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Eddie Van Looy

Zomer 2012. Geruchten steken de kop op dat er vanaf Maastricht
Aachen Airport een nieuwe luchtvaartmaatschappij van start wil gaan.
Een niet nader genoemde partij wou nog voor het eind van het jaar drie
tot vier vluchten per dag uitvoeren van Maastricht naar Amsterdam.
Dit werd bevestigd door bestuursvoorzitter Jan Tindemans van Maastricht Aachen Airport. Op de route zou een Fokker 50 worden ingezet.
De route kon volgens Tindemans interessant zijn voor KLM, dat met
het opheffen van de lijndienst Maastricht – Amsterdam in 2008 de
toegang tot de zakelijke markt in Zuid-Limburg was verloren. Veel
zakelijke reizigers uit dat deel van Nederland waren uitgeweken naar
nabijgelegen luchthavens als Brussel en Düsseldorf. Eerder in 2012
strandde nog een poging om de luchtlijn van Maastricht naar Schiphol
nieuw leven in te blazen, omdat de provincie Limburg geen ontwikkelingssubsidie wou verlenen. Daarmee kwam Wings of Maastricht,
zoals het initiatief bekend stond, niet van de grond.
De nieuwe maatschappij waar in de zomer van 2012 sprake van
was, maakte zich enkele maanden later, op 24 oktober, bekend. Het
ging om Maastricht Airlines, dat begin 2013 met lijndiensten vanaf
Maastricht Aachen Airport van start wou gaan. Tot de eerste beoogde
bestemmingen waren Amsterdam, Berlijn en München, zo meldde het
bedrijf op haar eenvoudige website. In 2014 zouden Londen Southend,
Parijs Charles de Gaulle en Kopenhagen volgen. De doelgroep was in
hoofdzaak de zakelijke reiziger. “Wij zullen in 2013 gaan vliegen vanaf
Maastricht Aachen Airport en de hele regio voorzien van lijnvluchten
naar Amsterdam Schiphol en andere belangrijke Europese bestemmingen”, zo stond nog te lezen op de website van de nieuwe carrier.
Achter het initiatief stond Hamid Kerboua.

Maastricht Airlines B.V. had Weert als hoofdkwartier. Daar bevond zich
het kantoor van Hamid Kerboua. In Algerije geboren, was de 56-jarige
Kerboua al meer dan dertig jaar een trotse Limburger. In 1976 haalde
hij in Nederland zijn commerciële licentie, richtte de vliegschool Aero
Limburg op, vloog bij Holland Aerolines, werd chefpiloot bij Dynamic
Air, vervolgens hoofd vliegdienst van Air Transport Schiphol en in 1986
captain en instructeur op de Fokker 50 bij BASE Business Airlines.
Tevens richtte hij in Eindhoven een vliegschool op, de Aviation Group
Eindhoven (AGE). Om leerlingen aan een baan te helpen – en geleid
door het avontuur – richtte hij in 1996 Denim Air op. Na de verkoop
van die maatschappij in 1999, richtte Hamid Kerboua de leasing/
managementmaatschappij K-Air op. In 2002 richtte hij in Soedan Mid
Airlines op en in 2005 Nova Airlines. Hij was tevens een belangrijk
investeerder in Amsterdam Airlines. Een ondernemer in hart en ziel,
hield hij in 2012 Maastricht Airlines boven de doopvont. (
De keuze viel op de Fokker 50, volgens Kerboua ook wel de ‘Rolls Royce
onder de turbopropvliegtuigen’ genoemd. Voornaamste redenen
hiervoor waren het comfort, de betrouwbaarheid en de uitstekende
veiligheidsreputatie, met bovendien een lage huurprijs. Eind 2014 zou
het aantal toestellen gegroeid moeten zijn tot zes.
Via de leasingmaatschappij MiniLiner/Claris Leasing Spa, gebaseerd
op de luchthaven van Milaan Orio al Serio (Bergamo), zouden in eerste
instantie twee Fokker 50’s aangetrokken worden. Om de operaties
op te kunnen starten was Maastricht Airlines de zoektocht begonnen
naar medewerkers. Er was behoefte aan cabinepersoneel en piloten.
Donderdag 20 december 2012 presenteerde de nieuwe maatschappij zich. In de Collegekamer van het stadhuis van Maastricht werd ’s
middags een persconferentie ingelegd door burgemeester Onno Hoes
en Hamid Kerboua, de CEO van Maastricht Airlines. Zelden was het
zo druk op een persconferentie op het stadhuis van Maastricht. De
Collegekamer was te klein om iedereen een zitplaats te geven. Het
gebeurde dan ook niet elke dag dat een Limburgse luchtvaartmaatschappij boven de doopvond werd gehouden. Burgervader Hoes stelde
met zichtbaar genoegen Hamid Kerboua voor aan de talrijk opgekomen
lokale en landelijke media.
Het plan was opgevat om op 25 maart 2013 van start gaan met lijnvluchten. Vanaf thuisbasis Maastricht Aachen Airport zou de maatschappij met de twee Fokker 50’s rechtstreekse vluchten uitvoeren
naar Amsterdam (vier maal per dag), München (twee maal per dag)
en Berlijn (een maal per dag), goed voor 35 vluchten per week. Door
middel van samenwerking met andere luchtvaartmaatschappijen
zei Hamid Kerboua doorverbindingen naar meer bestemmingen te
kunnen maken.
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Het startkapitaal bedroeg 2,5 miljoen euro, waaronder subsidies van
de gemeente Maastricht en de provincie Limburg. Deze laatste droeg
235.150 euro bij aan het realiseren van de verbindingen vanaf Maastricht Aachen Airport. Volgens gedeputeerde Twan Beurskens was de
komst van de maatschappij belangrijk voor de Limburgse economie. Er
zouden 66 nieuwe banen worden gerealiseerd en op termijn zouden
daar volgens Maastricht Airlines nog eens 200 tot 250 banen bijkomen.
Met de subsidie van de provincie zouden onder meer de opleidingen
betaald worden voor piloten en cabinepersoneel.
De gemeente Maastricht gaf een eenmalige subsidie van 100.000 euro.
Voorwaarden voor de financiële steun waren dat het bedrijf honderd
arbeidsplaatsen ging creëren voor mensen uit de regio Maastricht en
dat de naam ‘Maastricht Airlines’ zou worden gevoerd. In het eerste
jaar diende het bedrijf minimaal vijftig arbeidsplaatsen te realiseren. In
2014 moesten daar nog eens vijftig werkplekken bijkomen. Maastricht
Airlines ging al haar personeel – piloten, cabine- en grondpersoneel
– lokaal werven, ofwel verplichten om in de regio Maastricht te gaan
wonen. Het bedrijf verwachtte binnen het jaar uit te breiden naar honderd werknemers en drie vliegtuigen. Maastricht Airlines verwachtte
voor circa tweehonderd mensen nog eens indirecte werkgelegenheid
te verschaffen.
De andere helft van de subsidie ging worden ingezet voor gerichte
marketingactiviteiten. In alle communicatieduidingen van Maastricht
Airlines en in de logo’s op de vliegtuigen moest de naam van de stad te
zien zijn. Door het voeren van de bedrijfsnaam zou de naambekendheid
van Maastricht als stad en toeristische bestemming vergroot worden.
En daar had de stad enkele euro’s voor over. Om de subsidie voor de
stadspromotie maximaal te benutten werkten het toerismebureau
VVV Maastricht, Maastricht Aachen Airport en Maastricht Airlines
nauw samen bij het opzetten van deze activiteiten. Burgemeester
Hoes: “Dat een luchtvaartmaatschappij haar naam aan Maastricht wil
verbinden, toont nog maar eens de unieke kwaliteiten van onze stad.
Voor de promotie van Maastricht als internationale stad is dit initiatief
van grote waarde. Onze stadsnaam in het logo zorgt voor enorme
‘exposure’. De start van een Maastrichtse luchtvaartmaatschappij
is daarnaast van belang voor de economische ontwikkeling van de
stad. Maastricht Airlines levert op korte termijn honderd arbeidsplaatsen op voor mensen woonachtig in onze regio. Een hoogwaardige
luchtverbinding is bovendien een belangrijke randvoorwaarde voor
versterking van het congrestoerisme en betekent een impuls voor het
vestigingsklimaat. Als stadsbestuur pleegden we al enige tijd flinke
inzet voor een nieuwe lijnverbinding tussen Schiphol-Maastricht. Die
inzet zien we nu beloond.”
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Achter de schermen van Maastricht Airlines bevonden zich veelal dezelfde mensen die ook bij Denim Air en Amsterdam Airlines betrokken
waren. Zoals zakenman Lex Versteeg, die 35% van de aandelen van
Maastricht Airlines bezat. De andere grootaandeelhouder was Hamid
Kerboua met 57% van de aandelen. De lijst werd vervolledigd met
Bas van Giesel (manager operations) en Edwin Poldermans (manager
onderhoud). Alles samen hadden ze 2,5 miljoen euro bijeengebracht.
Versteeg was wederom als investeerder ingestapt, omdat hij geloofde
in de plannen van Kerboua. Geloof was er ook bij veel andere partijen. Waar KLM in 2008 stopte met de vluchten tussen Maastricht
en Schiphol en de Duitse lagekostenmaastschappij German Wings
stopte met de vluchten naar Berlijn, was er een rotsvast vertrouwen
dat Maastricht Airlines het wel ging redden. Aan het enthousiasme van
Hamid Kerboua ging het niet liggen. Er was duidelijk nagedacht over
de plannen, er was een gedegen businessplan en, nog belangrijker, er
was geld. Zo ging Maastricht Airlines op gunstige tijden naar Berlijn
vliegen. Waar German Wings late, en dus oninteressante vluchten voor
zakenmensen had, ging Maastricht Airlines eerder op de dag vliegen.
Met kleinere toestellen, ook niet onbelangrijk. De bezettingscijfers
van German Wings boden bovendien voldoende perspectief om
twee keer per dag van Maastricht naar Berlijn te vliegen. München
werd opgenomen als bestemming mede omdat NedCar auto’s ging
bouwen voor het in München gevestigde bedrijf BMW. Kerboua verwachtte voldoende zakenmensen op deze bestemming: “Wij richten
ons enerzijds op de zakelijke reiziger die van en naar Maastricht en
omgeving wil (door)reizen. Anderzijds zijn onze vluchten uitermate
geschikt voor toeristische passagiers die op (door)reis zijn. Met ruim
dertig vliegmaatschappijen kan straks namelijk een directe overstap
gerealiseerd worden. Het voornaamste doel van onze luchtvaartmaatschappij is het beter bereikbaar maken van de provincie Limburg. Met
de gegarandeerde tijdwinst en de geleverde ‘service with a smile’,
waar krijgt men die tegenwoordig nog, onderscheiden wij ons. Voor
een voordelige totaalprijs, zonder toe- of opslagen, leggen wij onze
passagiers volledig in de watten. De bagage, korte inchecktijd (15-30
minuten) en de kwalitatieve hapjes en drankjes die aan boord gereserveerd worden, zijn daar allemaal bij inbegrepen.”
Om rendabel te zijn had Maastricht Airlines op termijn 45.000 passagiers per jaar nodig. Die werden het eerste jaar, volgens prognoses,
niet verwacht. Kerboua rekende op een bezettingsgraad van rond de
30% voor het eerste jaar. De toekomst zou uitwijzen of het bedrijf
succesvol zou kunnen zijn in een wereld die bekend staat om zijn
moordende competitie. Hamid Kerboua had zijn huiswerk voorafgaand
aan de persconferentie goed voorbereid. De vragen gingen vooral over
de financiën. In een paar zinnen wist hij redelijk wel aan te geven dat
Maastricht Airlines niet zomaar een project was dat morgen weer
zomaar afgelopen kon zijn: “De Europese richtlijnen vanuit Brussel om
een vliegtuigmaatschappij op te richten zijn zeer streng. Budgettair
moeten wij kunnen garanderen drie maanden te kunnen vliegen op de
tijdschema’s zoals aangevraagd zonder ook maar een passagier aan
boord te hebben. Daar gaan we ruimschoots aan voldoen. Maastricht
Airlines heeft een stevig financieel fundament. Wij kunnen twee jaar
naar de vastgestelde bestemmingen vliegen zonder passagiers.”
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De oprichting van Maastricht Airlines betekende opnieuw goed nieuws Maar wel met koffie heen en terug.”
voor de Limburgse luchthaven, nadat Ryanair er begin oktober een Prijzen vanaf 149 euro voor een retour, inclusief toeslagen.
kleine operationele basis opende. Directeur Sander Heijmans van
Maastricht Aachen Airport was opgetogen over de start
van Maastricht Airlines: “Het starten van de drie nieuwe Maastricht – München
Vertrek
Aankomst
Vluchtnummer
verbindingen betekent in eerste instantie een toename Dagen
Ma – vrij
07u00
08u45
W2 6133
in het aantal bestemmingen en passagiers voor onze Ma – vrij, zo
17u30
19u15
W2 6137
luchthaven. Met 35 vertrekkende vluchten per week zal
Maastricht Airlines in een klap onze op een na grootste München – Maastricht
Vertrek
Aankomst
Vluchtnummer
klant op passagiersgebied zijn en een belangrijke bijdrage Dagen
09u30
11u15
W2 6134
leveren aan de groei die we volgend jaar verwachten. Ma – vrij
Ma – vrij, zo
20u00
21u45
W2 6138
Het concept van de maatschappij dat zich vooral richt Prijzen vanaf 149 euro voor een retour, inclusief toeslagen.
op de zakelijke passagier vormt een waardevolle aanvulling op het groeiende low cost en leisure verkeer op onze Maastricht – Berlijn
luchthaven.”
Dagen
Vertrek
Aankomst
Vluchtnummer
Ma – vrij, zo

12u15

14u00

W2 6151

Voor Maastricht en Zuid-Limburg betekende de start
van een luchtvaartmaatschappij dat de naam van de Berlijn – Maastricht
Vertrek
Aankomst
Vluchtnummer
Limburgse hoofdstad droeg veel meer. Maastricht Aachen Dagen
14u45
16u30
W2 6152
Airport had zich de afgelopen jaren ingespannen om ge- Ma – vrij, zo
zamenlijk met alle relevante partijen en instanties uit de
regio te werken aan het realiseren van de luchtverbindingen waar de Er waren vier boekingsklassen (aangeduid met letters):
regio een sterke behoefte aan had. Sander Heijmans: “De oprichting Super Saver (X) is ideaal voor de kostenbewuste passagier. Het ticket
van een maatschappij die op onze luchthaven een thuisbasis heeft, en wordt aangeboden tegen een zeer scherp tarief maar tegen strenge
daarmee dus geworteld is in de regio, is zeer belangrijk. Met Maastricht voorwaarden.
Airlines zal heel de Euregio Maas-Rijn profiteren van een eigen airline Economy Basic (N, M en K) is een scherp tarief waarbij wijzigen, tegen
die uitstekend in staat is flexibel op de wensen van de regio in te spelen. betaling, mogelijk is.
Maastricht Aachen Airport heeft daarom het initiatief van Maastricht Economy Flex (H, B en Y) biedt de reiziger meer flexibiliteit. Wijzigen
Airlines vanaf het begin enthousiast ondersteund.”
is mogelijk tegen alleen het verschil in tarief.
Business (C) is voor de zakenreiziger die maximale flexibiliteit wenst.
Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, Gemeente Beek, MECC
Maastricht, Maastricht Aachen Airport en VVV Maastricht, zo bleek De eerste reguliere vlucht waarvoor tickets te boeken waren zou plaats
donderdagmiddag, ondersteunden het project van harte. Van alle vinden op maandag 25 maart om 14u40 van Maastricht naar Amstergenoemde partijen was een vertegenwoordiger aanwezig om de dam, met als vluchtnummer W26105. De lijndiensten naar Berlijn Tegel
ondertekening van de subsidiecontracten bij te wonen.
en München zouden een dag later van start gaan.
De ticketverkoop zou op 15 januari 2013 van start gaan. Van de IATA
werd het vluchtnummer W2 bekomen. Op volgende bestemmingen
kon worden geboekt:
Prijzen vanaf 79 euro voor een retour, inclusief toeslagen. Hamid
Kerboua: “Dat is 20 cent meer dan een retour eerste klas met de trein.
Maastricht – Amsterdam
Dagen
Ma – za
Ma – za
Ma – vrij
Ma – vrij, zo

Vertrek
07u30
11u05
14u40
18u15

Aankomst
08u25
12u00
15u35
19u10

Vluchtnummer
W2 6101
W2 6103
W2 6105
W2 6107

Aankomst
10u05
13u40
17u15
20u50
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W2 6108

Amsterdam – Maastricht
Dagen
Ma – za
Ma – za
Ma – vrij
Ma – vrij, zo

Vertrek
09u10
12u45
16u20
19u55
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Maastricht Airlines mocht dan wel in maart van start gaan met de
vluchten, er was nog geen kleurschema. In februari startte Maastricht
Airlines met een erg ongewoon initiatief: het liet haar volgers op Facebook een kleurschema ontwerpen. Als beloning mocht de creatieveling
met het beste ontwerp maximaal negen vrienden meenemen op een
reis naar Amsterdam, Berlijn of München.
Maastricht Airlines vroeg deelnemers gebruik te maken
van een Fokker 50 design template, aangezien de maatschappij met dit vliegtuigtype ging vliegen. Ook moesten
ontwerpers zich houden aan de huiskleuren van het bedrijf. Als tip gaf Maastricht Airlines nog mee dat ‘minder
soms beter is dan meer’. Voor inspiratie werd de deelnemers aangeraden vliegtuigfoto’s op de website Airlines.
net te bekijken. Het winnende ontwerp ging Maastricht
Airlines vervolgens gebruiken als kleurschema. Indien
nodig zou het ontwerp aangepast worden om het op het
vliegtuig te krijgen, zo meldde de maatschappij op haar
Facebook-pagina.
Fasten Seatbelts 17/1 - januari/februari 2014

ringssystemen Amadeus, Galileo en Sabre, de zogenaamde Global
Distribution Systems. “De GDS-systemen zetten Maastricht Airlines
letterlijk en figuurlijk op de kaart”, zei CEO Hamid Kerboua. “Het
makkelijk toegankelijk zijn binnen deze
systemen, is dan ook de sleutel tot succes.” Tevens werd op 19 februari de
registratie PH-KVA gereserveerd voor
Maastricht Airlines.

Een 200-tal inzendingen werden ontvangen, waaronder dit ontwerp
van Ross Hallarm. (© Maastricht Airlines)

De winnaar, Bas Bakker, werd op 25 februari bekend gemaakt. Hij
mocht negen personen uitnodigen voor een gratis vlucht. Bovendien
kreeg iedereen die deelgenomen had aan de actie een gratis retourticket naar een van de aangeboden bestemmingen.

Op dinsdag 19 maart werd echter
slecht nieuws de wereld ingestuurd.
Maastricht Airlines stelde het begin
van de voorgenomen operatie uit tot
1 mei. De reden was de late levering
van de eerste Fokker 50, waardoor het
verkrijgen van een Airline Operators
Certificatie (AOC) werd vertraagd. Hamid Kerboua: “Het verkrijgen van een
AOC is een gecompliceerd proces. En
het op tijd ontvangen van het eerste vliegtuig is daarbij een belangrijk
aspect. Doordat deze nu ruim vier weken te laat geleverd wordt, zijn
andere processen vertraagd. Wij hebben nog gekeken naar alternatieve oplossingen, maar deze bleken niet optimaal om in te staan voor
een goede service voor onze gasten. Derhalve hebben wij gisteren
tijdens een directieoverleg gekozen voor de meest veilige oplossing en
beginnen wij nu per 1 mei aanstaande
met onze eigen toestellen. Het is een
tegenvaller dat we de lancering moeten
uitstellen. Maar de veiligheid gaat voor
alles en die konden we niet voor de volle
honderd procent garanderen.”
Passagiers die reeds geboekt hadden
voor vluchten tussen 25 maart en 30
april kregen bericht en konden op latere
datum vliegen of hun geld terugkrijgen.
Ter compensatie bood Maastricht Airlines ook nog eens een gratis ticket aan
op een latere vluchtdatum naar keuze.
“Wij zijn ons ervan bewust dat wij u hiermee wellicht teleurstellen. Wij vinden
dit vervelend, maar er is geen andere
keuze. Door deze ontwikkelingen tijdig
bekend te maken, hopen wij eventuele
ongemakken tot een minimum te kunnen beperken.”

