftanks moesten gebrui-
ken en hoe we van mountridge naar Wichita konden vliegen. Deze 
vlucht zou ongeveer twintig minuten duren. Op zaterdag waren de data-
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bases van beide Garmin G1000 cockpits volledig bijgewerkt en werden 
de weerkaarten nog eens nauwkeurig bestudeerd.”
 
Mountridge-santa Maria
“maandagochtend 5 november arriveerden we in het donker op mount-
ridge airport. We inspecteerden de vliegtuigen nog een keer. Dat was 
maar goed ook want het beacon light op de staart van de Caravan waar-
in ik zou vliegen, werkte niet. Gelukkig konden we dit lampje snel ver-
vangen. We laadden al onze reddingspullen in, zeiden gedag tegen de 
mensen van West Global aviation die ons enorm geholpen hadden, en 
vertrokken van mountridge naar Wichita. Ongeveer twintig minuten later 
landden we en konden we brandstof innemen voor onze volgende 
vlucht-leg naar santa maria in Californië. Voor elk vliegtuig hadden we 
zo’n 1.900 l brandstof nodig. Naast brandstof in de vleugeltanks waren 
beide Caravans uitgerust met drie brandstoftanks in de cabine, goed 
voor zo’n 1.680 l Jet a1 extra.
We kregen onze eerste IFr clearance van deze reistrip en klommen ver-
volgens langzaam naar onze kruishoogte op 11.000 ft (3.353 m). af en 
toe klommen we even door naar 13.000 ft (3.962 m) als het voorlig-
gende terrein daartoe aanleiding gaf.
 
tijdens dit gedeelte van de reis passeerden we de staten Kansas, Okla-
homa, New mexico, arizona, Nevada en Californië. Het weer was fantas-
tisch en bood uitzicht over een groot deel van de Vs tijdens deze leg 
van 1.200 nm (2.222 km). Hoewel er veel wind stond, landden we bij 
een mooie zonsondergang na 9 uur en 13 minuten, met radarvectors 
maar wel op zicht in santa maria. We kwamen terecht in een plaats met 

twee uur tijdsverschil en een fiks aantal graden warmer dan op ons veld 
van vertrek. We waren blijkbaar net voor een sneeuwstorm vertrokken 
want in mountridge was na ons vertrek tien centimeter sneeuw geval-
len.”

santa Maria-Hilo
“Dinsdag 6 november gebruikten we om de volgende vlucht voor te be-
reiden. Deze zou langer zijn en daarom hadden we ook meer brandstof 
nodig. We tankten allebei een kleine 2.300 l en hadden daardoor ge-
noeg brandstof aan boord voor ruim zeventien uur vliegen. De verwach-
te vliegtijd van santa maria naar Hilo op Hawaï was veertien uur. Dit zou 
ons drie uur reserve opleveren voor het geval we zouden moeten uitwij-
ken naar een ander vliegveld, moesten wachten in de lucht of meer te-
genwind zouden hebben dan verwacht. Ook konden we in santa maria 
onze noodduikflessen met perslucht laten vullen als onderdeel van onze 
reddingsuitrusting voor het vliegen over de Grote Oceaan. Daarnaast 
was het tijdens deze rustdag goed om even wat rond te lopen, te wen-
nen aan het tijdsverschil en dit te compenseren met het lange zitten van 
de dag ervoor.
Woensdagochtend 8 november inspecteerden we onze vliegtuigen in 
het donker. We wilden graag met daglicht aankomen in Hawaï, omdat 
dit het landen op een vreemd vliegveld gemakkelijker maakt. maar om-
dat we voor het opstijgen eerst nog een ‘Oceanic Clearance’ moesten 
krijgen, duurde het even voordat we weg konden. Net na zonsopgang 
vertrokken we vanuit santa maria op weg naar het 2.200 nm (4.074) 
verder gelegen Hawaï. Opnieuw konden we mooi achter elkaar aanvlie-
gen. Het klimmen naar de juiste hoogte duurde even aangezien we erg 
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zwaar waren met al die extra brandstof aan boord. Voor de ferryvlucht 
krijg je een special Cofa en mochten we dertig procent boven het maxi-
male gewicht zijn. toen we eenmaal op de juiste hoogte zaten voor de 
cruise control zag ik langzaam het land achter mij verdwijnen.”
 
