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Het idee is zoals zovele goeie ideeën geboren aan de bar. 
De vraag deed zich voor of er een betaalbare warbird te 
koop was die welkom zou zĳn op airshows, en waar ook 
een groepje enthousiastelingen betaalbaar mee vervoerd 
zou kunnen worden. Nee dus! Die is er niet. Ja dus! De 
Cessna O-2! Althans, dat denken de initiatiefnemers van 
een nieuwe stichting die als doel heeft deze bĳzondere 
Vietnam-Vet weer in het Europese luchtruim te brengen.

OK, leg maar uit! Erik Brouwer: 
“Warbirds vliegen behoort samen met 
oceaanzeilen wel tot de meest prijzige 

hobby’s die je kunt hebben. Een Mustang of 
Spit%re zit tussen de twee- en de drieduizend 
euro per uur. Een Harvard zelfs al rond de 
duizend. En dan kun je nog maar hooguit één 
passagier meenemen. Verbindingstoestellen 
als de Stinson of de Cub – in wezen ook 
warbirds – hebben weer een beperkt 
laadvermogen en een klein actieradius. Een 
slimme hybride is de Cessna O-2. Vier man 
met tassen en slaapzakken vervoeren, en dat 

zo rond de vij&onderd euro per uur. En toch 
nog welkom op airshows, gezien het bizarre 
uiterlijk van het toestel!”
 
BELADEN
OK, een warbird, maar over welke oorlog 
hebben we het dan? Goof Bakker: “Vietnam, 
natuurlijk. Spectaculair conflict, beladen, 
en de jeugd is bijvoorbeeld heel erg 
geïnteresseerd. Opmerkelijk veel scripties en 
werkstukken gaan er over. En wereldoorlog-
twee gaat met z’n Glenn-Miller-muziek toch 
een beetje richting de eeuwige meligheid. 

Is meer voor héle ouwe mannen. Vietnam 
is de oorlog van ònze jeugd. En een stukje 
invoelbare nostalgie voor mensen die het níet 
meegemaakt hebben.”
Jij wel? “Zeker! Elke avond op het NTS-
journaal! Quang Tri, Danang, Hué en het Tet-
o(ensief. Vreselijk conflict. Feitelijk de plek 
waar de Koude Oorlog werd uitgevochten. 
In hasjwalmen, met muziek van Hendrix, 
the Doors, Je(erson Airplane. Good and 
bad waren niet ook meer zo duidelijk als in 
WO2. Zelfs op een gewone middelbare school 
in Twente was Vietnam onderwerp voor 
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verhitte discussies. In de USA zijn families 
uiteengevallen als gevolg van deze oorlog. 
Levend gehouden in %lms als Apocalypse 
Now, Full metal jacket, en Bat 21! Met name 
die laatste natuurlijk, daarin speelt de O-2 
zelfs een hoofdrol.”.
 
LES
Ho, ho, terug naar die O-2! “Nee, ik blijf bij de 
les. Maar ik denk dat het verhaal van Vietnam 
interessant genoeg is. Zeker als je het maar 
goed brengt. Een Van Rossem-achtige %guur 
om het geheel geschiedkundig in een kader 
te zetten is dan ook zeer welkom bij de club.”
Een club? Lex Versteeg: “Ja, het wordt 
een stichting. Van piloten en andere 
geïnteresseerden. We denken aan 
een entrance-fee, die recht gee* op een 

aantal uren vliegen. Grofweg geschat 
honderd euro per uur om vervoerd te worden, 
en driehonderd om te vliegen.”
Waarheen? “Elke show, of gathering op 
pakweg twee uur vliegen. Dan heb je 
bijvoorbeeld het grootste deel van Duitsland 
te pakken. Maar ook Engeland, Frankrijk en 
Scandinavië liggen binnen bereik. Want het is 
ook nog een snelle kist. Honderdvijfenveertig 
knopen kruis, bij achttien gallon per uur.”
Wie kunnen ‘m vliegen? Lex: “Het wordt 
waarschijnlijk een volledig gecerti%ceerde 
kist. IFR zelfs, in de standaard catagorie, 
maar wel op N-registratie. Amerikaanse 
gelijkstelling en twin-rating zijn dus nodig.”
 
KIST
Dat klinkt of er al een kist ìs. “Klopt, we zijn 
bezig, maar veel hangt af van de verdere 
invulling hier in Nederland. Het klinkt 
allemaal heel spectaculair, maar het mooie 
is dat elke Cessna-vlieger met een uurtje of 
honderd mee kan doen aan dit project. Al 
gaan we in het begin voorzichtig te werk: 
twee vliegers, en twee passagiers. Dat kan 
overigens ruim, het ding is er op gebouwd”.
Moeilijk? Goof: “Zeker niet, ik heb een uurtje 
of wat DBO op het toestel. Je vliegt er redelijk 
snel mee weg. Zeer vertrouwde controls en 
instrumenten. Het is geen lastige kist, al zijn 
er wat eigenaardigheden. Het is bovendien 

een zeer veilige twin. Als één motor uit valt, 
hou je door de centerline thrust nog een 
uitstekend vliegbare SEP over, met zelfs 200* 
stijgvermogen. Geen gevaarlijke toestanden 
dus, zoals bij de – statistisch – toch erg linke 
standaard zuigertwin. Elk voordeel hee* z’n 
nadeel, want het gevaar schijnt te zijn dat je 
vergeet dat je niet in je normale Cessna-172 
zit. Er zijn al mensen uitgestapt met een nog 
draaiende achterste motor! Een uitdaging 
en dus een investering voor degenen die 
‘m willen gaan vliegen. Als we voldoende 
geïnteresseerden bij mekaar hebben, willen 
we in de USA gezamenlijk die papieren gaan 
halen.”
Wie zoeken jullie nou eigenlijk? “Heel simpel: 
mensen die wat voor het concept voelen. 
Airshows en andere evenement bezoeken in 
een prachtige, betaalbare warbird. Piloten èn 
passagiers. Maar ook mensen die wat kunnen 
bijdragen in de vorm van kennis, handigheid. 
Van sleutelaars tot wat ons betre* de 
genoemde enthousiaste geschiedenisleraar.”
Klinkt goed, waar kan ik me aansluiten? 
“Heel simpel, we houden iedereen volkomen 
vrijblijvend op de hoogte. Onder andere via 
een info-avond op Teuge. Als je een mailtje 
stuurt naar ebrouwerh@gmail.com zorgen we 
dat je geïnformeerd blij*.  
Wie nu al enthousiast wordt, mag ook gewoon 
bellen: 0654767463!”
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