Een combinatie van deze twee ontwerpen van Bas Bakker zou het
uiteindelijke ontwerp worden. (© Maastricht Airlines)

Sinds 14 februari waren tickets van Maastricht Airlines bij vrijwel
ieder reisbureau wereldwijd boekbaar. Het boekingssysteem van de
regionale luchtvaartmaatschappij was aangesloten op de reserveAviation Society of Antwerp vzw

De start van de operaties werden uitgesteld nadat in een van de toestellen
tijdens een inspectie in het Italiaanse
Bergamo corrosie was vastgesteld. Bij een toilet was de bodemconstructie aangetast. Dit vormde geen gevaar voor de vliegveiligheid,
maar diende wel verholpen te worden. De reparatie was inmiddels
begonnen. “Het gaat om een toestel. Bij het andere zijn bij de inspectie
tot heden geen gebreken geconstateerd”, zei Kerboua. “Het uitstellen
5

van de vluchten kost Maastricht Airlines veel geld. We hebben sinds
1 maart zestig mensen in dienst en die moeten gewoon doorbetaald
worden, ook nu we niet vliegen. Verder hebben we geen inkomsten
tot 1 mei.”
Voor de periode tussen 25 maart en 1 mei had Maastricht Airlines 260
reserveringen ontvangen. Kerboua zei dat er voor sommige vluchten
tot 1 mei geen enkele boeking was binnengekomen. “Mensen willen
schijnbaar eerst de kat uit de boom kijken.” Ondanks het uitstel van
de luchtdoop van Maastricht Airlines was Kerboua niet bang voor
imagoschade: “De mensen zullen misschien teleurgesteld zijn, maar
op 1 mei staan we er.”
Totdat Maastricht Airlines op 16 april 2013 naar buiten trad met
een nieuw bericht: “Maastricht Airlines, Nederlands nieuwste luchtvaartmaatschappij, is genoodzaakt haar beoogde start van 1 mei
aanstaande naar een nog nader te bepalen moment uit te stellen.
Dit in verband met de late levering van haar toestellen. Al eerder was
er een probleem met de levering van het eerste toestel. Nu is er door
de leverancier medegedeeld dat de beoogde toestellen nog niet beschikbaar zijn voor de gewijzigde startdatum van 1 mei aanstaande.”
Hamid Kerboua: “Uiteraard is het een behoorlijke teleurstelling voor
de in totaal 60 werknemers van Maastricht Airlines. Iedereen stond
in de startblokken om per 1 mei met het uitvoeren van de vluchten
te beginnen. Wij doen er dan ook alles aan om zo spoedig mogelijk
toestellen beschikbaar te hebben en zodoende met het uitvoeren van
de vluchten te kunnen starten.” De volgende dagen werden alle passagiers op de hoogte gesteld en werd alles administratief afgehandeld.
Maastricht Airlines liet weten dat alle reizigers die een ticket hebben
gekocht gecompenseerd gingen worden. Zij kregen hun geld terug,
plus een gratis ticket voor een andere vlucht. “Over de datum van
de eerste vlucht durven we geen uitspraak te doen. Dat doen we pas
zodra de toestellen hier zijn.” Het bedrijf kon het zich niet nog een keer
veroorloven dat een geplande startdatum niet zou worden gehaald.
Het probleem was dat de toestellen, met de registraties YL-BAO en
YL-BAV, al een tijdje aan de grond stonden. Air Baltic vloog tot 2010
met deze vliegtuigen. Sinds september 2012 stonden ze gestald op de
luchthaven van Milaan Bergamo en hadden ze geen vlieguren meer
gemaakt. Hamid Kerboua: “De veiligheid in de luchtvaart gaat boven
alles, vandaar dat de vliegtuigen volledig gecontroleerd worden. Pas
als er een officiële goedkeuring komt van de organisatie die dit controleert kunnen de toestellen naar Maastricht vliegen.” Het ging in totaal
om 1.800 uren extra onderhoudswerkzaamheden. Beide Fokker 50’s
werden in juni 1990 afgeleverd aan KLM Cityhopper als respectievelijk PH-KVA en PH-KVB. In november 2005 traden ze in dienst van Air
Baltic. Opnieuw als PH-KVA en PH-KVB zouden ze in dienst treden van
Maastricht Airlines.
Was het niet beter geweest om eerst de vliegtuigen te hebben en dan
pas een startdatum vrij te geven? Hamid Kerboua: “Misschien wel,
maar dat is wijsheid achteraf. Luchtvaart is niet goedkoop. Twee toestellen leasen en naar Maastricht laten komen ruim voor de start van
de eerste vlucht kost handenvol geld. Maastricht Airlines is een nieuwe
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onderneming. Dat betekent dat 60 nieuwe werknemers eerst opgeleid
moeten worden. Ook dat kost geld omdat salarissen betaald moeten
worden terwijl er nog geen inkomsten zijn. Om kosten te besparen is
gekozen om de toestellen vlak voor de eerste vlucht naar Nederland
te halen. Een uiterst krap tijdschema dus, omdat de eerste vluchten
voor 25 maart gepland stonden. Die datum en de datum van 1 mei zijn
niet gehaald omdat de toestellen niet geleverd kunnen worden.” Maar
toch was het vertrouwen bij Hamid Kerboau en zijn team groot dat
snel het luchtruim gekozen kon worden. Ook al werd er geopperd dat
er in de zomer niet zou gevlogen worden. Er kon pas op zijn vroegst in
het najaar sprake zijn van de start van de vluchten. September werd
genoemd, al kon Kerboau daar geen zekerheid over geven. Mochten de
twee vliegtuigen eerder gereed zijn, dan overwoog Maastricht Airlines
om voor de korte termijn chartervluchten aan te gaan.
De gemeenteraad van Maastricht was er niet gerust op dat Maastricht
Airlines daadwerkelijk ging vliegen. Dat bleek dinsdagavond 14 mei tijdens een vergadering van de raadscommissie Economische en Sociale
Zaken. Wethouder John Aarts (VVD, Economische Zaken) zei nog alle
vertrouwen te hebben in Maastricht Airlines, maar andere partijen,
waaronder D66, waren sceptisch. Van de 100.000 euro subsidie die de
gemeente Maastricht had gegeven was inmiddels zo’n 60% uitgegeven.
Niet al dat geld was rechtstreeks naar de luchtvaartmaatschappij gegaan. De helft was overgemaakt op rekening van de VVV Maastricht,
die de promotie zou gaan verzorgen. Van deze 50.000 euro was 10.000
euro gespendeerd, de overige 40.000 euro werd achter de hand gehouden. De andere helft van het geld was bedoeld om in 2013 of 2014 een
aantal arbeidsplaatsen te creëren. Voorwaarde was dat er minimaal
100 banen kwamen voor mensen uit de regio. Of dit uiteindelijk zou
lukken, was de vraag. Bronnen meldden dat een deel van de 60 personeelsleden die op de loonlijst stonden inmiddels waren ontslagen.
Volgens de gemeente Maastricht diende het geld terug te komen als
Maastricht Airlines het niet gebruikte voor werkgelegenheid.
Op donderdag 30 mei viel het verdikt: per brief liet Hamid Kerboua
aan zijn personeel weten dat Maastricht Airlines het faillissement had
aangevraagd. Door het feit dat er niet kon gevlogen worden, stelde
Maastricht Airlines een sociaal plan op. Vier van de 60 personeelsleden
waren het niet eens met die afspraken en stapten naar de rechter. Ook
dat leidde tot extra kosten.
Dat Hamid Kerboua geen nieuwe startdatum kon noemen bleek het
begin van het einde, want welke reiziger boekt een ticket als niet
bekend is wanneer er gevlogen wordt? Zo raakte Maastricht Airlines
in een neerwaartse spiraal. Geen vliegtuigen, geen vluchten, geen
reizigers, geen inkomsten; maar wel doorlopende personeelslasten.
Daardoor trok een van de grote geldschieters, met name Lex Versteeg, zich terug. Vooral dat laatste sloeg een groot financieel gat in
de begroting. Er waren nog vijftien van de 60 mensen in dienst. De
maatschappij verkocht tot dan toe 4.000 tickets. Deze klanten hadden
al wel hun geld teruggekregen.
De provincie Limburg ging alvast een deel van de subsidies proberen
terug te vorderen via de curator. Uit een brief van gedeputeerde
Twan Beurskens aan het Limburgse Parlement bleek dat de provincie
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90% van de toegezegde subsidie van 235.150 euro had overgemaakt,
oftewel 211.000 euro. De provincie wou in ieder geval de 65.000
euro terug voor de arbeidsplaatsen omdat geen enkele baan werd
gerealiseerd. Voor opleidingskosten had de provincie 170.000 euro ter
beschikking gesteld. Van de curator wou de provincie weten hoeveel
daar daadwerkelijk aan werd uitgegeven. De resterende subsidie zou
terug moeten vloeien. De VVD-fractie in het Limburgs Parlement
pleitte voor een zwarte lijst met bedrijven en organisaties die subsidievoorwaarden niet nakwamen. Statenlid Martin de Beer uit Heerlen
reageerde daarmee op het faillissement, dat door Maastricht Airlines
zelf werd aangevraagd: “Het bedrijf heeft de zaken niet op orde en gooit
nu zelf de handdoek in de ring. Het resultaat is een strop voor Limburg.
De VVD wil dat de provincie er alles aan doet om het subsidiebedrag
terug te eisen. De eigenaren van Maastricht Airlines mogen niet meer
voor subsidie in aanmerking komen. Wordt aan de deur geklopt, dan
moet het antwoord klip en klaar ‘nee’ zijn. Wat mijn partij betreft komt
hiervoor een zwarte lijst.”
Op dinsdag 4 juni nam de rechtbank in Maastricht de faillissementsaanvraag in behandeling. Het bedrijf hoopte daarna nieuwe investeerders te vinden voor een doorstart: “Op zich ligt er een sterk plan voor
Maastricht Airlines. Het is alleen de vraag of een investeerder de moed
heeft om aan boord te stappen.” De rechter verklaarde Maastricht
Airlines desalniettemin failliet. John Huppertz van de advocatenfirma
Paulussen Advocaten werd tot curator benoemd. Hij liet weten de
mogelijkheden voor een doorstart te onderzoeken: “Wrang is dat een
van de toestellen inmiddels klaar is en kan gaan vliegen. Dat betekent
dat Maastricht Airlines de lucht in kan en voor overname interessant
is. Bovendien zijn de eerste kosten al gemaakt. Er zouden al enkele
mensen zijn die interesse in overname hebben.” De onderneming had
een schuld van in totaal 650.000 euro, waarvan 500.000 euro aan de
aandeelhouders. Maastricht Airlines ging failliet omdat de twee vliegtuigen niet geleverd werden en de hoge loonkosten niet langer konden
betaald worden, nadat ook de grootste investeerder zich terugtrok.
De curator ging mogelijk de gemeente Maastricht vragen om het nog
niet uitgekeerde subsidiebedrag voor Maastricht Airlines beschikbaar
te stellen. Het ging om een bedrag van 40.000 euro, dat voorlopig geparkeerd werd op de bankrekening van de VVV Maastricht. Die zou het
geld gebruiken om het de luchtvaartmaatschappij te promoten. Van
de 100.000 euro ‘Maastrichtse’ subsidie was 60.000 euro uitgegeven.
Overigens was niet al dat geld rechtstreeks naar de luchtvaartmaatschappij gegaan. De helft werd overgemaakt op de rekening van de VVV
Maastricht, die de promotie zou gaan verzorgen. Van deze 50.000 euro
was 10.000 euro gespendeerd, de overige 40.000 euro werd achter
de hand gehouden. De andere helft van het geld, bedoeld om in 2013
of 2014 minimaal 100 arbeidsplaatsen te creëren voor mensen uit de
regio, was Maastricht zo goed als zeker kwijt.
Niet alleen was er het faillissement van Maastricht Airlines, ook
Maastricht Aachen Airport kampte met zware financiële problemen.
Het sinds 2004 volledig private Maastricht Aachen Airport had vooral
last van de sterke terugval van de luchtvracht. In 2012 realiseerde de
luchthaven een vrachtvolume van 75.000 ton, een afname van 18%
ten opzichte van 2011, toen 92.000 ton vracht werd afgehandeld. Het
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aantal passagiers bleef in 2012 stabiel: 345.000 reizigers maakten
gebruik van Maastricht Aachen Airport. In 2012 werd de groei van
2010 en 2011 daarmee niet doorgetrokken. Door de vestiging van
de eerste Nederlandse Ryanair basis op Maastricht is de verwachting
dat het aantal passagiers dit jaar de kaap van 500.000 zal halen. De
Provinciale Staten van Limburg moesten 4,5 miljoen euro ophoesten
om de luchthaven van de ondergang te behoeden en 800 banen te
redden. Het gaf de luchthaven even ademruimte.
Ook het personeel van Maastricht Airlines zocht ademruimte. Gelovend in een doorstart, en met toestemming van de curator, startten
ze op 27 juni met een crowdfunding-actie. Die kreeg de naam ‘We
believe we can fly’ en hiermee hoopten de medewerkers hun steentje
bij te dragen. Ze riepen particulieren en bedrijven op om vouchers te
kopen met een waarde van 15, 30 of 50 euro. Deze vouchers gingen
in waarde worden verdubbeld en in vliegtuigtickets worden omgezet
als Maastricht Airlines de lucht in ging. Een andere optie was 250 euro
inleggen, in ruil voor twee retourtickets of vier enkele tickets naar een
Maastricht Airlines-bestemming naar keuze. Deze publieksactie kon
er volgens de curator toe bijdragen om mogelijke investeerders over
de streep te trekken.

Mocht er toch geen doorstart gerealiseerd worden, zou het betaalde
bedrag gegarandeerd teruggestort worden. De rekening waarop het
geld werd gestort, weliswaar beheerd door de curator, viel buiten het
faillissement. Er was dus volgens de initiatiefnemers geen enkel risico
aan verbonden. Indien de doorstart op uiterlijk 1 november 2013 niet
rond was, of wanneer een eventuele doorstarter de actie niet zou
overnemen, zou de inleg terugbetaald worden in november of december van dit jaar. Volgens curator John Huppertz hadden reeds ‘diverse
partijen’ interesse getoond in een doorstart van Maastricht Airlines:
“Diverse berekeningen van mijn zijde sterken mij in de conclusie dat
een doorstart van het bedrijf dan ook niet uitgesloten is.”
“Ik heb me wel even afgevraagd of het niet over zou komen als een
wanhoopsdaad”, aldus nog Huppertz. “Maar het is een mooi signaal.
En als het niet lukt met de doorstart, krijgen mensen gegarandeerd
hun inleg terug.” Hooggespannen verwachtingen had Huppertz niet
rond de actie: “Ik heb geen idee wat het oplevert, enkele tonnen zou
al mooi zijn. Voor een doorstart zijn toch echt investeerders nodig.”
Doorrekeningen van het businessplan lieten zien dat er 3,5 miljoen
euro nodig was. “En dat kan in drie jaar tijd terugverdiend worden,
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met een bezetting van 25 mensen per vlucht, waar er 50 in kunnen”,
verklaarde Huppertz.
De kans op een doorstart was groter dan 50 procent: “Er zijn nog vijf
serieuze potentiële investeerders over. Ook grootaandeelhouder Hamid
Kerboua wil nog wel een flink bedrag in de onderneming stoppen, maar
er moet wel extra geld bij.”

De voucher-actie werd op woensdag 17 juli “met succes” afgesloten.
Maastricht Airlines: “In totaal deden er zo’n 350 personen mee aan
de actie, wat een totaalbedrag van 25.000 euro opleverde. Van de
deelnemers is 62,5% afkomstig uit Nederland, gevolgd door 14% uit
Duitsland en 6% uit België. Tijdens de actie werd de website van de
luchtvaartmaatschappij maar liefst 5.600 keer bezocht door 4.600
unieke personen. Maar liefst 70% van deze unieke personen bestond
uit nieuwe bezoekers. Ook op Facebook was de actie het gesprek van
de dag. Via dit medium werden berichten van Maastricht Airlines
146.000 keer gezien door 47.000 unieke personen. Niet alleen laten
deze resultaten zien dat Maastricht Airlines nog steeds ‘leeft’ onder
de bevolking. Ook hebben twee potentiële investeerders zich naar
aanleiding van deze actie spontaan als potentiële overnamekandidaten
gemeld.” Curator Huppertz boog zich over de toekomst van Maastricht
Airlines: “Een doorstart behoort nog steeds tot de mogelijkheden.
Sinds het faillissement van Maastricht Airlines, op 4 juni jongstleden,
hebben wij met diverse partijen gesprekken gevoerd. Hieronder zaten
een aantal zeer geïnteresseerde kandidaten. De gesprekken met deze
partijen worden voortgezet. Daarnaast dienen zich tot op heden nog
diverse potentiële investeerders aan. Of het daadwerkelijk tot een
doorstart gaat komen durf ik niet te zeggen, maar ik heb er een goed
gevoel bij.” Nog volgens Huppertz was de 25.000 euro niet genoeg voor
een doorstart, maar had het wel veel aandacht opgeleverd.

doorstart van Maastricht Airlines hebben twee toestellen beschikbaar
die al op Maastricht Airport staan en meteen ingezet kunnen worden.
Het gaat om twee businessjets die ook maximaal 50 personen kunnen
vervoeren, net als de Fokker 50-toestellen. Omdat het geen propellervliegtuigen zijn, zijn ze sneller en is het mogelijk vaker per dag
op en neer te vliegen naar de bestemmingen Amsterdam, Berlijn en
München.” De twee overnamekandidaten waren zo serieus, dat er al
over de organisatiestructuur werd gesproken.
De maatschappij keek op haar beurt nogmaals
kritisch naar haar plannen. “Een straalvliegtuig is
ten opzichte van een propellervliegtuig natuurlijk
een stuk stiller en dat draagt bij aan het comfort
van de passagier, maar bovenal zijn de modellen
die we momenteel op het oog hebben ook een
stuk sneller waardoor Maastricht Airlines een
beter schema zou kunnen aanbieden”, aldus
Paul Sies, Commercieel Directeur bij Maastricht
Airlines. “Ter vergelijking; in het huidige schema
zou een vlucht van Maastricht naar München 1
uur en 35 minuten duren, de toestellen waar we
naar kijken leggen die afstand in net iets minder
dan een uur af. Die tijdwinst kan interessant zijn
voor potentiële investeerders en uiteraard voor
passagiers”, aldus nog Sies. De komende weken
– eind augustus werd vooruitgeschoven – zouden dan ook uitwijzen
of Maastricht Airlines al dan niet een doorstart kon maken.

De onderhandelingen over een doorstart zaten volgens John Huppertz
in een cruciale fase, maar augustus passeerde. De vooruitzichten
waren nog steeds gunstig, maar er was meer tijd nodig om tot een
overeenstemming te komen met de partijen waarmee onderhandeld
werd. We schrijven eind september. Maastricht Airlines bestond alleen
nog op papier. Er was geen personeel meer in dienst en het kantoor
in Weert was dicht. Er was alleen nog een klein kantoortje in de luchthaventerminal op Maastricht Aachen Airport. Toch waren er volgens
Huppertz nog steeds serieuze gegadigden voor een overname. Een
van de grootste problemen was dat de overnamekandidaten niet over
de grenzen heen keken om daar het potentieel aan klanten te zien.
Volgens Huppertz was nu al 50 procent van de passagiers op Maastricht
Aachen Airport afkomstig uit België of Duitsland. Ook de onzekerheid
over het voortbestaan van Maastricht Aachen Airport speelde een rol
voor de investeerders. De curator bleef overtuigd van de kansen voor
een luchtvaartmaatschappij op Maastricht Aachen Airport, al lukte
een overname in 2013 niet meer.
Bronnen: ch-aviation, Dagblad De Limburger, Gemeente Maastricht,
L1.nl, Luchtvaartnieuws, Hamid Kerboua, Maastricht Actueel, Maastricht Airlines, Maastricht dichtbij, Routesonline en zuidlimburg.nl.