over de grote oceaan
“alles ging over naar blauw: de instrumenten in de cockpit, de lucht en 
het water onder me. Na een uur vliegen kon ik veertig minuten bijtanken 
uit een van de drie brandstoftanks in de cabine. Dan weer een uur vlie-
gen en weer bijtanken. Ik probeerde te kijken of ik ook schepen en an-
dere dingen kon waarnemen op de oceaan. Elk uur moest ik me via de 
radio melden met een positie en een verwachte tijd voor het volgende 
navigatiepunt. Op mijn scherm kon ik mijn collega voor mij zien en via 
de radio hadden we contact met elkaar. af en toe verdween de oceaan 
onder de wolken (je kon dan eigenlijk overal ter wereld zijn) maar dan 
kwam de oceaan weer tevoorschijn en drong het besef weer door dat je 
niet snel ergens een noodlanding zou kunnen maken. Na 13,5 uur vlie-
gen landde ik net na zonsondergang in Hilo (Hawaï). Door de lage be-
wolking moest daarbij een ILs-nadering worden uitgevoerd.

De volgende dag tankten we en troffen we verdere voorbereidingen 
voor de vlucht naar majuro op de marshalleilanden. We wilden graag 
vrijdag 9 november verder vliegen, maar helaas was het weer rond de 
marshalleilanden niet goed en moesten we het vertrek een dagje uitstel-
len. Want net als tijdens de leg naar Hawaï hadden we namelijk niet veel 
alternatieve vliegvelden voorhanden om naar uit te kunnen wijken.”

Hilo-Majuro
“Op zaterdagochtend 10 november stegen we voor zonsopgang op van-
af Hilo en zetten koers naar het westen richting de marshalleilanden. 
Een trip over 2.200 nm (4.074 km) die naar verwachting dertien uur 
zou duren. We hadden opnieuw fantastisch mooi weer en konden zon-
der van ons vliegplan af te wijken op zondagavond 11 november na een 
rNaV approach landen in majuro. Het was een rare en nieuwe ervaring 
om over de internationale datumgrens heen te vliegen en een dag te 
verliezen. Even waren we bang dat we niet zouden kunnen vertrekken 
omdat het gerucht ging dat de boot met vliegtuigbrandstof vijf dagen op 
zich zou laten wachten. Gelukkig had Fastair, het bedrijf waar we zouden 
tanken, een voorraadje aangelegd.”

santa marina.

alles is blauw....santa maria, sunrise ILs-nadering Hilo.

Wichita met B-29 op de achtergrond. Vijftig knopen tegenwind...
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Hilo (Hawaï). 
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Majuro-cairns
“Op dinsdag 13 november duurde het even voordat we via onze HF-ra-
dio een IFr Clearance kregen van san Francisco Center. Hierdoor kon-
den we onze route over de salomonseilanden laten lopen en niet over 
Papoea-Nieuw-Guinea waarvoor we geen clearance hadden. tijdens de-
ze leg dreigde het weer een paar keer roet in het eten te gooien. Geluk-
kig konden we het meeste omzeilen.
Uiteindelijk vlogen we in vijftien uur de 2.200 nm (4.047 km) naar 
Cairns (australië) waar we begeleid door Brisbane Center ’s avonds in 
het donker aankwamen en een ILs-nadering uitvoerden.
Op woensdag 14 november vlogen we in tien minuten van Cairns naar 
mareeba, waar de maF-basis van australië zich bevindt. Hier werden de 
vliegtuigen voorbereid voor vertrek naar Papoea-Nieuw-Guinea om daar 

voor vele jaren gebruikt te worden om mensen op geïsoleerde plekken 
te bereiken.”

naar Huis
“Donderdag 15 november vloog ik van Cairns naar melbourne en ver-
volgens via abu Dhabi naar Nairobi. als kind ben ik in 1989, terug vanuit 
wat toen Irian Jaya was, ook in abu Dhabi geweest. toen ik op het vlieg-
veld rondliep herkende ik het weer. Bijzonder hoe zo dingen bij elkaar  
komen. Ik was vrijdagmiddag 16 november weer thuis: moe maar vol- 
daan. Ik heb in vijftien dagen de wereld rondgevlogen in westelijke richting 
waarbij ik een derde van de reis (13.900 km) zelf heb gevlogen. We 
 waren gespaard gebleven en hadden geen noemenswaardige problemen 
gehad.” 

De marshalleilanden. Finals majuro.

majuro. Descent Cairns.

Cairns.
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