Het straalvliegtuig zou er zo kunnen uitzien. (© Maastricht Airlines)

Een dag later, op 18 juli, dook een nieuw scenario op. John Huppertz
meldde dat Maastricht Airlines niet langer afhankelijk was van de
twee Fokker-toestellen die in Italië stonden: “Vanaf het begin heb ik
ingezet op een plan B. Dat betekent niet afhankelijk zijn van de twee
toestellen die in Italië in onderhoud zijn. Het leasebedrijf heeft laten
weten dat er andere geïnteresseerden zijn voor de toestellen. Dat
is hun goed recht uiteraard. De kandidaten die nu praten over een
Aviation Society of Antwerp vzw
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Northrop Grumman B-2A Spirit 20 jaar in dienst
Op 17 december 2013 was het precies 20 jaar geleden dat de eerste
B-2A Spirit (AV-8 AF88-0329 ‘Spirit
of Missouri’) werd afgeleverd op
zijn thuisbasis Whiteman AFB. In
totaal werden 21 toestellen afgeleverd. De AV-12 AF89-0127 ‘Spirit
of Kansas’ crashte op 23 februari
2008 tijdens het opstijgen vanop
Andersen AFB, Alaska en in brand
vloog. De B-2 Spirit vloot bestaat
dus nog uit 19 operationele toestellen gebaseerd op Whiteman
AFB, 509th Bomb Wing en 1 toestel (AV-3) dat toevertrouwd is aan
het Flight Test Squadron op Edwards AFB, CA voor het uittesten/
upgrades van nieuwe software en wapensystemen. Op 21 maart
1996 tekende Bill Clinton een presidentieel besluit waardoor het
eerste prototype (AV-1 AF82-1066 ‘Spirit of America’) tot operationele status (Block 30) werd omgebouwd (kostprijs $ 493 miljoen).

tuurlijk een duidelijke rol gespeeld. Northrop bleef echter lobbyen
voor meer B-2’s en in 2001 stelde Northrop Grurmman nog voor
om 40 extra toestellen te bouwen tegen een eenheidsprijs van
‘slechts’ $ 735 miljoen per stuk wat echter niet goedgekeurd werd.

B-2A verfhangaar     Foto USAF

verkleinen. Ook de inbouw van de 4 General Electric F118-GE-100 motoren diep in de romp verkleinen de radarafdruk en infrarood uitslag.
De B-2A Spirit werd voor het eerst voorgesteld aan het grote
publiek op 22 november 1988 toen hij uit de hangaar van Plant
42 op Palmdale, CA werd gereden. De eerste vlucht had plaats op
17 juli 1989. Na een grondige evaluatie werd het eerste toestel op

B-2A bommentapijt

(Foto USAF)
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materialen speciale verflaag en de unieke vorm van het :toestel. Door
gebruik te maken van het ‘vliegende vleugel’ concept kon Northrop
Grumman vele hoeken omzetten in rondingen die het radarbeeld

De B-2A Spirit heeft een bemanning van slechts 2 personen – de piloot
en de missiebevelhebber met de mogelijkheid voor een 3de persoon
indien nodig. In vergelijking heeft de B-1B een bemanning van 4 en
de B-52 een bemanning van 5 personen. Door de hoge kostprijs was
de B-2 vanaf het begin een onderwerp van controversies. Deze liepen
ondermeer zo hoog op door zijn advanced stealth technology, avionics
en radarsysteem. De B-2A Spirit is uitgerust voor het vervoer van 80
Mk-82 500 pounds bommen, 36 CBU 75 pounds bommen of 16 JDAM102 en JDAM-84 2.000 pounds bommen. Het toestel kan tevens tot 16

De USAF schreef in september 1980 een RFP (Request For Proposal)
uit voor een ATB (Advanced Technology Bomber) stealth bommenwerper– later omgedoopt tot B-2 Spirit – aan het Northrop/
Boeing en Lockheed/Raytheon team. Northrop had ondertussen
veel ervaring opgedaan door het Tacit Blue (low-observable) prototype. Northrop Grumman kwam als winnaar uit de bus en kreeg
in november 1981 het contract voor de bouw van de ATB bommenwerper toegewezen. Het contract hield de bouw in van 2 ‘static-test’
rompen, een vliegwaardig prototype en 5 evaluatie toestellen.
Oorspronkelijk hield het contract ook de productie in van 127 ATB
toestellen exclusief de 5 evaluatietoestellen die later tot operationele status zouden worden gebracht. Het aantal B-2 toestellen werd
eerst teruggebracht tot 132, nadien tot 75 om op 20 stuks uit te
komen. Het einde van de Koude Oorlog met Rusland had hier na-

AV-4

Eric Nuyens

(Foto USAF)

B61 of B63 nucleaire bommen meevoeren. Het MTOW van de B-2A
Spirit bedraagt 170.600 kg. De B-2A is gebouwd voor het uitvoeren
van lange afstandsbombardementsvluchten (tot 11.000 km zonder bijtanken) en is daarom voorzien van een toilet en kleine keuken. Zowel
het bemanningscompartiment, bomruimte, motoren- en landingsgestelcompartiment bevinden zich in het centrale rompgedeelte. De B-2A
beschikt over conventionele schietstoelen. Het ‘stealth’ resultaat werd
bekomen door het gebruik van verschillende soorten van composiet8

voorstelling eerste B-2 AV-1

(Foto USAF)

17 december 1993 op zijn thuisbasis Whiteman AFB afgeleverd.
De B-2A Spirit werd ingezet in bijna elk modern conflict. Het toestel
zag zijn eerste operationele missie uitgevoerd tijdens operatie ‘Allied
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B-2A AV-11

Foto USAF

Force’ boven Kosovo en Servië waar het verantwoordelijk was voor
het vernietigen van 33% van alle doelwitten in de eerste 8 weken
van operaties. Twee B-2A’s vlogen meer dan 31 uur van Whiteman
AFB, vielen verschillende doelen aan, en vlogen direct terug naar hun
thuisbasis. Na de aanslag van 9/11 was de B-2A het eerste toestel
dat het Afghaanse luchtruim binnenvloog voor missies ter ondersteuning van operatie ‘Enduring Freedom’. Tijdens deze operatie
voerde een B-2A de langste vlucht in oorlogsgeschiedenis uit; 44
uur. Met het begin van de oorlog in Irak ‘operation Iraqi Freedom’ in
2003 werden de B-2A’s ingezet voor missies tegen Iraakse doelwitten. Deze werden uitgevoerd rechtstreeks vanop Whiteman AFB of
vanop vooruitgeschoven bases zoals Diego Garcia, Anderson AFB
(Guam) en RAF Fairford. In 2011 werden 3 B-2A’s ingezet in operatie
‘Odyssey Dawn’ over Libië voor het instellen van een ‘no-fly’ zone.
Opmerkelijk was de ‘eerste’ trainingsvlucht op 16 december 2013 van toestel AV-11 AF88-0332 ‘Spirit of Washington’.
Toen het toestel zich op 26 februari 2010 klaarmaakte voor vertrek vanop Andersen AFB, Guam vloog een van de motoren in brand waarna het
toestel zeer zware (brand)schade opliep. Na de nodige ‘voorlopige’ herstellingen kon het overgevlogen worden naar Edwards AFB op Palmdale,
CA. Na bijna 4 jaar is het toestel terug herteld tot de ‘full-mission’ status.
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In het National Museum of the USAF in Dayton, Ohio staat sinds 2004
de B-2 (het 2de) teststatic toestel tentoongesteld als B-2A AF82-1070
‘Spirit of Ohio’. Ook het Tacit Blue model is hier te bewonderen. Op
het Air and Space Museum op Ellsworth AFB, South Dakota stond
tot 2004 een op 60% schaal mockup showmodel tentoongesteld,
beter gekend als ‘Honda Stealth’. Met de komst van de B-1 Lancer
werd het model vernietigd zoals contractueel overeengekomen was.
Technische gegevens van het toestel :
Lengte		
:
21,0 m
Leeggewicht
:
71.700 Kg
Vleugelbreedte
:
52,4 m
Geladen gewicht
:
152.200 Kg
Hoogte		
:
5,18 m
MTOW		
:
170.600 Kg
Vleugelopp.
:
478 m2
Brandstofcapaciteit
:
75.750 Kg
Kruissnelheid
:
Mach .85 - 900 km/u
Actieradius
:
11.100 km
Max snelheid
:
Mach 095 - 1.010 km/u
Kruishoogte
:
15.200 m
Bemanning
:
2
Motoren
:
4 General Electric F118-GE-100
		 		
non-afterburning turbofans
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B-2A static AF82-1070     Foto USAF museum

B r o n n e n : N o r t h r o p G r u m m a n , U S A F, i n t e r n e t
Foto’s : USAF, Northrop Grumman, Whiteman AFB
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Yves Deliens.

IATA-code : 5K
Hifly is een Portugese luchtvaartmaatschappij met haar hoofdzetel gevestigd
ICAO-code : HFY
callsign 	
: Sky Flyer in de hoofdstad Lissabon.

Men is gespecialiseerd in lange, middellange en korte leasingcontracten
van vliegtuigen aan touroperators, regeringen, individuele en andere
luchtvaartmaatschappijen. De vloot bestaat vandaag uit 13 toestellen
(allemaal van het type Airbus), waarvan twee Airbus A340 toestellen
zijn ondergebracht bij de onlangs opgerichte Maltese tak Hifly Malta.
De oprichting van de maatschappij vond plaats in 2005, maar het
initiële certificatieproces werd afgerond in april 2006 wanneer de
Portugese civiele luchtvaartautoriteiten de luchtvaartlicentie uitvaardigden. Men ging van start met een eerste Airbus A330-300 (CS-TMT).
Dit toestel werd verhuurd aan de Belgian Air Force, waarvan het contract eind 2013 afliep. Op 16 december 2008 lanceerde de Belgische
Defensie de vraag naar een kandidatuur om de twee verouderde Airbus
A310 toestellen (ex- Singapore Airlines), die regelmatig defec aan de
grond stonden, om deze te vervangen door een ander toestel. In aanmerking kwamen de Airbus A300, A310, A330 of A340 en de Boeing
Vlootoverzicht :
Registratie c/n
type
CS-TEI
495
Airbus A310-304
			
CS-TEX
565
Airbus A310-304
CS-TFW
910
Airbus A340-542
			
CS-TFX
912
Airbus A340-542
			
CS-TFZ
1008
Airbus A340-243
CS-TMT
096
Airbus A330-322
CS-TQD
870
Airbus A320-214
CS-TQF
087
Airbus A330-322
CS-TQG
022
Airbus A320-211
CS-TQH
023
Airbus A320-211
CS-TQL
133
Airbus A340-312
CS-TQL
894
Airbus A340-542
CS-TQM
117
Airbus A340-313X
CS-TQP
886
Airbus A340-542
CS-TQP
211
Airbus A330-202
			
			
CS-TQW
262
Airbus A330-223
Aviation Society of Antwerp vzw

opmerking
afgeleverd op 03.05.2008,
stored
afgeleverd op 26.05.2009
afgeleverd op 11.12.2008
leased to Arik Air
afgeleverd op 29.04.2009
leased to Arik Air
afgeleverd op 28.04.2009
afgeleverd op 11.10.2005
from 11.10.2005 until 04.06.2006
from ??.10.2005 until 03.04.2006
from 30.10.2005 until 15.09.2006
from ??.10.2005 until 15.09.2006
from 15.09.2011, stored
from ?? until 22.12.2012
afgeleverd op 18.09.2009
from ?? until 24.12.2012
afgeleverd op 15.09.2011,
wordt verhuurd aan het Italiaanse
Livingston voor winterlease 2014.
afgeleverd op 27.07.2012

767-200(ER) of 767-300. Op 25 augustus 2009 werd het
contract toegewezen aan het Franse Avico, die fungeerde
als bemiddelaar tussen de Belgische Defensie enerzijds
en de Portugese luchtvaartmaatschappij Hifly anderzijds.
Hifly stelde dus een Airbus A330-300 ter beschikking, die
officieel in dienst kwam op 19 november 2009.

CS-TMT, de Airbus A330-322 die werd gehuurd door Belgian Defence,
Brussel 31 december 2013.
Brussel 20 december 2010, CS-TFX is een Airbus A340-542 die wordt
verhuurd aan het Nigeriaanse Arik Air en was deze dag een uitwijker
van London door het slechte weer.

Het ging om een jaarlijks contract ter waarde van 12
miljoen euro voor 2000 vlieguren per jaar. Op 16 april
2013 verklaard de minister van defensie Pieter De Crem
dat het contract, dat loopt tot eind 2013, niet zal worden
verlengd, daar de kosten te hoog liggen.
Zo werden in 2010 slechts 1165, in 2011 1114 en in
2012 1138 vlieguren gevlogen, terwijl in het contract
2000 vlieguren waren opgenomen. In de plaats hiervan
wordt een nieuw contract afgesloten met het Portugese
Hifly, waarin nog slechts sprake is van 1500 vlieguren.
De duur van het contract wordt vastgelegd op vier jaar.
De keuze valt op een Airbus A321 en zal half februari in
dienst komen.
Het toestel staat momenteel in Dublin en heeft voordien
gevlogen bij het Turkse Onur Air als TC-OAL.
10
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Het Franse XL Airways huurt regelmatig toestellen van Hifly in de
zomer om tegemoet te komen aan het capaciteitstekort. Hierboven
ziet men een Airbus A330 (CS-TRI) getrokken op Brussel 04 juli 2013.

In 2008 vervoegden twee Airbus A310-300 toestellen de vloot en
werden verhuurd aan Oman Air om op lange afstandsvluchten te
worden ingezet naar London-Heathrow en Bangkok. Men mocht ook
in 2008 en 2009 nieuwe toestellen ontvangen rechtstreeks van bij
Airbus (één A330-200 en twee A340-500 toestellen).

De Airbus A330 (CS-TQW) werd in 2013 verhuurd aan Air Algérie,
Brussel 27 augustus 2013.

Deze twee A340-500’s worden momenteel aan het Nigeriaanse Arik
Air verhuurd en ingezet op routes naar London-Heathrow en New
York JFK. Sindsdien zijn er nog verscheidene andere A330 en A340
toestellen de vloot komen vervoegen (nog vier in 2013).
Deze Airbus A340 werd gehuurd van Scandinavian Airlines, Brussel
27 september 2011.

Door de laattijdige aflevering van haar B787 Dreamliners huurde Norwegian voor enkele maanden in 2013 twee Airbus Airbus A340 toestellen in
voor haar lange afstandsvluchten naar onder andere Bangkok, Thailand. Brussel 02 september 2013 (CS-TQY).
Aviation Society of Antwerp vzw
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VLOOTOVERZICHT VERVOLG
CS-TQY
190 Airbus A340-313X
CS-TQZ
202 Airbus A340-313X
CS-TRI
127 Airbus A330-322
CS-TRJ
296 Airbus A330-223
CS-TRJ
1004 Airbus A321-200
				
				
OY-KBM
450 Airbus A340-313X
				

afgeleverd op 21.05.2013
afgeleverd op ??.05.2013
afgeleverd op ??-03-2013
from ?? until 25.07.2013
stored in Dublin, ex TC-OAL Onur Air,
will be delivered half Februari to
Belgian Defence
leased from 03.07.2010 until 19.01.2012,
from SAS Scandinavian Airlines

In 2013 heeft men één van de twee Airbus A310
toestellen (CS-TEI) buiten dienst gesteld.
Het is de bedoeling dat het tweede toestel ook uit
de vloot wordt genomen. In het hoofdkwartier te
Lissabon, heeft men naast de kantoren waarin de
commerciële diensten, lucht- en grondoperaties,
veiligheid, onderhoud en engineering, ook de klaslokalen voor de piloten en de stewards zijn gevestigd.
Op de luchthaven van Lissabon heeft men ook een
onderhoudshangar (MESA), maar men stuurt ook
geregeld vliegtuigen naar Brussel voor onderhoud
bij Lufthansa Technik.

Deze Airbus A330 (CS-TQW) werd vorig jaar verhuurd aan Boliviana
de Aviacion, Brussel 10 juni 2013.

Klanten zijn onder andere LOT Polish Airlines, Oman Air, Norwegian,
Air Algérie, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, Livingston, Royal Air
Force, Belgian Air Force, Atlas Air, XL Airways, Arik Air, . . .
De meeste toestellen van Hifly zijn actief in Europa, de Verenigde
Staten, Zuid-Amerika, de Caraïben, het Midden Oosten, Afrika en
Australië.
Hifly Malta werd in maart 2013 opgericht en men ging van start in
juli 2013. Het hoofdkwartier is in Malta – Luqa en men vliegt vooral
charters vanuit Malta naar voornamelijk Stockholm – Zweden, New
York – Verenigde Staten
IATA-code
:   5M
en Palma de Mallorca en
ICAO-code
:   HFM
Barcelona –Spanje.
callsign
:   Moonraker
Vloot Hifly Malta :

Vlootoverzicht
Registratie c/n
9H-SEA
383
9H-SUN
416

type
Airbus A340-642
Airbus A340-642

opmerking
afgeleverd op 03.07.2013
due to be delivered

Beide toestellen komen van Virgin Atlantic.
Bronnen : internet, www.hangarflying.be, www.panespotters.net,
www.hifly.aero.

Brussel 12 maart 2012 : CS-TEI Airbus A310-304.
Aviation Society of Antwerp vzw
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Eerste vlucht Embraer Legacy 450

Eric Nuyens
middensegment van de zakenjets
valt. Hij is uitgerust met Flyby-Wire technologie, sidestick
besturing, Rockwell Collings
Pro-Line Fusion avionics met 4
LCD beeldschermen, grafische
vluchtplan voorstelling, Jeppesen
kaarten en een SVS (Synthetic
Vision System). Het toestel wordt
aangedreven door 2 Honeywell
HTF 7500E turbofan motoren.
Met 4 passagiers aan boorden
NBAA IFR reserves kan de Legacy
450 de afstand Los AngelesBoston of Moskou-New Delhi
non-stop vliegen. De Legacy 450
beschikt tevens over de ruimste
cabine in zijn klasse.

Piloten eerste vlucht Foto Embraer
Embraer Executive Jets nieuwste zakenjet, de Legacy 450 (PT-ZIJ),
maakte op 28 december een eerste succesvolle 95 minuten durende vlucht vanop Sao José dos Campos, Brazilië. Het toestel werd
gevlogen door Embraers testpiloten Eduardo Camelier en Eugenio
Cara en bijgestaan door vluchttestingenieur Carlos Kobyashi. Tijdens
de vlucht werden verschillende systemen getest.
De Legacy 450 is een ‘midlight’ zakenvliegtuig dat onderaan het

Aviation Society of Antwerp vzw

Het in-flight entertainment
systeem bestaat uit een high
definition video systeem, surround sound, en multiple audio
en video input opties. Stem en
data communicatie opties zijn
beschikbaar. De cabine omvat
een verfrissingsgedeelte aan de
ingang, een afzonderlijk toilet en
opbergruimte tegenaan het staartgedeelte. De totale bagageruimte
is de grootste in deze categorie van vliegtuig.

de Legacy 500 ex MSJ). De officiële lancering van het toestel vond
plaats het volgend jaar op de EBACE 2009 in Genève. De toestellen
werden ontworpen om de ruimte tussen de Phenom 300 ‘light jet’
en de Legacy 600 ‘super midsized jet’ op te vullen. Op 9 augustus
2012 had het snijden van het eerste metaal van de Legacy 450
plaats. Een mockup van de cabine en cockpit was voor het eerst te
bewonderen tijdens de NBAA 2012 Convention in Orlando, Florida.
De Legacy 500 maakte ondertussen zijn eerste vlucht in november 2012. Door de grote overeenkomst met de Legacy 500 kan de
procedure/testvluchten tot certificatie drastisch ingekort worden.
Typecertificatie en eerste aflevering aan een klant is voorzien voor
eind 2014.

De plannen voor de Legacy 450 (en de iets grotere Legacy 500) werden voor het eerst voorgesteld op de NBAA 2007 Convention in Atlanta (onder het concept van de MLJ – Mid-Light Jet). In april 2009
onthulde Embraer tijdens een persvoorstelling in Washington DC
de namen van de twee nieuwe zakenjets. De Legacy 450 (ex MLJ en

Embraer liet ondertussen ook al verstaan dat het de productie – van
zowel de Legacy 450 als de Legacy 500 – tegelijk met de productie
in Sao José dos Campos wil laten uitvoeren in Melbourne, Florida
en de fabriek daar mogelijk wil uitbreiden, verdubbelen in oppervlakte/personeel.
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Technische gegevens van het toestel :
Cabinehoogte
Aantal passagiers
Cabinebreedte
Kruissnelheid
Cabinelengte
Actieradius
Bagagecapaciteit
inimum takeoff
Kruishoogte
Brandstofcapaciteit
Lengte toestel
MTOW
Hoogte toestel
Bemanning

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1,92 m
4-8
2,08 m
Mach 0.82
7,31 m
4.630 km
4,24 m3
1.219 m
13.716 m
7.949 lt
19,15 m
17.690 kg
6,74 m
2 piloten

Bronnen Embraer internet
Foto’s : Embraer, auteur

Aviation Society of Antwerp vzw
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De Mil Mi-171 VIP

eric Nuyens
interieur zodat passagiers
zich zonder moeite verstaanbaar kunnen maken.
De VIP versie van de
Mi-171 is tevens voorzien
van de nodige moderne
vlucht-, navigatie- en radio
communicatie uitrusting.
De VIP versie beschikt ook
over 2 toegangen, een
deur aan de linker- en de
achterzijde van het toestel.
Het heeft ook een iets
fijnere ‘dolphin’ neussectie
meegekregen. Ook bestaat
de mogelijkheid tot het
installeren van extra brandstoftanks.

Mil Moscow Helicopter Plant, een bedrijf van Russian Helicopters,
dochteronderneming van UIC Oboronprom JSC en onderdeel van
het in 2007 opgericht staatsbedrijf Rostec, ontving op 30 augustus
2013 (tijdens de MAKS 2013) het typecertificaat van het AR IAC
(Aviation Register of the Russian Federation) voor de Mi-171 zaken/
VIP versie.

De VIP versie van de Mi-171 wordt gebouwd in de fabriek van UlanUde Aviation (onderdeel van Russian Helicopters) en het luxueuze
interieur wordt gemaakt door Russian Helicopters partnerbedrijf
Aero Taxi Service, gespecialiseerd in het ontwerp/bouwen van VIP
klasse interieurs voor Russisch gebouwde helikopters. De oudere
VIP versie was uitgerust voor
het vervoer van maximaal 14
passagiers in ‘airline’ versie
Aero Taxi Service stelde tijdens
de MAKS 2009 Airshow een
eerste mockup cabine voor
(uitgerust met lederen interieur), gebouwd door UAAP
(Ulan-Ude Aviation Plant)
bestemd voor de huidige
gecertificeerde Mil Mi-171VIP
versie.

een werktafel en uitneembare mediauitrusting die voorziet voor
ondermeer audio en internettoegang voor de passagiers. In een 2de
zone bevindt zich de keuken en ruimte voor het opbergen van de
jassen. In de 3de en achterste zone bevindt zich een toilet/verfrissingsruimte en een ruime bagageopslagplaats. Een van de grote
voordelen van het nieuwe salonontwerp is het zeer geluidsarme

De nieuwste ontwikkelde Mi-171A2 versie zal naar passagiers in de
toekomst nog meer comfort en opties geven. De nieuwe avionics
zullen het werk van de piloten verlichten zodat het toestel door 2
piloten zal gevlogen worden. Certificatie van de Mi-171A2 is voorzien voor 2014 en de eerste aflevering aan een klant in 2015.
Specificaties Mi-171 VIP :
Lengte cabine
Lengte toestel
Hoogte cabine
Hoogte toestel
Breedte cabine
Breedte toestel
Bemanning
Rotordiameter
Max passagiers
MTOW
Maw snelheid
Max. actieradius

De passagierscabine van deze
aangepaste Mi-171 VIP versie
is onderverdeeld in 3 zones.
Het hoofdcompartiment is
ontworpen voor 8 passagiers
en een vluchtattendant. Deze
‘club’ sectie is voorzien van
comfortabele zetels en een
sofa. Ze beschikt tevens over
Aviation Society of Antwerp vzw

laten ombouwen tot VIP versie.

Dat de oudere Mil-8/17
een gedegen/populair VIP
toestel is bewijzen niet
enkel de talrijke helikopters
die nu reeds als VIP toestel
rondvliegen maar ook
bijvoorbeeld de Indische
Luchtmacht die onlangs
nog besliste om 12 Mil Mi17V-5 helikopters (geleverd
in 2012) door Kazan te

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

5,42 m
18,65 m
1,80 m
4,75 m
2,34 m
5,00 m
3
21,25 m
14
12.000 kg
230 km/u
610 km

Info/foto’s : Russian Helicopters
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Mt Pleasant Patriots Point Museum
bezocht 11-10-2010
Home of the USS Yorktown
40 Patriots Point Road,
Mount Pleasant, South Carolina
Toegang :
Parking :
Open
:
		

$ 18,gratis
dagelijks van 09.00 – 18.30 uur
(gesloten Kerstmis)

Het Patriots Point Naval & Maritime Museum, gelegen aan de
overzijde van de stad Charleston, South Carolina, opende officieel
zijn deuren op 3 januari 1976. Middelpunt van de collectie is het
vliegdekschip USS Yorktown.
Het schip is vrij te bezoeken en zowel onder dek als op het buitendek staan verschillende toestellen te bewonderen. Hiernaast liggen
nog de destroyer USS Laffey en de duikboot USS Clamagore. Aan de
landzijde bevindt zich het Vietnam Naval Support Camp. Het is een
replica van een US Naval woon- basiskamp. Hier bevinden zich enkele helikopters en een Mark 1 RPB (River Patrol Boat). Een bezoek
is meer dan de moeite waard en vanop het vliegdekschip heeft men
een prachtig zicht over de Ravenel Bridge en nabijgelegen haven en
stad.

Aviation Society of Antwerp vzw

159210
10132
005
36173
127007
149623
146457
88368
3956
79593
147225
147385
151657
152599
159025
159731
153077
162435
147171
149932
146939
159291
-

Bell AH-1J Cobra
Bell UH-1H Huey
Bell UH-1H Huey
Boeing N-2 Stearman Kaydet
Douglas SBD Dauntless
Douglas AD-4N Skyraider
Douglas A-4C Skyhawk
Douglas EA-3B Skywarrior
Goodyear F4U-FG-1D Corsair
Grumman TBM Avenger
Grumman F-4F Wildcat
Grumman F6F Hellcat
Grumman E-1B Tracer
Grumman TF-9J Cougar
Grumman S-2E Tracker
Grumman A-6E Intruder
Grumman F-14A Tomcat
Gyrodyne OH-50A DAH
Lockheed S-3B Viking
McDonnell Douglas F-4J Phantom II
McDonnell Douglas F/A-18A Hornet
North American B-25 Mitchell
Sikorsky UH-34D Seahorse
Sikorsky SH-3G Sea King
Vought F-8K Crusader
Vought A-7E Corsair II
Wright Brother Flyer
Apollo capsule
16

US Marines
US Army
US Navy
US Navy
US Navy
US Navy
US Navy
US Navy
US Navy
US Navy
US Navy
US Navy
US Navy
US Navy
US Navy
US Navy
US Navy
US Navy
US Navy
US Navy
USAF
US Marines
US Navy
US Navy
US Navy
-

Medevac
cn 75-3130
14
505
21
00
15
‘66478’

replica Doolittle Raid

replica
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De belangrijkste luchthavens van Houston, TX.
Houston is de grootste stad van de staat Texas, en de vierde grootste
van de Verenigde Staten. Met een oppervlakte van 1553 km² en meer
dan 2 miljoen bewoners is dit dan ook een heel belangrijk gebied.
Rond de stad zijn zes luchthavens die als aanvoerroute dienen voor de
vele toeristen, zakenmensen en de lokale bevolking. Houston is ook
een interessante plaats voor vliegtuigspotters omdat de luchthavens
een voorbeeld zijn van hoe het wel kan. We bespreken hier de drie
belangrijkste. In deel 1 de twee kleinste, Ellington en Hobby. In deel
2 komt George Bush International aan de beurt.

Deel 1

bij slecht weer.
Voor de spotters is er een perfecte spottersplaats. Aan de kop van

Eric Van der Eyken

Airlines maakten gebruik van deze luchthaven. In 1937 werd de stad
Houston eigendom van de gronden. De naam veranderde in “Houston
Municipal Airport”.

Ellington Airport (KEDF / EDF)

Opgericht op 21 mei 1917, was Ellington Field een van de eerste
vliegvelden voor de luchtmacht. Dit bevindt zich op 28 kilometer
ten zuidoosten van de stad. Oorspronkelijk bedoeld als trainingveld,
groeide het later uit tot een belangrijke draaischijf gebruikt door civiele
en militaire instanties.

piste 35L is een klein parkje aangelegd vanwaar men de landende
vliegtuigen prima kan fotograferen. Ook is er een ideale plaats op de
parking van de luchthaven vlak bij de controletoren.

William P. Hobby Airport (KHOU / HOU)

Hobby luchthaven opende haar deuren in 1927 als een 240ha grote
private landingstrip, bekend als W.T. Carter Field. Braniff en Eastern

Een jaar later werd het “Howard R. Hughes Airport”. Deze laatstgenoemde was verantwoordelijk voor verschillende verbeteringen
waaronder een verkeerstoren. Er rees fel protest omdat Hughes nog in
leven was en het ongepast was om de luchthaven te noemen naar een

De luchthaven bestaat uit de drie landingsbanen in asfalt. Baan 04 –
22 is 2400m lang, baan 17L – 35R is 1400m lang en baan 17R – 35L is
2700m lang. Deze laatste is uitgerust met een volautomatisch landing
systeem (ILS) In 1984 werd de luchthaven opgekocht door de stad
Houston. Ze is nu in gebruik door zakenmensen, de 147th Wing van
de Texas National Guard , US Coast Guard en de NASA.
Op dit vliegveld krijgen de astronauten van het Johnson Space Center
hun voortgezette training. Hier vindt in november de jaarlijkse “Wings
over Houston” Air Show plaats. De luchthaven had van midden de jaren
90 tot 7 September 2004 een commerciële vlucht. Continental Express
vloog tussen Ellington en George Bush internationale luchthaven. Deze
vlucht was 46 km lang en duurde afhankelijk van de windrichting zes
minuten. Nog steeds wordt deze luchthaven gebruikt als alternatief
Aviation Society of Antwerp vzw
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Een comité werd opgericht om de juiste beslissing te bepalen. Uiteindelijk keurde de burgemeester de uitbreidingsplannen goed.
In september 2013 werd begonnen met de bouw van een nieuw
luchthavencomplex net naast de oudere beschermde terminal. In
het nieuw gebouw worden vijf luchtbruggen gebouwd voor de B737
/ A320 familie buiten de bestaande 21 luchtbruggen. Het prijskaartje
voor deze uitbreiding wordt volledig betaald door Southwest Airlines.
nog levende persoon. Dus veranderde de naam opnieuw in Houston
MunicipaL. De stad Houston opende in 1940 een eerste terminal en
een vliegtuigloods.
In 1950 startte Pan Am de eerste non-stop vlucht naar Mexico City met
een DC4. Ook werd de terminal aangepast voor de 53,640 vliegtuigbewegingen (910.047 passagiers). Datzelfde jaar werd de luchthaven
omgedoopt tot “Houston International Airport”. In april 1957 waren er
26 dagelijkse vluchten met Eastern, 20 Braniff vluchten, negen vluchten
van Continental, Delta en Trans- Texas, vier vluchten van National,
twee van Pan American en een dagelijkse vlucht van American. Een
drukke bedoening voor die tijd. In 1957 vloog KLM met een DC7 via
Montreal naar Amsterdam. In 1967 werd de luchthaven vernoemd
naar een voormalig gouverneur van de staat Texas, William P. Hobby.

In mei 2011 toonde Southwest Airlines interesse om ook internationale
vluchten uit de voeren vanuit Hobby. Na een grondige economische
studie over de impact werd het groen licht gegeven voor de start. United Airlines, Houston’s andere grote maatschappij die noodgedwongen
moest wedijveren met Southwest Airlines tekende echter protest aan.

Ook vond er een reorganisatie plaats van de veiligheidscontroles en
in check in balies. Vanaf Oktober 2013 voert Southwest Airlines dagelijks157 vluchten uit, goed voor 80 % van de dagelijkse bewegingen.
Verdere gebruikers zijn American Eagle, Delta en JetBlue. Ook is Hobby
de drukste luchthaven in de regio voor zakenjets.
Ook de vliegtuigspotters komen hier ruim aan hun trekken, de in 1940
gebouwde terminal beschikt over een open terras, de perfecte plaats
om vliegtuigen te fotograferen.
Ook werd er een speciale “Aircraft Viewing Area” gecreëerd. Hobby
South Spotters Park geeft een uniek beeld op de landende vliegtuigen die baan 30 links gebruiken. Hobby Nortwest Spotting Park geeft
dan weer een uniek beeld op de bewegingen rond baan 12 links en
rechts en baan 17.

Door de uitbreidingsbeperkingen van de luchthaven werd een nieuwe
luchthaven gebouwd, de huidige George Bush luchthaven in Houston.
Alle vluchten werden verplaatst naar de nieuwe luchthaven. De luchthaven werd enkel nog gebruikt voor zakenverkeer. In 1971 werden er
terug passagiersvluchten uitgevoerd. In 2008 maakten 8,8 miljoen
mensen gebruik van de luchthaven faciliteiten. De grootste gebruiker
was Southwest Airlines. Enkel binnenlandse en internationale vluchten
met vooraf goedgekeurde grensformaliteiten worden toegelaten om
gebruik te maken van de luchthaven.
Aviation Society of Antwerp vzw
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AgustaWestland:
● De Italiaanse Politie nam op 9 december de 5de (van 8) AW139 helikopter in ontvangst. Het toestel zal
gebaseerd worden in Reggio Calabria. De toestellen zijn uitgerust met de laatste generatie FLIR, satelliet
communicatiesysteem, zoeklicht, reddings ‘hoist’ en HD video link.
● De regering van de Braziliaanse deelstaat Sao Paulo tekendeop 16 december een contract voor de
aankoop van een GrandNew helikopter voor levering in 2014.-LCI (Lease Corporation International)
nam op 20 januari een 5de AW139 in ontvangst.
● Het op Doha gebaseerde Gulf Helicopters tekende op 22 januari een contract voor de aankoop van 15
AW189 helikopters.
● HeliVert, een samenwerking tussen Russian Helicopters en AgustaWestland, ontving op 30 januari het
‘Certificate of Approval’ van het AR IAC (het Russische FAA) voor de productie van de commerciële
AW139 in Rusland. Het certificaat is geldig voor twee jaar.
Airbus:
● Kuwait Airways tekende op 9 december een MoU (Memorandum of Understanding) voor de aankoop
van 10 A350-900 en 15 A320neo familietoestellen als onderdeel van een vlootvernieuwingsstrategie.
Het orderboek van de A350 staat momenteel op 815 stuks.
● Airbus liet op 13 december weten dat het het A350-1000 concept eind december definitief heeft
vastgelegd en overgaat tot het meer gedetailleerd technisch werk. De indienstneming van de eerste
A350-1000 is voorzien voor midden 2017.
● Air Calédonie tekende op 16 december een contract voor de huur van een 2de (tweedehands) A320-200,
uitgerust met IAE V2500 motoren, van ILFC voor levering midden 2014.
● AirAsia X plaatste op 18 december een bestelling voor 25 extra A330-300’s voor levering vanaf 2015
(totaal nu 51 stuks). Ook worden nog eens 6 A330-300’s gehuurd van ILFC. Het betreft de grootste
eenmalige order voor de A330.
● Airbus tekende op 18 december een MoU met Honeywell en Safran voor de ontwikkeling van een elektrisch aangedreven taxiing systeem voor de A320 familietoestellen. Het maakt de operators autonoom

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

van pushback tractors, bespaart brandstof en tot 4% op de CO2 emissies per trip. De overeenkomst
selecteerde het EGTS (Electric Green Taxiing System) voor verdere evaluatie als een nieuwe optie voor
de A320 familietoestellen.
Aeroflot nam op 18 december haar nieuwste A321 (VP-BTL – c/n 5881) ‘Evgeny Vakhtangov’ in gebruik.
Aeroflot beschikt nu over een vloot van 89 A319/A320/A321 toestellen.
Air CaraÏbes tekende op 20 december het definitief contract voor de aankoop van 3 A350-1000’s uitgerust voor 439 passagiers in 3 klassen. De maatschappij gaat tevens 3 A350-900’s (uitgerust voor 387
passagiers) huren van ILFC. Indienstneming van de toestellen is voorzien voor 2016-2022.
Yamal Airlines nam op 20 december de 1ste (van 4) A321 in ontvangst op de luchthaven van Roshino
(Tyumen).
Emirates en Airbus ondertekenden op 23 december het definitief contract (aangekondigd op de Dubai
Airshow) voor de aankoop van 50 extra A380’s (totaal nu 140 toestellen waarvan er reeds 44 afgeleverd
werden).
Turkish Airlines liet op 20 december weten dat het 8 extra A330-200’s gaat huren.
Aeroflot nam op 26 december de nieuwe A321-211 (VP-BTR – c/n 5913) ’Sergey Pavlovich Dyagllev’ in
ontvangst.
American Airlines liet op 27 december weten dat ze haar hele bestelling van 22 A350’s (nu 18 -800’s
en 4 -900’s) heeft omgezet naar de grotere A350-900 (315 passagiers) versie. Eerste levering is gepland
voor begin 2017.
Het op Hangzhou gebaseerde Zhejaian Loon Airlines tekende op 29 december het definitief contract
voor de aankoop van 20 A320 toestellen (11 A320ceo’s en 9 A320neo’s).
UTair nam op 31 december een 4de (van 20) A321 (VP-BPC) in ontvangst. Het toestel wordt aangedreven
door CFM56-5B motoren en de cabine is uitgerust in één klasconfiguratie, goed voor 220 passagiers.
Airbus leverde op 24 december het 1.000ste Airbus toestel af in China met de overhandiging van de
A320-214 (B-9926 – c/n 5771) aan Air China.
Het 3de prototype van de A350 (F-WWCF – c/n 002), uitgerust met Rolls-Royce Trent XWB motoren,
werd op 2 januari uit de assemblagehal in Toulouse gereden in een ‘carbon’ kleurenschema. Het is het
eerste toestel dat is uitgerust met een cabine interieur ipv de gebruikelijke testinstrumenten.

cn 002 A350-941 F-WWCF

cn 234 A320-232 F-HGNT Snecma electric green taxiing system
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● Het A350XWB prototype (c/n 003) vertoeft sinds 9 januari in Bolivië voor het uitvoeren van testvluchten
op grote hoogte op de luchthavens van Cochabamba en La Paz. Vooral de motoren en de APU (Auxiliary
Power Unit) hebben te lijden bij vluchten op grote hoogte.
● Het eerste A350-900 productietoestel (c/n 006), bestemd voor Qatar Airways (43 in bestelling), staat
sinds 12 januari op de eindassemblagelijn. Aflevering is voorzien voor het 4de kwartaal van 2014.

Foto Airbus
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● Skymarks eerste (van 6) A380 staat sinds 13 januari (aflevering van het staartstuk vanuit Hamburg) op
de FAL (Final Assembly Line) op Toulouse.

A380 Skymakr tail

Foto Airbus

● Verhuurmaatschappij ALC (Air Lease Corporation) liet op 15 januari weten dat ze 2 A321-200’s, uitgerust
met Sharklets en IAE V2533 motoren, plaatste bij Sichuan Airlines voor levering in mei en oktober 2014.
● Verhuurmaatschappij AWAS leverde eind januari een A320 toestel aan het Chinese Lucky Air.
● Donavia nam op 21 januari de 9de (ex Aeroflot) A319 (VP-BWG) in ontvangst. Het toestel wordt gehuurd
van GECAS.
Antonov:
● IFC (Ilyushin Finance & Co) tekende op 31 december een kredietovereenkomst met de Promsvyazbank
(ter waarde van $ 50 miljoen) voor de financiering van de levering van 3 An-158 toestellen aan Cubana
de Aviacion.
● Antonov State Enterprise liet in een persmededeling van 16 januari weten dat het de bouw van 12 An148/158 regionale toestellen voorziet voor 2014. In 2013 werden 3 An-158’s afgeleverd.
ATR:
● STS Component Solutions heeft 2 (ex American Eagle) ATR72-212’s (c/n 410,431) aangekocht om te
worden ontmanteld.
● De verhuurmaatschappij Avation PLC bevestigde op 16 december de bestelling van extra 5 ATR72-600
toestellen (totaal nu 14 + 27 opties).
● Air Algerie tekende op 7 januari een contract voor de aankoop van 3 ATR72-600 toestellen, uitgerust
met 68 zitplaatsen, voor aflevering tussen eind 2014 en 2015.
● ATR huldigde op 20 januari de eerste ATR-600 vluchtsimulator in Zuid-Amrika/Caraïben in. De vluchtsimulator – type FFS (Full Flight Simulator) staat opgesteld in Bogota, Colombia in het opleidingscentrum
van Avianca en voldoet aan de AESA (Europese) eisen.
Beechcraft:
● Textron, het moederbedrijf van Cessna en Bell Helicopters, heeft op 28 december Beechcraft Company voor een bedrag van $ 1,4 miljard overgenomen. De King Air 350, Bonanza,
Baron en AT-6 blijven in productie. Door de overname wordt het ook in bezit gesteld van de
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Hawker 4000 en Premier 1 typecertificaten (toestellen die niet langer meer geproduceerd
worden).
● Beechcraft vierde op 20 januari de 50ste verjaardag van de eerste vlucht van de King Air Model 90 met
de overvlucht van de huidige 3 vlaggeschepen van de constructeur; een King Air C90GTx, King Air 250
en King Air 350i.
Bell:
● Bell Helicopter liet op 11 december weten dat het Lafayette, Louisiana heeft uitgekozen als productieplaats voor haar nieuwste toestel de SLS (Short Light Single). De constructie van de nieuwe 7.700 m2
grote fabriek moet in de eerste helft van 2014 aangevat worden en productie van de SLS moet in 2016
van start gaan. De SLS moet op de HeliExpo 2014 een naam krijgen. De SLS wordt een concurrent voor
de Robinson R66 en de Eurocopter EC120.
● Bell Helicopter en Air Medical Group Holdings tekenden op 14 januari een contract voor de verkoop
van 20 Bell 206L-4’s voor levering 2014-2017.
● UK’s WAACT (Wiltshire Air Ambulance Charitable Trust) tekende op 23 januari een contract voor de
aankoop van een Bell 429 uitgerust voor HAA (Helicopter Air Ambulance) operaties.
Boeing:
● Boeing kondigde op 11 december de overeenkomst aan met Air Canada, voor de verkoop van 109 B737
MAX toestellen, aan. Het gaat over een vaste bestelling van 61 B737 MAX 8 en MAX 9’s (ter waarde van
$ 6,5 miljard) en 48 opties.
● AEI (Aeronautical Engineers Inc) leverde op 12 december een 2de B737-400SF (c/n 26306) af aan CargoAir
uit Bulgarije.
● Boeing gaat in de 2de helft van 2014 beginnen met de bouw van een nieuwe verffaciliteit in North
Charleston, South-Carolina voor haar B787 Dreamliners die hier gebouwd worden. Momenteel wordend
de B787’en overgevlogen naar Fort Worth, Texas waar ze in het kleurenschema van de klant geschilderd
worden. Dit moet vanaf midden 2016 in Charleston gebeuren.
● AEI (Aeronautical Engineers Industries) leverde op 15 december een 6de B737-400SF (c/n 25181) af aan
ASL Aviaton Group waar het toestel voor Europe Airpost gaat vliegen. De ombouw tot vrachttoestel
(goed voor 11 vrachtpaletten) werd uitgevoerd in Miami, Florida.
● Boeing leverde op 18 december de eerste ‘upgraded’ B747-8F af aan Cathay Pacific. De B747-8 is
uitgerust met de verbeterde GEnx-2B motoren, een nieuw FMC (Flght Management Computer) en de
nodige software aanpassingen.
● Norwegian tekende op 18 december een contract voor de huur van 2 B787-9 Dreamliners van MG
Aviation voor levering in het eerste kwartaal van 2016. Norwegian vliegt momenteel al met 3 B787-8’s.
● Cathay Pacific plaatste op 20 december een bestelling voor 21 B777-9X toestellen voor levering 20212024. Cathay Pacific vliegt nu al met 38 B777-300ER’s met nog 12 toestellen in bestelling.
● Oreonair nam op 26 december de 19de B737-800 ‘Y.A. Gagarin’ in ontvangst.
● Op 27 december tekende Cathay Pacific een contract voor de aankoop van een extra B747-8F vrachttoestel voor aflevering in 2016 (totaal nu 14) en 3 B777-300ER (extended range) toestellen voor aflevering
in 2015 (totaal nu 53 stuks).
● Air Algerie tekende op 6 januari een MoU voor de aankoop van 8 B737-800’s uitgerust met CFM56
motoren.
● Op 6 januari ondertekende flyDubai het definitief contract voor de aankoop van 11 B737-800’s en 75
B737 MAX 8 toestellen (+ 25 opties).
● AirBridgeCargo Airlines (onderdeel van de Volga-Dnepr Group ) nam op 9 januari een 5de B747-8F
vrachttoestel in ontvangst. De vloot bestaat nu uit 13 toestellen (5-B747-400ERF’s, 3 B747-400F’s en 5
B747-8F’s).
● Vx Capital Partners tekende op 14 januari een contract met AEI (Aeronautical Engineers Inc) voor de
ombouw tot een eerste B737-400SF (c/n 25109) vrachttoestel. Dit moet in juli 2014 afgeleverd worden
waarna het verhuurd zal worden.
● Alaska Airlines maakte op 14 januari, als eerste maatschappij in het nieuwe jaar, de bestelling bekend
voor 2 extra B737-900ER toestellen (totaal nu 45 stuks). Dezelfde dag werd Alaska’s 100ste B737NG
afgeleverd.
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American Eagle. Het orderboek voor de CRJ900 en CRJ900 NextGen staat nu op 339 stuks.
● Yamal Airlines nam op 15 december 2 CRJ200 toestellen in ontvangst. De toestellen zullen ingezet
worden op lijndiensten vanop Yamalo en de Nenets en Tyumen autonome regio’s.
● Cote d’Ivoire plaatste op 18 december een definitieve bestelling voor 2 DHC8-Q400 NextGen (+ 2 opties).
Dit brengt het orderboek voor de DHC8-Q400 en Q400 NextGen op 480 stuks.
● Het 2de CSeries prototype (FTV2 C-GWYD – c/n 5002) maakte op 3 januari een eerste succesvolle vlucht

B737-400SF LY-FLJ Belavia

Foto AviaAm

● Boeing is sinds 15 januari begonnen met hoge-snelheids windtunneltesten van een model van de nieuw
te ontwikkelen B777X versie.
●
Verhuurmaatschappij GECAS kondigde op 20
januari de aankoop aan van 20 B737 MAX 8 en 20 B737800 toestellen. Dit brengt GECAS orderboek voor de MAX
8 op 95 stuks en de B737NG op 387 toestellen.
●
AviaAM Leasing leverde op 20 januari een 7de
B737-300 af aan Belavia.
●
Pemco World Air leverde de eerste (tot vrachttoestel omgebouwd) B737-400F af aan Air Incheon.
●
AEI (Aeronautical Engineers) leverde op 21
januari een 3de B737-400SF (c/n 24808) af aan Sideral
Air Cargo uit Brazilië. Het toestel wordt op Miami omgebouwd tot vrachttoestel met een capaciteit van 11
vrachtpaletten.
●
Op 22 januari was het precies 34 jaar geleden
dat de eerste B747 zijn eerste commerciële vlucht maakte
van New York naar London-Heathrow. De B747 ‘City of
Everett’ staat momenteel tentoongesteld in het Museum
of Flight, Seattle.
●
Jackson Square Aviation, een verhuurmaatschappij eigendom van Misubishi UFJ Lease & Finance,
plaatste op 23 januari een bestelling voor 3 B737’s. Een
nog onbekende klant(en) plaatste dezelfde dag een bestelling voor nog eens 20 B737’s.
● Lion Air liet p 27 januari weten dat het een bestelling van 5 B787 Dreamliners wil annuleren en vervangen
door een nog onbekend aantal kleinere B737 modellen.
Bombardier:
● Delta Airlines nam op 10 december een eerste (van 40) CRJ900 NextGen (c/n 15300) in ontvangst op
Mirabel, Quebec. De toestellen zullen gevlogen worden door dochtermaatschappij Endeavor Air (ex
Pinnacle Airlines) onder de Delta Connection vlag.
● Bombardier en American Airlines tekenden op 12 december een contract voor de verkoop van 30 CRJ900
NextGen regionale jets ter waarde van $ 3,38 miljard (+ 40 opties). De toestellen worden gevlogen door
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FTV 2 C-GWYD

CSeries

foto Bombardier

vanop Mirabel, Montreal.
● Op 16 januari liet Bombardier weten dat de indienstneming van de eerste CSeries is uitgesteld tot de
2de helft 2015. Enkele dagen later werd bekendgemaakt dat de CSeries eerste prototype (FTV-1) werd
overgevlogen naar Wichita, Kansas voor verdere testvluchten. Beide prototypes hebben ondertussen
25 vluchten en meer dan 45 testvluchturen gemaakt.
● De nieuwe maatschappij, SaudiGulf Airlines, maakte op 16 januari de bestelling bekend van 16 CSeries
CS300 toestellen (+ 10 opties) voor levering 2015-2016. Men wil begin 2015 van start gaan met enkele
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gehuurde toestellen.
● Volgens managing-directeur van Rostec zal de Russische serieproductie van de DHC8-Q400 in 2015
opgestart worden. Constructie van de nieuwe fabriek in Ulyanovsk zal in augustus 2014 aanvangen en
eindassemblage in 2015. De fabriek moet 24 toestellen per jaar afleveren.
● Bombardier leverde op 25 januari de 51ste DHC8-Q400 af aan Horizon Air op Portland, Oregon. Het
toestel draag een speciaal ‘people powered’ kleurenschema inclusief de handtekeningen van de Air
Horizon medewerkers.
China-AVIC:
● AVIC lanceerde op 26 december officieel het Xian MA700 programma. De 70-passagiers turboprop moet
in 2019 in dienst treden. De MA700 krijgt een kruissnelheid van 600 km/u en een actieradius van 800

Embraer Ipanema PT-WQE

MA700 mockup

Le Bourget 17-06-2009
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km. De Chinezen bieden de MA700 als een goedkope concurrent voor de ATR72 en de DHC8-Q400.
● ARJ21-700 prototype (AC103) heeft op 18 januari met succes de zeer koude grond- (5) en vliegtestvluchten (12) programma afgewerkt. Deze hadden plaats op Hailaer, Mongolië.
Daher-Socata:
● Daher-Socata leverde in 2013 40 TBM850 eenmotorige turboprops af (+ 5% tov 2012). De Amerikaanse
markt is goed voor 70% van de omzet, gevolgd door Europa (10%) en Zuid-Amerika (7,5%). In 2013 werd
ook voor het eerste een TBM850 afgeleverd aan een klant in Saudi-Arabië. In totaal werden nu al 338
TBM850’s afgeleverd.
Dornier:
● RUAG tekende op 18 december in Caracas een contract met de Venezolaanse regering voor de levering
van 10 Dornier 228 toestellen (8 nieuwe Do228NG en 2 tweedehands Do228-212).
● Zenith Aviation, gebaseerd op Fredericksburg, Virginia is sinds 12 januari eigenaar van 2 (ex ComtranJetran International) Do328JET toestellen, 6 Pratt & Whitney 3069B motoren, 2 Do328-100 onderstellen,
een 12-persoons VIP interieur en meer dan 2.000 wisselstukken.
Embraer:
● American Airlines tekende op 12 december een contract voor de aankoop van 60 Embraer 175’s ter
waarde van $ 2,5 miljard (+ 90 opties). De eerste toestellen zullen afgeleverd worden vanaf het 1ste
kwartaal van 2015. De Embraer 175 zullen uitgerust worden met 76 zitplaatsen (12-First Class, 20 Main
Cabin Extra en 44 Main Cabin).Het is wel opvallend dat de aankoop geen E175 E2’s omvat. American
zou anzienlijke korting bekomen hebben op de aankoop van deze ‘oudere’ E175’s zodat Embraer de
productielijn kan openhouden tot de komst van de E-Jet E2’s.
● Saratov Airlines (Saravia) wordt de eerste operator van een Embraer toestel in Rusland. De maatschappij
gaat 2 Embraer 195’s, uitgerust met 114 zitplaatsen, huren voor het opstarten van haar vliegactiviteiten
begin volgend jaar.
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● TAR (Regional Air Transport) is een nieuwe Mexicaanse maatschappij die vanaf 14 maart van start zal
gaan vanop de thuisbasis Puebla met 3 Embraer 145’s.
● Verhuurmaatschappij GECAS leverde 2 nieuwe Embraer 190’s af aan het Indische Air Costa.
● Embraer leverde op 16 december het 1.300ste Ipanema (PT-WQE) landbouwtoestel af. Het toestel, dat
op ethanol vliegt, is reeds meer dan 40 jaar ononderbroken in productie. In 2012 werden 66 Ipanemas
verkocht.
Airbus Helicopters (ex Eurocopter):
● De Duitse Landespolizei Baden Württenmberg maakte op 11 december de bestelling bekend voor 6
EC145T2’s.
● Eurocopter leverde op 12 december 2 EC225’s af aan Wayport Leasing (Ireland) Ltd. die de toestellen
op haar beurt verhuurd aan Avicis Group dochtermaatschappij Bond Helicopters Australia.
● De Dalian Municipiality Police nam op 13 december een 2de EC155B1 in ontvangst. Het toestel doet
dienst voor het vervoer van personeel, brandbestrijding, SAR en bewakingsopdrachten.
● Airbus Helicopters maakte op 28 januari de jaarcijfers van 2013 bekend. Er werd een recordaantal van 497 helikopters afgeleverd. Ook werden 422 nieuwe bestellingen genoteerd:
EC120/Ecureuil/Fennce/EC130 family
:
211
EC135
:
61
EC145
:
61
		
Super Puma/Cougar/EC225/E725 family :
33
		
Dauphin/Panher/EC155 family
:
17
		
EC175
:
5
		
NH90
:
34
Irkut:
● Irkut leverde op 6 december 3 Yak-130 toestellen af aan de Russische Luchtmacht op de luchtmachtbasis
van Borisoglebsk voor de opleiding/training van haar nieuwe piloten. Het opleidingscentrum, genoemd
naar N.E.Zhukovksy en Y.A. Gagarin, beschikt nu over een vloot van 42 Yak-130 toestellen.
● De eerste composiet vleugel voor de MS-21 zal in de 2de helft van 2014 gebouwd worden in de fabriek
van Ulyanovk.
MD Helicopters:
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● De Koerdisch regionale regering nam op 3 december, tijdens de officiële overhandiging op de MD
faciliteit op Mesa, AZ, 14 (12 MD530F’s en 2 MD902 Explorers) nieuwe helikopters in ontvangst.
Mil:
● Russian Helicopters en partner United Engine Corp. kondigden op 17 december dat de eerste vlucht
van het 3de prototype van de Mil-38 (RA-38013), uitgerust met de in Rusland door Klimov ontwikkelde/
gebouwde TV7-117V motoren, op 29 november plaatsvond. De eerste 2 prototypes waren uitgerust met
Pratt & Whitney Canada motoren. Het 4de prototype staat momenteel op de assemblagelijn. Certificatie

cn 95036 SSJ100 XA-ABM Interjet

Mil-38 RA-38013
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van de Mil-38 in voorzien voor 2015.
Saab:
● Skyworld Aviation regelde de verkoop van 3 Saab 340B’s (SE-KXI, SE-LJS, SE-LJT – c/n 176,215,221) aan
NextJet, Zweden.
Sikorsky:
● Sikorsky kreeg op 21 december een contract toegewezen ter waarde van $ 14,4 miljoen van het US DARPA
(Defense Advanced Research Projects Agency) voor de ontwikkeling/bouw van een experimenteel VTOL
X-toestel. Eerste vlucht is voorlopig gepland voor 2017. Het programma moet vooral op zoek gaan naar
een radicale verbetering van de snelheid, hover efficiëntie.
● Era Group Inc. kondigde op 7 januari de aankoop aan van 4 S-92’s (+ 5 opties). Eerste aflevering is voorzien voor het 1ste kwartaal van 2016.
Sukhoi:
● Interjet nam op 23 december haar 4de (van 10) SSJ100 Superjet (XA-ABM – c/n 95036) in ontvangst op
de luchthaven van Toluca. Het toestel voerde een eerste commerciële vlucht (N3250) uit op 15 januari
vanop Mexico City naar Torreon.
● Op 16 december mocht Aeroflot zijn 3de SSJ100 Superjet (RA-89017 – c/n 95036) ‘Pjotr Khmelnitsky’ – in
full configuration - in ontvangst nemen. Eind december waren in totaal reeds 22 SSJ100’s afgeleverd.
● Het Indonesische Sky Aviation mocht op 18 december een 3de SSJ100 Superjet (c/ 95031) in ontvangst
nemen.
● Royal Air Maroc tekende in december een overeenkomst met Moskoviya Airlines voor de huur van
een SSJ100 Superjet toestel (RA-89021). Het toestel werd op 19 december overgevlogen van Moskou/
Domodedovo naar Casablanca.
● Yakutia Airlines vierde op 23 januari de eerste verjaardag van de introductie van de SSJ100 Superjet. De
2 toestellen (RA-89011 en RA-89012) vlogen het eerste jaar 2.660 uren in 1.084 vluchten en vervoerden
54.002 passagiers.
● De Russische minister van handel en transport liet op 23 januari weten dat zij $ 708,6 miljoen gaan
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investeren in het SSJ100 Superjet project tussen 2014-2019. Het grootste deel zal gaan naar de ontwikkeling/bouw van een verlengde SSJ100 versie, goed voor 115 passagiers tegenover 98 zitplaatsen nu.
In 2014 zullen 40 SSJ100 Superjets gebouwd worden.
● Sukhoi Civil Aircraft Company bevestigde in een persmededeling van 30 januari dat het in de eerste helft
van dit jaar nog alle reeds afgeleverde SSJ100 Superjet toestellen aan Aeroflot in ‘light configuration’
zal vervangen hebben door de ‘full configuration’. Momenteel heeft Aeroflot al 6 (van de 30 bestelde)
toestellen in ‘full configuration ‘ ontvangen. Het 5de en 6de toestel werden op 29 en 30 januari afgeleverd.
(RA-89023, RA-89032 – c/n 95041, 95043). De teruggeleverde toestellen worden na nazicht aan andere
maatschappijen afgeleverd.
Tupolev:
● KAPO (Kazan Aviation Production Association) leverde op 19 december de Tu-214VPU (RA-64523) af
aan de FSS (Federal Security Service). Het toestel staat gebaseerd op Vnukovo, Moskou.
Yak:
● De Federal Service for Hydrometeoroly and Environmental Monitoring van Rusland nam op 6 december
een nieuw vliegend laboratorium, aan boord van een Yak-42D Hydromet (RA-42440), in ontvangst.
● Marneco Swisshelicopter stelde op 6 december het eerste prototype van de uitsluitend uit composiet
bestaande SKYe SH09 voor. Het toestel heeft een kruissnelheid van 260 km/u, actieradius van 800 km
en een MTOW van 2.650 kg. Serieproductie is voorzien voor begin 2015.
● Het Belite SeaLite amfibietoestel maakte op 19 december zijn eerste vlucht. Kostprijs$ 60.000,-.
● Het Amerikaans Aeros heeft met succes een prototype van zijn vrachtluchtschip ‘Aeroscraft’ getest. De
Aeroscraft zullen gebouwd worden in twee versies, een voor het vervoer van 66 en een voor het vervoer
van 250 ton. De firma heeft al een samenwerkingsakkoord getekend met Cargolux en Icelandair Cargo.
Men wil tussen 2016-2020 22 luchtschepen bouwen.
Luchtvaartmaatschappijen:
● Thomas Cook ontving op 3 december de eerste A321-211 (G-TCDC) die afgeleverd werd met Sharklets
en in het nieuwe uniforme ‘Sunny Heart’ kleurenschema voor de gehele Thomas Cook Group.
● Travel Service heeft op 9 december een aandeel van 34% genomen in CSA (Czech Airlines) die het kocht
van Korean Air. Na de herstructurering zal Korean Air (44%), Travel Service (34%), Czech Aeroholding
(19,74%) en Ceska Pojistovna (2,26 %) van de aandelen bezitten.
● Southwest liet weten dat het in het 1ste kwartaal van 2015 de laatste (van 88) B717-200 uit dienst zal
nemen die het met de aankoop van AirTran overnam. De toestellen zijn ondertussen verkocht aan Delta
Airlines die 3 B717’s per maand afneemt.
● Air India liet op 13 december weten dat het de Star Alliance groep gaat vervoegen.
● China Airlines (90%) liet in een persmededeling van 16 december weten dat het in samenwerking met
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Tigerair (10%) een lagekostenmaatschappij gaat oprichten die eind 2014 van start zal gaan.
● AerCap kondigde op 15 december aan dat het een overeenkomst heeft getekend met AIG (American
International Group) over de overname van de verhuurmaatschappij ILFC (International Lease Finance
Corp). Volgens de overeenkomst zal AIG een bedrag in cash ontvangen van $ 3 miljard en 97,6 miljoen
aandelen AerCap. De deal moet tegen de tweede helft van 2014 rond zijn.
● Garuda Indonesia gaat op 5 maart 2014, als 20ste lid, deel uitmaken van de SkyTeam groep.
● US Airways (en alle regionale dochtermaatschappijen) gaat vanaf 31 maart 2014 (na het samengaan
met American Airlines) deel uitmaken van de oneworld alliantie.
● Het Slovaakse Danube Wings, gebaseerd op Bratislava, heeft sinds 16 december al haar vliegactiviteiten
gestaakt. Het beschikt over 4 ATR72-200’s.
● Etihad bevestigde op 19 december dat het in bespreking is met Alitalia over een mogelijke financiële
inbreng van € 300 miljoen dat recht geeft op 49% van Alitalia aandelen. De bevestiging volgde op 20
december. Het aandeel van de vroegere grootste aandeelhouder Air France/KLM wordt herleidt van
25% tot 8%.tot
● Emirates liet op 20 december weten dat het werkt aan een nieuw interieur voor haar A380 vloot. Men
overweegt in economy de huidige rij van 10 stoelen (3-4-3) te vervangen door 11 stoelen (3-5-3). De
nieuw te leveren A380 zullen ook in een 2-klassen configuratie (goed voor 617 zitplaatsen ipv de huidige
517 plaatsen in 3-klassen) afgeleverd worden. Eerste aflevering van een toestel in deze configuratie is
gepland voor oktober 2015.
● Aeroflot vervoerde in de eerste 11 maanden van 2013 19,3 miljoen passagiers (+ 18,5%).
● De nieuwe Japanse maatschappij Link Airs, die in het voorjaar van 2014 van start wilde gaan met 2
gehuurde ATR72-600 (JA01LK, JA02LK) toestellen, legde op 10 december, nog voor haar eerste vlucht
er het bijltje bij neer.
● Vanilla Air (ex AirAsia Japan) vliegt sinds 20 december met een A320 (uitgerust met Sharklets) vanop
Tokio-Narita als lagekostenmaatschappij voor ANA.
● Spirit Airlines vliegt sinds 24 december rond met de A320 (N618NK – c/n 5458) met een ‘Greeting from
Fort Worth’ advertentieboodschap rond voor het binnenhalen van extra inkomsten.
● Tatarstan Airlines heeft op 31 december haar vliegactiviteiten gestaakt.
● Op 2 januari stopte het op Ras Al Kahinah gebaseerde RAK Airways haar vliegactiviteiten.
● Southwest Airlines heeft op 6 januari een bestelling geplaatst bij APB (Aviation Partners Boeing) van
85 Split Scimitar Winglets sets voor haar B737-800 toestellen. De bestelling omvat de ombouw van
52 bestaande B737-800’s en 33 B737-800’s die in 2014 de vloot komen versterken. De Split Scimitar
Winglets geven een extra 1,5 tot 2% brandstofbesparing tegenover de bestaande Blended Winglets.
● Je kan nu boeken bij Monarch voor de laatste commerciële vlucht (ZB300) met de A300 (G-OJMR) op
13 april 2014 vanop Gatwick naar Birmingham.
● Het Franse Europe Airpost heeft plannen voor trans-Atlantische passagiersvluchten met de B737-700.
Men wil een wekelijkse vlucht inleggen vanop Parijs-Charles de Gaulle en Glasgow naar Halifax, Canada.
● Het Duitse ADAC (automobilistenbond) maakte op 10 januari bekend dat het haar vloot van 14 BK117B2’s heeft verkocht aan Airwork uit Nieuw-Zeeland.
● Na de integratie van American en US Airways zal American Eagle omgedoopt worden tot Envoy.
● Transaero is sinds 14 januari begonnen met een lagekosten klasse in haar toestellen. Deze zijn verkrijgbaar op vluchten vanop Domodedovo naar Yekaterinburg, Kazan, St.Petersburg, Sochi, Ufa, Odessa,
Yerevan, London, Rome en Milaan.
● Etihad Airways en regionale partner Darwin Airline stelden op 16 januari in Zürich het eerste Saab 2000
(HB-IZP) toestel voor in het nieuw Etihad Regional kleurenschema. Ook werd een gevoelige uitbreiding
van het netwerk voorgesteld. Genève krijgt er tegen eind juni een pak bestemmingen bij (Stuttgart, Berlijn,
Düsseldorf, London City, Poznan, Tiran, Toulouse, Wroclaw, Zagreb, Zürich, Belgrado, Turijn, Bordeaux,
Graz, Linz, Lyon, Marseille, Nantes en Verona. Etihad op zijn beurt gaat vanaf juni vanop Zürich en Rome
vliegen.-Het Roemeense Carpatair heeft op 20 januari het faillissement bij de rechtbank ingediend. Men
hoopt zodoende de vliegactiviteiten nog te kunnen voortzetten.
● Ruslands grootste vrachtvervoerder, AirBridgeCargo (onderdeel van Volga-Dnepr Group), maakte op
21 januari bekend dat het in 2013 340.000 ton vracht (+ 5% tov 2012) vervoerd heeft.
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● IAG (International Airlines Group) Cargo heeft op 22 januari haar contact met GSS (Global Supply Systems), die 3 B747-8F vrachttoestellen voor IAG (British Airways) vloog, opgezegd. GSS is 49% eigendom
van Atlas Air Worldwide
● Verhuurmaatschappij ILFC liet in haar 2013 jaarcijfers weten dat het 281 verhuurcontracten heeft
opgetekend (zowel nieuwe als verlengingen van bestaande contracten). ILFC bestelde in 2013 ook 165
nieuwe toestellen en werden 14 vliegtuigen ontmanteld/verschroot.
● Ryanair kondigde op 26 januari haar plannen aan om op Lissabon haar 65ste thuisbasis te openen met
de stationering van 1 B737 toestel. Er zullen ook vier nieuwe routes geopend worden (totaal 9 bestemmingen).
● Southwest Airlines gaat internationaal. De maatschappij maakte op 27 januari haar plannen bekend
voor vluchten (vanaf juli) naar 3 Caraïbische steden (Aruba, Monego Bay-Jamaica en Nassau-Bahamas)

vanuit Atlanta, Baltimore en Orlando.
● Op 4 december kwam de B747-200F (EK-74958) van Saudi Arabian niet tijdig tot stilstand na de landing
op de luchthaven van Abuja, Nigeria. Het toestel reed tegen een onderhoudsopslagplaats en enkele
vrachtwagens. De B747 liep grote schade op aan de linker vleugel en motoren 3 en 4.
● De A320 (SU-GBG) van Egypt Air mocht op 10 december landden op baan 15R van de luchthaven van
Benghazi, Libië. De piloot zette zijn toestel echter neer op baan 15L die op dat moment buiten gebruik
was wegens barsten in de baan. Hierdoor liep het toestel enkele lekke banden op. Voor de rest schijnt
de schade nogal mee te vallen.
● De deHavilland DH-82A Tiger Moth (VH-TSG – c/n DHA78) crashte op 16 december voor de kust van
Couran Cove, Queensland.
● Op 18 december crashte de EC120B Colibri (CS-HEX – c/n 1183) van HeliPortugal toen het toestel bij
het inspecteren van kabels tegen een hoogspanningsmast aanvloog waarbij een inzittende om het leven
kwam.
● Tijdens de landing op de luchthaven van Juba, Zuid-Soedan klapte het neuswiel van de B737-58E (STNVG – c/n 29122-2991) van Nova Airways in waarbij het toestel op zijn neus terechtkwam en over het
beton schoof. Schade is aanzienlijk.
● De AS350B3e Ecureuil (HB-ZLN – c/n 7347) van Heli-Lynch AG crashte tijdens de landing op Elm en kwam
op zijn rechterzijde te liggen. Alle 6 de inzittenden kwamen er met de schrik en lichte verwondingen
G-BNLL    B747-435    British Airways                              Miami 4 okt 2004                   foto : W.Venken
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vanaf.
● De B747-436 (G-BNLL – c/n 24054-794) van British Airways miste een afslag tijdens het taxiën naar het
vertrek op de luchthaven van OR Tambo, Johannesburg en reed verder op de ‘general aviation’ taxiweg
waarbij de rechtervleugel zich in een 2 verdiep hoog bureelgebouw naast de te smalle taxiweg boorde.
Schade is aanzienlijk.
● Op 26 december crashte de Antonov An-12 (RA-12162) tijdens de nadering op 1 km voor de luchthaven
van Irkutsk in een militaire opslagplaats. Alle zes inzittenden en 3 personen op de grond verloren het
leven.
● De Bell 206B Jet Ranger III (SE-JKP – c/n 3797) van HeliAir Sweden crashte op 8 januari tijdens een
inspectievlucht van een hoogspanningskabel.
● Op 12 januari kwam de F50 (C5-SSA) van South Supreme Airlines niet tijdig tot stilstand op de luchthaven
van Aweil (Zuid-Soedan) waarbij hij van de baan schoof en het neuslandingsgestel inklapte.
● De EC130 (A6-DYR – c/n 3990) van Alpha Tours crashte op 22 januari tijdens het opstijgen vanop de
Palm Jumeirah helikopterbasis in Dubai.
● Het neuslandingsgestel van de Airwork B737-300 (ZK-TLC in Toll Group beschildering) klapte op 26
januari in tijdens het uitrollen na de landing op de luchthaven van Honiara (Solomon Eilanden). Het
toestel liet hierbij zware beschadiging op aan het rechter landingsgestel en motor. De B737 voerde een
vrachtvlucht uit.
● De Bell 206L-3 Long Ranger III (N207DS – c/n 51546) van DBS Helicopters stortte op 27 januari neer
nabij Silt, Colorado tijdens een controlevlucht van het hoogspanningsnetwerk.
● Op 28 januari kwam de Saab 2000 (HB-IZG – c/n 010) van Darwin Airlines abrupt tot stilstand op de
luchthaven van Parijs/Charles de Gaulle nadat de twee wielen van het neuslandingsgestel afbraken.
Schade is aanzienlijk.
● De Air Greenland DHC8-Q202 (OY-GRI – c/n 477) schoof op 31 januari links van de baan af tijdens landing
op de luchthaven van Ilulissat (Groenland) en kwam 10 m diep op een rotsachtig terrein tot stilstand.

Schade is aanzienlijk. Drie passagiers liepen hierbij verwondingen op.
● Bombardier bevestigde op 6 december de verkoop van dochtermaatschappij Flexjet (dat het 18 jaar
eerder oprichtte) aan Flexjet, LLC, een nieuwe maatschappij gefinancierd door een groep onder leiding
van Directional Aviation Capital. Met de overname werd ook de bestelling van Flexjet, LLC voor 115
zakenjets (25-Learjet 75, 60 Learjet 80 20 Challenger 350 en 10 Challenger 605’s) bevestigd.
● De US FAA kende op 13 december het Part 33 certificaat toe aan de GE HF120 motor voor HondaJet
HA-420. Men voorziet de in dienst name van de eerste HA-420 eind 2014. De HondaJet wordt gebouwd
in Greensboro, Noord-Carolina.
● Op 17 december stortte de Raytheon 390 Premier I (N50PM – c/n RB-80) van Mallen Industries Inc.
neer op 6 km ten noordwesten van de regionale luchthaven Fulton-County nabij Atlanta, Georgië.
● Gulfstream vierde op 20 december de eerste verjaardag van de indienstneming van de eerste Gulfstream
G650. De eerste vlucht van de G650 had plaats op 25 november 2009 en er werden tot hiertoe bij 50
toestellen afgeleverd.
● Cessna ontving op 23 december het FAA typecertificaat voor de Citation Sovereign+.
● Cessna vierde op 23 december zowel het behalen van het FAA typecertificaat van de Citation M2 als de
eerste aflevering.
● Bombardier kondigde op 24 december aan dat het een bestelling had gekregen voor de aankoop van 5
Challenger 300 en 5 Challenger 605 zakenjets van een klant die nog onbekend wenst te blijven.
● Embraer Executive Jets nieuwste toestel, de Legacy 450 (PT-ZIJ), maakte op 28 december een geslaagde
eerste 1uur 35 minuten durende vlucht vanop Sao José dos Camps, Brazilië. Het fly-by-wire toestel wordt
aangedreven door 2 Honeywell HTF 7500E turbofan motoren en heeft een actieradius van 4.500 km.
● Bombardier ontving op 30 december een bestelling voor een nog onbekende klant voor 10 Challenger
350 zakenjets.
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● Het in Boston, USA opgerichte Spike Aerospace liet op 30 december weten dat het tegen 2018 de eerste
supersonische zakenjet, de S-512, op de markt wil brengen. Het toestel heeft een kruissnelheid van
Mach 1.3 en een max snelheid van Mach 1.8. De S-512, goed voor 18 passagiers en een kostprijs van
$ 80 miljoen, moet New York/London in 4 uur overbruggen.
● Bombardier liet op 31 december weten dat de eerste vlucht van de Learjet 85 nogmaals met een ‘paar
weken’ is uitgesteld.
● Bombardier mocht het jaar afsluiten met een bestelling op 31 december van 28 Global toestellen en
10 Challenger 605 zakenjets.
● Op 5 januari crashte de Canadair CL600-2B16 Challenger 601-3R (N115WF – c/n 5153), eigendom van
de Bank of Utah Trustee, tijdens de landing op de luchthaven van Aspen, Colorado. Een passagier kwam
hierbij om het leven.
● Mountain Aviaton Partners en Sun Valley Air Club uit Sun Valley, Idaho hebben op 13 januari een eerste
Learjet 60 aan hun chartervloot toegevoegd.
● De Cessna 501 Citation I/SP (N452TS – c/n 501-0231) crashte op 12 januari op 4 km voor de landingsbaan van de luchthaven van Trier-Föhren nadat hij een elektriciteitspyloon raakte. Niemand van de 4
inzittenden overleefde de crash.
● AP On Air, de executive jet in-flight firma gebaseerd in Londen, stelde op 15 januari een unieke reeks
van ‘fresh-blended’ cocktails voor zakenklanten op ‘hoge hoogte’. Samen met exclusieve maaltijden
kan er gekozen worden uit 7 cocktails. Minimum afname per vlucht is 5 stuks.
● Nextant Aerospace liet op 15 januari weten dat het begonnen is met de voorbereidingen voor de eerste
vlucht van de aangepaste King Air G90XT. Deze moet nog in het 1ste kwartaal van 2014 plaatsvinden. Na
het succes van de Hawker 400WTi is dit hun volgend project. Het toestel krijgt nieuwe GE H80 motoren,
een Garmin G1000 cockpit, nieuw interieur.
● Het eerste Cessna Lattitude prototype werd op 23 januari in alle stilte uit de fabriek in Wichita, Kansas
gereden waarna het wordt klaargemaakt voor zijn eerste vlucht binnen enkele weken. Certificatie is
voorzien voor eind dit jaar.-Charterbedrijf Jet Edge liet op 23 januari weten dat het haar vloot uitbreidt
met het management over 8 Gulfstream G200’s.
● Cirrus kondigde op 30 januari aan dat de eerste vlucht van het Vision SF50 prototype (C-Zero) in februari
zal plaatsvinden. De twee overige prototypes (C-One en C-Two) volgen in het 2de en 4de kwartaal van dit
jaar. Het orderboek van de Vision SF50 zou volgens Cirrus op 550 bestellingen staan (met een betaald
voorschot van $ 100.000).
● Bombardier maakte op 31 januari de verkoop van 8 Global zakenjets (Global 6000-3, Global 7000-2 en
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Global 8000-3 stuks) bekend van een nog onbekende klant.
● De opening van ‘Moskou Heliport’ had plaats op 11 december op Myakininskaya, Moshou regio. Het is
een gezamenlijk project tussen NDV Group en Aerosoyuz Company met ondersteuning van de Russische
overheid. Men beschikt over een terrein van 3 hect en men wil in de toekomst hier ook een vliegschool,
4-sterren hotel, onderhoud- en zakencenter bouwen.
-De luchthaven van Miami sloot 2013 af met een nieuw record. Voor het eerst in haar 85-jaar bestaan
overschreed ze de mijlpaal van 40 miljoen passagiers.
● De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair sluit vanaf maart 2014 haar basis op Maastricht Aachen Airport
(MAA). De maatschappij blijft wel gewoon vliegen vanaf MAA maar niet met een vast gestationeerd
toestel.
● Singapores Changi Airport Group (CAG) kende op 6 januari een contract toe (ter waarde van ($ 177
miljoen) aan Takenaka Corp. voor de bouw van de nieuwe Termnial 4. Werken moeten in het 1ste kwartaal
dit jaar aanvangen en tegen 2017 klaar zijn. Termnal 4 moet 16 miljoen passagiers aankunnen.
● De luchthaven van Frankfurt wil maatschappijen die minsten 1% extra passagiers aanleveren en stillere toestellen inzetten op hun internationale routes lagere landingsrechten aanrekenen. De luchthaven
heeft haar landingsrechten voor 2014 met gemiddeld 2,9% laten stijgen tegenover 2013.
● Na het failliet van de grootste klant, Air Cargo Germany, en een daling van de vrachtvolumes van Aeroflot
Cargo, Qatar en Etihad Cargo liet vrachtbehandelaar FCS (Fraport Cargo Services) op 8 januari weten
dat het de activiteiten op de luchthaven van Hahn stopzet.
● Domodedovo is de grootste luchthaven van Rusland in 2013 wat passagierstrafiek betreft met 30,76
miljoen passagiers (+ 9,2% tov 2012).
● De luchthaven van Vnukovo zag haar passagierstrafiek voor 2013 stijgen tot 11,18 miljoen passagiers
(+ 15,2% tov 2012).
● Small Planet Airlines Italia heeft met onmiddellijke ingang haar vliegactiviteiten op 20 januari gestaakt.
Met vloog met een B737. Small Planet Airlines Lithuania en Poland, die over een vloot van 10 vliegtuigen
beschikken, blijven gewoon vliegen.
● London Heathrow luchthaven liet op 21 januari weten dat het binnenkort begint met het consulteren

van de omwonenden en lokale besturen in verband met de mogelijke aanleg van een 3de landingsbaan.
● De US Navy vierde op 9 december op NAS Patuxent River de 35ste verjaardag van de eerste vlucht van
de F/A-18 Hornet. De F/A-18 Hornet vloog voor het eerst op 18 november 1978 en vandaag zijn niet
minder dan 44 Navy en 11 Marine Corps Squadrons wereldwijd uitgerust met de Hornet, Super Hornet
en EA-18G Growler.
● De Spaanse Luchtmacht liet op 4 december weten dat ze waarschijnlijk slecht de helft (14) van haar
bestelde vloot (27) A400M transporttoestellen zal afnemen. Eerste A400M moet in januari 2016 afgeleverd worden. Men overweegt dan weer de aankoop van 3 A330MRTT tankertoestellen ter vervanging
van de KC-707 vloot.
● ATK voerde op 4 december een eerste testvlucht uit met het tot ‘multi-mission gunship’ omgebouwd
C-235 transporttoestel van de Jordaanse Luchtmacht. De verbouwing houdt ondermeer de installatie
in van een electro-optical doelsysteem, zelfverdedigingsapparatuur en een bewapeningssysteem dat
een variatie van bewapening – gaande van Hellfiere laser geleide raketten, 2.75 inch rakettten en een
in de zijwand geïnstalleerd M320 30 mm kanon kan bedienen.
● De Amerikaanse overheid heeft een exportvergunning geweigerd aan een Amerikaanse firma voor
de levering van camerasysteem en laser systeem voor de ontwikkeling/bouw van nieuwe Turkse UAV
toestellen als represaille voor de aankoop van een Chinees afweersysteem.
● De UH-1H Huey (940) van de Filipijnse Luchtmacht crashte op 6 december nabij de stad La Paz in Leyte
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waarbij 8 inzittenden verwondingen opliepen.
● Sikorsky leverde op 5 december de eerste 2 (van 4) Sikorsky S-70i BlackHawk toestellen af aan de luchtmacht van Brunei.
● Lockheed Martin leverde op 5 december de 200ste C-130J Super Hercules af aan de Amerikaanse strijdkrachten. Het betreffende toestel is de MC-130J Commando II (15735) bestemd voor de Air Force Special
Operations Command op Kirtland AFB, New Mexico.
● Oostenrijk heeft op 5 december een aanvraag ingediend voor de aankoop van 3 UH-60M Black Hawk
helikopters.
● De USAF 61st Airlift Squadron op Little Rock AFB, Arkansas ontving op 5 december de C-130J Super
Hercules (15736).
● Dezelfde dag leverde Lockheed Martin de 14de C-5M Super Galaxy (60017) af aan de USAF op Dover
AFB, Delaware.
● De Turkse strijdkrachten verloren op 6 december een Anka UAV, het eerste in eigen beheer door TAI
(Turkish Aerospace Industries) ontworpen/gebouwd UAV toestel nabij de militaire bases Batman in het
zuid-oosten van Turkije.
● Boeing en Saab lieten in een persmededeling van 6 december weten dat ze gaan samenwerken voor de
ontwikkeling van een nieuw trainingstoestel (T-X programma) ter vervanging van de USAF T-38C Talon.
Mogelijk worden tot 350 toestellen aangekocht.
● EADS North America kreeg op 6 december een contract toegewezen voor de bouw van 6 UH-72A Lakotas
voor de US Army voor levering in 2014.
● Op haar beurt besloot Zuid-Korea op 8 december om haar ADIZ luchtverdedigingszone uit te breiden
inclusief een zone over enkele eilanden die zowel door Japan als China geclaimd worden.
● De Australische Zeemacht accepteerde op 9 december - tijdens de overdracht op de Lockheed Martin
faciliteit van Owego, New York - de eerste 2 (van 24) Sikorsky MH-60R Seahawk (N48-001, N48-002)
helikopters. Ze werden op 24 januari tijdens een officiële plechtigheid op NAS Jacksonville, Florida, of-

MH-60R 448-002 Ausralian Navy                  Foto Lockheed Martin

ficieel overgedragen aan de Australische Zeemacht.
● 16 (van de 20) C-27A transporttoestellen van de Afghaanse Luchtmacht, die de Amerikaanse belastingbetaler ruim $ 486 miljoen aan aanpassingen gekost hebben, staan gewoon te roesten op de luchthaven
van Kaboel. 4 nog niet afgeleverde toestellen staan nog in Italië. Vier C-27A’s (omgebouwd tot VIP)
worden onregelmatig gevlogen voor regeringsleiders en de rest staat te verkommeren en wordt als
onderdelenbron gebruikt.
● De Indische Luchtmacht nam op 11 december afscheid van de MiG-21 met een ‘fly-past’ van 4 MiG-21’s
over Kalaikunda AFB, in West-Bengalen. De MiG-21 nam deel aan twee oorlogen (1965 en 1971) tegen
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buurland Pakistan. In totaal beschikte de Indische Luchtmacht over 254 MiG-21’s waarvan er de laatste
10 jaar 38 stuks gecrasht zijn.
Het Noors parlement gaf op 11 december zijn toestemming tot de aankoop van 6 extra F-35’s (ter
waarde van $ 654,7 miljoen) voor aflevering in 2018. Noorwegen wil in totaal 52 F-35’s aankopen.
Rusland liet op 11 december weten dat het binnenkort gaat beginnen met de ontwikkeling/bouw van
een lichtgewicht gevechtstoestel ter aanvulling van de PAK-FA/T-50. Er is nog niet beslist wie ( Sukhoi
of MiG) de ontwikkeling zal toebedeeld krijgen.
De levering van nieuwe Yak-152 trainingstoestellen voor de Russische Luchtmacht zal vanaf 2016
plaatsvinden.
Een ‘high-energy laser’, gemonteerd op een US Army voertuig, heeft in de periode van 18 november-10
december met succes een 80-tal mortiergranaten en verscheidene UAV toestellen uit de lucht gehaald
tijdens test op White Sands Missile Range, New Mexico. Er werd gebruik gemaakt van een 1kilowatt
zware laser. Dit moet in de toekomst tot 50 Kilowatt verhoogd worden.
De Indische regering keurde op 10 december de schenking goed van 2 Cheetah helikopters aan Afghanistan.
Aero Vodochody liet in een persmededeling van 11 december weten dat het werkt aan de ontwikkeling van een nieuw trainings – licht aanvalstoestel, de L-169. Het eerste prototype zou in 2015 moeten
vliegen.
TAI (Turkish Aerospace Industries) leverde op 10 december de eerste F-35 Lightning II centrale romp
af tijdens een ceremonie op de TAI fabriek in Ankara. Het rompstuk zal overgebracht worden naar de
Lockheed Martin fabriek in Fort Worth, Texas waar het zal ingewerkt worden in een F-35 toestel bestemd
voor de USAF.
Rusland liet op 11 december weten dat het plannen heeft voor de aankoop van 210 nieuwe vliegtuigen,
helikopters en 40 intercontinentale raketten in 2014. De Russische strijdkrachten ontvingen in 2013
ondermeer 56 vliegtuigen, 122 helikopters, 260 tanks.
Het Textron AirLand Scorpion (N531TA) prototype maakte op 12 december zijn eerste vlucht vanop
McConnell AFB, Kansas. Het toestel wordt aangeprezen als een goedkoper alternatief voor de opleiding

TAL Scorpion N531TA 1ste vlucht

Foto TAL

van zowel militaire als civiele piloten.
● De Irakese regering tekende op 12 december een contract ter waarde van $ 1,1 miljard voor de aankoop
van 24 KAI (Korean Aerospace Industries) T-50 jet trainingstoestellen. Het eerste toestel moet in april
2016 afgeleverd worden. Het toestel krijgt in Irak de aanduiding T-50IQ mee.
● Het USAF 61st Airlift Squadron op Little Rock, Arkansas mocht op 13 december een volgende C-130J
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Super Hercules (15738) in ontvangst nemen.
● Lockheed Martin leverde op 13 december de 100ste productie F-35 Lightning II (AF11-5030 LF- c/n AF-41)
op Fort Worth, Texas. Het betreft 44 F-35A CTOL, 42 F-35B STOVL en 14 F-35C CV versies waarvan 95
F-35’s bestemd waren voor de USA en 5 aan buitenlandse luchtmachten (RAF-3 F-35B en KLu-2 F-35A’s).
Het 100ste toestel is het eerste toestel bestemd voor Luke AFB, CA voor aflevering begin 2014.
● Het Filipijns ministerie van defensie heeft op 13 december een offerte uitgeschreven voor de aankoop
van 6 kleine UAV toestellen voor verkennings- en SAR opdrachten voor het Marine Corps.
● De eerste (van 22) RAF A400M (ZM400 - c/n 16) werd op 13 december de eindassemblagelijn in Sevilla,
Spanje opgereden. Het toestel moet in september 2014 aan de RAF overhandigd worden. Ondertussen
is de neussectie van de 2de A400M (c/n 17) op het fabrieksterrein van Sevilla toegekomen.
● Japan maakte op 14 december haar nieuw ‘5-jarig defensie aankoop beleid’ bekend. De JASDF (luchtmacht) mag 17 MV-22 Osprey tiltrotors, 3 Global Hawk UAV’s, 28 F-35’s, 4 AEW&C, 3 tankertoestellen,
3 UH-60J helikopters en 3 Kawasaki C-2 transporttoestellen aankopen tesamen met de nodigde aanpassingen van de F-2 en F-15 vloot. Ook het Japans Leger en Zeemacht (oa 4 Kawasaki P-1’s) krijgen extra
fondsen voor de aankoop/verbeteringen van materiaal.
● De Russische Luchtmacht verloor op 14 december een MiG-31BM op 26 km van Tsentralnaya Uglovaya
luchtmachtbasis nabij Vladivostok. De twee piloten konden zich met hun schietstoel redden. Het toestel
kwam net terug uit een onderhoudsbeurt.
● Een US Army National Guard Bell OH-58 Kiowa van het 230th Air Cavalry Squadron crashte op 14 december tijdens een nachtelijke oefenvlucht nabij Knoxville, Tennessee waarna hij in brand vloog.
● De US Navy verloor op 16 december een Sikorsky MH-60S Knighthawk nadat het een noodlanding had
uitgevoerd nabij de stad Miura op 70 km ten zuiden van Tokio. Het toestel kwam op zijn linkerzijde terecht
en waarbij 2 inzittenden verwondingen opliepen. Het toestel was afkomstig van CVW-5 gebaseerd op
de CVN-73 USS George Washington.
● Sukhoi leverde op 16 december de laatste reeks (van een contract uit 2008) Sukhoi Su-34 bommenwerpers af aan de Russische Luchtmacht.
● Het Pentagon keurde op 17 december het 2de contract in het V-22 Osprey meerjaren aankoopplan goed.
Voor 2014 voorziet het budget de aankoop van 3 USAF CV-22’s en 19 Marine Corps MV-22’s).
● De Nigeriaanse Luchtmacht stelde op 17 december het eerste lokaal ontworpen/gebouwd ‘Guma’ UAV
toestel voor.
● Het Turkse Leger verloor op 17 december een Sikorsky S-70A Blackhawk nabij Ankara toen de helikopter
tijdens een trainingsvlucht een hoogspanningskabel raakte en neerstortte. Vier van de vijf inzittenden
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F-35A USAF  AF-41                           Foto Lockheed Martin

overleefden de crash niet.
● Op 18 december nam voor het eerst een Nederlandse piloot, Maj. Laurens J.W. Vijge, zelf de stuurknuppel van de F-35A Lightning II in handen. De eerste vlucht had plaats na 210 uren in het klaslokaal en 13
vluchten op de simulator.
● De Franse Luchtmacht nam op 18 december het eerste Reaper UAV systeem, bestaande uit 2 UAV
toestellen, een grondstation en de nodige ondersteunende uitrusting, in gebruik.
● Lockheed Martin leverde op 18 december de 300ste C-130J Super Hercules af. De MC-130J Commando
II (15737) is bestemd voor het USAF Special Operations Command.
● De eerste (van 10) C-27J Spartan, bestemd voor de Australische Luchtmacht, maakte op 19 december
zijn eerste vlucht vanop Turijn-Caselle, Italië. De eerste twee C-27J’s moeten in 2015 afgeleverd worden
en moeten de Caribou vervangen die al in 2009 uit dienst genomen werd.
● Saab kwam op 18 december als winnaar uit de bus in het Braziliaanse F-X2 programma. Brazilië tekende

een voorlopig contract voor de aankoop van 36 Saab Gripen E/F toestellen voor levering vanaf 2018 (ter
vervanging van de Dassault Mirage 2000C en een aantal Northrop F-5EM’s. Mogelijk ontvangt Brazilië
eerder al enkele (ex Zweedse Luchtmacht) Gripen C/D’s ter overbrugging van het uit dienst nemen van
de Mirage 2000C toestellen die ze dan later kunnen omruilen tegen de nieuwere E/F’s versie.
De regering van Peru tekende op 18 december een contract voor de aankoop van 24 Mi-171 helikopters
voor haar strijdkrachten. Eerste toestel zal in de 2de helft van 2014 afgeleerd worden. De aankoop houdt
ook de levering van een vluchtsimulator en opleiding in.
Saab liet op 18 december weten dat het 60 Gripen C gevechtstoestellen van de Zweedse Luchtmacht
(ter waarde van SKr 16,4 miljard) gaat ombouwen tot de E versie. Het eerste aangepaste toestel moet
in 2018 afgeleverd worden.
Alenia Aermacchi tekende op 18 december het definitief contract voor de verkoop van 2 C-27J Spartan
transporttoestellen aan Peru. Peru is het 11de land dat voor de C-27J kiest. Het orderboek staat nu op
76 toestellen.
Op 18 december werd de 50ste JF-17, bestemd voor de Pakistaanse Luchtmacht, uit de fabriek in Islamabad gereden. De JF-17 is ontwikkeld in samenwerking met het Chinese CAC (Chengdu Aircraft Industries
Corp.).
De Verenigde Arabische Emiraten lieten op 19 december in een persmededeling verstaan dat ze niet
zullen overgaan tot de aankoop van de Eurofighter Typhoon. Theoretisch blijft enkel nog de Dassault
Rafale over.
Noorwegen en AgustaWestland ondertekenden op 19 december het contract voor de aankoop van 16
AW101 SAR helikopters (plus ondersteuning, opleiding en training) ter waarde van £ 1 miljard. Aflevering is voorzien voor 2017-2020. De helikopters, gevlogen door de Noorse Luchtmacht, moeten de

AW101 Norwegian CG

verouderde vloot van Sea King 43’s vervangen die tegen 2020 uit dienst zullen genomen worden.
● Pratt & Whitney leverde op 20 december de eerste PW4062 motor af aan Boeing Everett, Washington
bestemd voor het KC-46A tankertoestel.
● Het Russisch ministerie van defensie en UAC (United Aircraft Corp) bevestigden op 20 december de
plannen voor de bouw (in Voronezh) van de Ilyushin Il-112V turboprop licht transporttoestel in 2014.
De Russische Luchtmacht spreekt van de bouw van 62 toestellen ter vervanging van de verouderede
An-26 vloot. Eerste aflevering is voorzien voor 2017. De Il-112 kan 6 ton vervoeren met een actieradius
van 1.000 km.
● Aviacor overhandigde op 21 december op haar fabrieksterrein van Samara een An-140-100 aan het

MC-130J USAF 15737 Marietta, Georgia                      Foto Lockheed Martin
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Russisch ministerie van defensie. Het volgende toestel wordt verwacht in het 2de kwartaal van 2014.
● Op 22 december crashte de S-61A ‘Nuri’ (M23-15) van de Maleisische Luchtmacht in Pualu Perak Kedah.
● Het Pools ministerie van defensie liet op 23 december weten dat het gekozen heeft voor de Alenia
Aermacchi M-346 als haar toekomstig nieuw trainingstoestel. Het voorlopig contract, ter waarde van €
280 miljoen, houdt de aankoop, technische en logistieke ondersteuning in van 8 M-346’s in (+ 4 opties).
● PZL-Swidnik leverde op 23 december de 5de (en laatste) W-3A Sokol (in VIP configuratie) af aan de Poolse
Luchtmacht.
● Taiwan liet op 23 december verstaan dat het de ontwikkeling/bouw van de jet aangedreven Long March
UAV toestel door het Taiwanees Chungshan Institute of Science and Technology heeft stopgezet daar het
niet voldoet aan de eisen (te kleine gevechtsactieradius) van het leger. Tot hiertoe werd een prototype
gebouwd.
● Het Franse Leger maakte op 23 december de aankoop van 5 extra Sperwer SDSTI UAV toestellen bekend.
De toestellen worden gevlogen door het 61st Artillery Regiment.
● Lockheed Martin leverde op 23 december de 16de C-5M Super Galaxy (87-0036) af aan de USAF op Dover
AFB, Delaware.
● Gevo Inc. uit Glenwood, Colorado kondigde op 23 december aan dat de US Army met succes met een
UH-60 Blackhawk heeft gevlogen op een 50/50 mengeling van Gevo’s ATJ-8 (Alcohol-To-Jet) brandstof.
Testvluchten worden uitgevoerd door het Aviation Flight Test Directorate op Redstone Arsenal, AL. Gevo
is de enige commerciële producent van hernieuwbare isobutanol brandstof.
● Het Pentagon kondigde op 24 december de aankoop goed van 33 Sikorsky UH-6OM en 24 HH-60M
helikopters bestemd voor de US Army. De toestellen moeten voor 30 juni 2015 afgeleverd worden.
● De Chinese vijf-bladige Z-20 ‘Black Hawk’ helikoper, bestemd voor het Chinese Leger, maakte op 24
december zijn eerste vlucht. Het toestel is uiterlijk voor 90% gelijk aan de Sikorsky UH-60.
● Boeing kreeg op 26 december een contract toegewezen voor de bouw van 28 CH-47F Chinooks (6 nieuwe
CH-47F toestellen en 22 CH-47D’s om te bouwen tot de -47F standaard) voor rekening van de US Army.
● TAI (Turkish Aerospace Industries) tekende op 26 december een contract voor de serieproductie van het
in eigen huis ontwikkeld/gebouwd trainingstoestel, de Hürkus B voor het Turkse Leger. Deze wil in eerste
instantie 15 toestellen aanschaffen. Momenteel vliegen er 4 Hürkus prototypes rond. Een bewapende
versie, Hürkus C, voor CAS (close air support) is in ontwikkeling.
● De Indische Luchtmacht heeft op 27 december een contract getekend voor de aankoop van 6 extra
C-130J Super Hercules transporttoestellen.
● Het Georgisch ministerie van defensie liet op 28 december weten dat het in 2014 haar vloot van Russische militaire aanvals- en transporthelikopters uit dienst gaat nemen en vervangen door Westers
(Amerikaans) materiaal.
● Om de grenzen met China en Pakistan beter te bewaken heeft de Indische regering op 29 december
ingestemd met de aankoop van extra 15 Israëlische Heron en Searcher II UAV toestellen.
● Het Amerikaanse Rice Aircraft Services en het Canadese Eagle Copters Ltd. haalden op 29 december
het contract binnen voor de levering van 21 UH-1 Hueys aan de Filipijnse Luchtmacht.
● De Russische Luchtmacht liet op 31 december weten dat ze serieus overweegt tot de aankoop van extra
Yak-130’s. Van de 55 eerder bestelde Yak-130’s zijn er ondertussen al 42 afgeleverd.
● Rusland en Nepal tekenden op 31 december een contract voor de levering van 2 Mil Mi-17V-5 helikopters
bestemd voor het Nepalees Leger.
● Een 2de reeks van 6 AH-64E Apache aanvalshelikopters kwam op 2 januari toe in de haven van Kaohsiung,
Taiwan. Het betreft een aankoop van in totaal 30 helikopters bestemd voor het Taiwanees Leger.
● Volgens Argentijnse bronnen zou de aankoop van 16 (ex Spaanse) Mirage F1M gevechtstoestellen niet
doorgaan. Men onderzoekt de aankoop van goedkopere (ex Franse of Braziliaanse) Mirage 2000 toestellen maar blijkbaar overweegt men 18 (ex Israëlische) IAI Kfir (Block 60) aan te schaffen.
● Het US ministerie van defensie liet op 6 januari weten dat de laatste 14 USAF C-27J Spartans zullen
worden overgedragen aan de US Coast Guard. Als tegenprestatie zal de USCG 7 C-130’s overdragen aan
de USAF die ze zal ombouwen in brandblustoestellen voor de US Forest Service. De US Army kocht in
2008 54 C-27J’s aan en de USAF wilde ook 24 stuks onder het JCA (Joint Cargo Aircraft) programma. De
USAF trok het hele programma naar zich toe en uiteindelijk zouden nog slechts 38 toestellen aangekocht
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worden maar de USAF vond ze uiteindelijk te duur om te vliegen en de aankoop bleef beperkt tot 21
toestellen die dan nog bij aflevering op AMARC Arizona in opslag werden gezet. Zeven C-27J’s werden
ondertussen overgedragen aan het US Special Operations Command. Van de 14 C-27J’s bestemd voor
de USCG zal er eentje naar de fabriek van L-3 op Waco, Texas gaan voor verdere testen.
● Boeing gaat het X-37B ‘ruimte spionagetoestel’ overbrengen van het huidige Vandenberg AFB, CA naar
een hangaar op haar nieuwe thuisbasis op Kennedy Space Center, Florida. Boeing heeft 2 X-37B’s gebouwd voor rekening van de USAF. Eentje staat in opslag en het 2de toestel cirkelt sinds december 2012
in de ruimte voor haar geheime missie.
● De USAF, uitgerust met 4 F-15C Eagle’s van RAF Lakenheath, heeft met ingang van 6 januari de verdediging van de Baltische Staten overgenomen van België. De toestellen staan gestationeerd op Zokniai
AFB, Litouwen.
● Boeing leverde in het 4 de kwartaal van 2013 de volgende militaire toestellen af :
Apache (new)
:
6
		 F-15
:
11
		
Chinook (new)
:
12
		
F-18E/F-EA-18G
:
12
		
C-17
:
2
		
P-8 Poseidon
:
4
● Northrop Grumman en de US Navy lieten op 7 januari weten dat de eerste fase van 9 testvluchten
met de MQ-4C Triton met succes zijn uitgevoerd. De Triton heeft nu 46 testvluchturen gemaakt en zal
overgevlogen worden naar Patuxent River NAS voor verdere testen. De Triton maakte vluchten van ruim
9 uur tot een hoogte van 15.200 m. De US Navy wil 65 Tritons aankopen. Een tweede MQ-4C Triton
toestel moet tegen april/mei vliegen.
● Op 7 januari crashte de USAF Sikorsky HH-60G Pave Hawk (88-26109) helikopter nabij Salthouse aan
de kust van Norfolk. De helikopter was toegewezen aan het 48th Fighter Wing en gebaseerd op het
nabijgelegen RAF Lakenheath. De vierkoppige bemanning kwam bij het ongeval om het leven.
aflevering EC135 Spaans Leger                     Foto Eurocopter
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● Zuid-Korea liet op 8 januari weten dat het haar 8 aangekochte AW154 Wildcat helikopters gaat uitrusten met Israëlische Spike raketten met een actieradius van 25 km. Elke Wildcat kan 8 Spike raketten
meevoeren.
● Het Spaanse ministerie van defensie nam op 15 januari de eerste 2 (van 8) EC135 helikopters in ontvangst
bestemd voor FAMET (Spanish Army Airmobile Force).
● Op 8 januari crashte een MiG van de Egyptische Luchtmacht in de stad El Senbellawein naar aanleiding
van een technisch defect.
● De US Navy verloor op 8 januari een Sikorksy MH-53E Sea Dragon voor de kust van Norfolk, Virginia.
● Volgens lokale media van 8 januari zal Slovakije vermoedelijk overgaan tot de aanschaf van de Saab
JAS-39 Gripen als vervanger van de MiG-29. Mogelijk wordt er samen met het naburige Tsjechië een
gemeenschappelijk squadron opgericht.
● De US regering liet op 9 januari weten dat het de verhuur overweegt van mogelijk 10 AH-64 Apache
helikopters aan Irak ter ondersteuning van de strijd tegen Islamistische rebellen. Men gaat ook extra
Hellfire raketten leveren. Tevens zullen er de komende weken 10 ScanEagle UAV’s geleverd worden en
voor het eind van dit jaar nog eens 48 Raven UAV’s.
● De Colombiaanse Zeemacht nam op 9 januari 2 Bell 412EP’s (ARC-225 ex N49AH c/n 36639 en ARC-226
ex N495FB c/n 36640) in dienst.
● Russian Helicopters leverde op 10 januari een tweede reeks van 13 Mi-28NE ‘Night Hunter’ aanvalshelikopters aan Irak.
● Het NASA Dryden Research Center op Edwards AFB, CA is sinds 11 januari omgedoopt tot de ‘NASA
Neil A. Armstrong Flight Research Center’.
● De USAF maakte op 13 januari de laatste operationele vlucht met het C-130H model vanop Bagram
AFB, Afghanistan.
● Israël heeft op 13 januari een officiële aanvraag ingediend voor de aankoop van 6 V-22B (Block C) Osprey
toestellen, de bijbehorende uitrusting, onderdelen, training en logistieke ondersteuning ter waarde van
$ 1,13 miljard.
● De VP-45 ‘Pelicans’ is sinds 13 januari, met de in ontvangst name van toestel 434, het 3de US Navy
operationeel squadron op de P-8A Poseidon
● Raytheon leverde op 14 januari de 3.000ste Tomahawk (Block IV) kruisraket aan de US Navy.
● Eurofighter is sinds 15 januari begonnen met het uitvoeren van testvluchten met de Eurofighter Typhoon
(IPA7) met een paar Taurus KEPD 350 ‘precision’ raketten onder de vleugel. De vlucht had plaatst vanop
Manching met testpiloot Chris Worning aan het stuur.
● De US Navy verloor op 15 januari een F/A-18E Super Hornet nadat het toestel 72 km voor de kust van
Virginia in zee neerstortte. De piloot kon zich met zijn schietstoel redden.
● Sagem (Safran) liet op 15 januari weten dat het een contract heeft getekend voor de verkoop/levering
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van 5 Sperwer UAV’s voor rekening van het Franse Leger. Toestellen moeten in 2015 afgeleverd worden.
● Op 16 januari crashte een US Army MH-60M BlackHawk helikopter na een trainingsvlucht tijdens de
landing op Hunter Army Airfield, Savannah, Georgië waarbij een bemanningslid omkwam. Het toestel
behoorde tot het 160th Special Operations Aviation Regiment ‘Night Stalkers’ dat verantwoordelijk is
voor het vliegen van de Navy Seals. De ‘Night Stalkers’ waren ondermeer verantwoordelijk voor de raid
in 2010 waarbij Osama Bin Laden werd gedood.
● Volgens het Franse dagblad La Tribune van 16 januari zou Koeweit een MoU (voorakkoord) hebben
getekend voor de aankoop van 24 Eurofighter Typhoons (+ 4 opties).
● De Pakistaanse Luchtmacht verloor op 16 januari een Mirage VDP tijdens een trainingsvlucht.
● Op 16 januari crashte de Luftwaffe Panavia Tornado IDS (44+02) nabij Kaisersech, 50 km ten westen
van Koblenz, tijdens een nachtelijke trainingsvlucht. De twee piloten konden zich met hun schietstoel
redden.
● Boeing kondigde op 16 januari aan dat het begonnen is met de eindassemblage van het 4de (en laatste)
KC-46A testtoestel. De eerste vlucht van de KC-46 (zonder tanksysteem) is gepland voor midden dit jaar.
● De Filipijnse Luchtmacht liet op 16 januari weten dat het Airbus Military heeft uitgekozen voor de
mogelijke levering van 3 C295 transporttoestellen.
● De Searcher UAV (AN251) van de zeemacht van Ecuador stortte op 17 januari neer in de zee voor de
kust van Ecuador wegens een technisch mankement.
● Zwitserland gaat op 18 mei een referendum houden over de aankoop van 22 Gripen gevechtstoestellen.
● De Russische Luchtmacht liet op 16 januari weten dat ze haar contingent in Armenië gaat versterken.
De uitbreiding houdt ondermeer de stationering van Mi-24P aanvals-, Mi-8MT en Mi-8SMV transporthelikopters in ter ondersteuning van de reeds gestationeerde Russische troepen in Armenië. Ruslands
3624th Air Base heeft al 16 MiG-29 Fulcrums gestationeerd op de militaire luchtmachtbasis van Erebuni
in Yerevan.
● Airbus Helicopters tekende op 17 januari een contract voor de levering van 6 AS332 C1e Super Pumas
voor de luchtmacht van Bolivië voor ondermeer anti-drug operaties. De eerste 2 helikopters zullen nog
dit jaar afgeleverd worden.
● De US Army heeft op 18 januari de nodige fondsen gekregen voor de aankoop van 20 extra UH-72A
Lakota helikopters voor levering tussen september 2014 en juli 2015. De toestellen worden geproduceerd
in Columbus, Mississippi.
● De RAF nam op 20 januari de eerste 3 (van 14) Boeing CH-47 Chinook HC6 helikopters in ontvangst. De
toestellen zullen gebaseerd worden op RAF Odiham, Hampshire.
● De Marokkaanse Luchtmacht liet op 20 januari weten dat ze (via Frankrijk) 3 extra IAI (Israel Aerospace
Industries) Heron 1/Harfang UAV toestellen gaat aankopen.
● De Indische Luchtmacht publiceerde op 21 januari een kritisch rapport over het nieuwste 5de generatie
Sukhoi PAK-FA gevechtstoestel. Het toestel zou te duur, niet voldoen aan de verwachtingen (de huidige
AL-41F1 motor is veel te zwak) en Rusland is zeer terughoudend betreffende de overdracht van hoog
technologische informatie.
● Airbus Group Inc. leverde op 21 januari de 16th HC-144A Ocean Sentry (2316) af aan de US Coast Guard.
Er zullen dit jaar nog 2 HC-144A’s afgeleverd worden. De toestellen staan gebaseerd op CGAS Cape God,
Mass, Mobile, AL en Miami, FL. Dit jaar zal een 4de HC-144A CGAS geopend worden op Corpus Christi,
TX.
● Een Sepecat Jaguar van de Indische Luchtmacht crashte op 22 januari, tijdens een nachtelijke trainingsvlucht, nabij de stad Bholasar in de provincie Rajasthan Bikaner.
● De Verenigde Arabische Emiraten hebben op 23 januari een aanvraag ingediend voor de aankoop van
30 F-16 (Block 61) gevechtstoestellen, onderhoud, training en de nodige wisselstukken ter waarde van
$ 270 miljoen.
● Bij het ongeval nabij Viterbo op 23 januari waarbij het Italiaanse Leger een Agusta Bell AB206C-1 JetRanger verloor nadat de helikopter tegen een hoogspanningskabel had aangevlogen kwam het hoofd
van het Italiaans Leger, Maj. Gen Giangiancomo Calligaris om het leven.
● Nieuw-Zeeland tekende op 24 januari een contract voor de aankoop van 11 Beechcraft T-6C trainingstoestellen (+ 2 CAE vluchtsimulatoren) ter vervanging van de Beech King Air B200 vloot. De eerste 4
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toestellen zullen in november dit jaar afgeleverd worden en de rest tegen midden 2015.
● Rusland leverde eind januari de laatste (van 24) Mi-35M helikopters af aan Azerbaijan.
● Op 24 januari crashte een CT-156 Harvard II trainingstoestel van de Canadese Luchtmacht ten zuiden

T-6C Harvard II                    Foto Beechcraft

van CAF Moose Jaw, Saskatchewan. De 2 piloten konden zich met hun schietstoel redden.
● Het Egyptisch Leger verloor op 25 januari een nog onbekende helikopter in schermutselingen met
Islamitische rebellen in het noorden van het Sinai schiereiland.
● Een Saudische delegatie maakte op 26 januari, na een 3-daags bezoek aan Pakistan, bekend dat ze
geïnteresseerd is in de JF-17 en Super Mushshak trainingstoestel.
● Op 26 januari crashte een F-16 Fighting Falcon van de Jordaanse Luchtmacht tijdens een trainingsvlucht
wegens een technisch defect. De piloot kon zich met zijn schietstoel redden.
● Na de annulering van de aankoop van AgustaWestland AW-101 VVIP helikopters voor de Indische
Luchtmacht heeft Textron een offerte ingediend voor de levering van V-22 Osprey toestellen voor het
vervoer van VVIP personaliteiten. Ondertussen zullen een 12-tal Mi-17V5-2 helikopters met een VIP
interieur omgebouwd worden.
● De Iraakse regering liet op 27 januari weten dat ze is geïnteresseerd in de aankoop van 24 Boeing AH-64
Apache helikopters en 480 Hellfire raketten voor het bestrijden van interne opstandelingen.
● Noorwegen heeft sinds 27 januari 6 F-16’s gestationeerd op IJsland ter verdediging van het eiland onder
NATO verband.
● Indië wordt waarschijnlijk het eerste land dat sinds de WOII militaire vliegtuigen gaat aankopen in Japan.
Het liet op 28 januari weten dat het in de eindfase zit over de mogelijk aankoop van 15 ShinMaywa
Industries US-2 amfibietoestellen ter waarde van $ 1,65 miljard. De toestellen hebben een actieradius
van 4.500 km en zullen gestationeerd worden op de Andaman & Nicobar eilanden. Indië wil de toestellen zelf in licentie produceren en uitrusten met eigen elektronica.
● De US CBP (Customs and Border Protection) verloor op 27 januari de General Atomics MQ-9 Reaper
(CBP-159) op 40 km ten zuidwesten van San Diego, CA nadat hij in zee neerstortte.
● Bangladesh liet op 28 januari weten dat het een contract (ter waarde van $ 800 miljoen) getekend
heeft voor de aankoop van 24 Yak-130 lichte gevechtstoestellen. Eerste aflevering is voorzien voor 2015.
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-De RAF mocht op 29 januari de A330 MRTT Voyager 07 (ZZ337) op RAF Brize Norton in ontvangst
nemen. De RAF vliegt nu met 6 ‘Voyagers’ (4 uitgerust met 3 tankpunten en 2 toestellen uitgerust met
2 tankpunten) en een 7de toestel dat door Air Tanker als opleidings/testtoestel wordt gebruikt.
● Twee inzittenden liepen verwondingen op toen de Diamond DA20 tijdens een trainingsvlucht neerstortte
op Fort Carson’s Butts Army Airfield. Het toestel behoorde toe aan de Air Force Academy 306th Flying
Training Group.
● Het Maleisisch Leger verloor op 30 januari een Agusta A109LUH toestel tijdens een trainingsvlucht
Oorlog Mali, Soedan, Afghanistan, Syrië:.
● De Syrische Luchtmacht verloor op 7 december een (in Iran geproduceerd) Yasir UAV onbemand toestel
nabij de stad Aleppo.
● Op 12 december werd bekend dat de Ierse strijdkrachten sinds 2007 over 4 onbewapende UAV toestellen
beschikken. Ook werd bekend dat 1 UAV toestel tijdens acties in 2008 in Afrika gecrasht is wegens een
technisch mankement. Ierland leverde haar bijdrage in 2008 aan EU missies in Tsjaad en de Centraal
Afrikaanse Republiek.
● Een Sukhoi gevechtstoestel van de Syrische Luchtmacht werd op 13 december door rebellen geraakt en
zwaar beschadigd. De piloot kon het toestel nog naar zijn thuisbasis op Duamir terugbrengen waarna
het toestel bij de landing verongelukte en de piloot om het leven kwam.
● Op 17 december crashte een Sikorsky UH-60 Blackhawk van ISAF in Zabul, Afghanistan. Volgens de
authoriteiten lag een technisch probleem aan de oorzaak van de crash. Zes militairen kwamen hierbij
om het leven.
● De RAF A330MRTT Voyager maakte op 20 december een eerste vlucht operationele vlucht naar Afghanistan. Britse militairen werden rechtstreeks overgevlogen van Camp Bastion, Afghanistan naar RAF
Brize Norton.
● Een UN helikopter werd op 20 december onder vuur genomen en ernstig beschadigd tijdens een evacuatievlucht van UN personeel nabij de stad Yuai, provincie Jonglei.
● Drie USAF CV-22 Ospreys werden op 21 december tijdens een poging tot evacuatie van US personeel in
de stad Bor, Zuid-Soedan beschoten waarna de missie werd afgebroken. De toestellen zijn afkomstig van
Hurlburt Field, Florida en gevlogen door het 8th Special Operations Squadron. Vier militairen raakten
tijdens de aanval gewond en werden overgebracht naar het naburige Kenia voor verzorging.
● Tijdens evacuatievluchten op 21 december in en rond de stad Bor, Zuid-Soedan werden nog minstens 2
Mi-24’s en 2 Bell helikopters van de Oegandese Luchtmacht beschoten/beschadigd. Minstens 3 Sukhoi
Su-30MK2 gevechtstoestellen van de Oegandese Luchtmacht hebben bombardementsvluchten uitgevoerd tegen stellingen van rebellen in Bor (die beweren minstens 1 toestel te hebben neergeschoten).
● De Syrische Luchtmacht zou op 29 december nabij de stad Ashafa een MiG gevechtstoestel verloren
hebben.

A400M F-RADB French AF Bamako, Mali

Foto French AF
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● Een CH-47 Chinook van het Italiaanse Leger werd tijdens een landing op 30 km ten zuiden van Shindad,
Afghanistan onder vuur genomen door de Taliban waarbij het toestel lichte schade opliep.
● De A400M ‘Atlas’ voerde op 29 december zijn eerste operationele vlucht uit. De Franse Luchtmacht
A400M (F-RADB – c/n 008) vloog vanop Orléans-Bricy, Frankrijk naar Bamako, Mali met 22 ton vracht
in minder dan 7 uren. Volgens de Franse media zou een C-130 er minstens 9,5 uur overdoen met een
vracht van maximum 9 ton. Daar de A400M ook over een civiele certificatie beschikt had hij geen extra
toelating nodig voor het overvliegen van het ‘buitenlands’ luchtruim.
● Het FSA (Free Syrian Army) beweert op 8 januari een MiG van de Syrische Luchtmacht te hebben neergehaald met een raket nabij de Syrische luchthaven van Damascus.
● Een USAF Beechcraft MC-12W Liberty toestel crashte op 10 januari tijdens een nachtelijke verkenningsmissie in het oosten van Afghanistan waarbij de 3 inzittenden om het leven kwamen.
● De Syrische Luchtmacht verloor op 11 januari een MiG-23 tijdens een luchtaanval nabij de luchthaven
van Deir Ezzor.
● De Australische Luchtmacht vloog op 12 januari de laatste vlucht in haar luchtbrugmissie voor UNMISS
(United Nations Mission in South Sudan) in Zuid-Soedan. Het maakte sinds 2 januari 8 C-17A en 2 C-130J
Hercules vluchten en vervoerde 200 ton vracht en uitrusting.
● De UN bevestigde op 15 januari dat een van haar Sedex ES Falco UAV toestellen bij terugkeer van een
verkenningsvlucht nabij de luchthaven van Goma, DRC (Democratic Republic of Congo) is neergestort.
● Het FSA haalde op 16 januari een Mi-17 van de Syrische Luchtmacht neer nabij Darayya, Damascus.
● De US Army verloor op 18 januari een toestel dat neerstortte in de provincie Parwan, Afghanistan.
● Volgens onbevestigde berichten zouden bij een zelfmoordaanslag door de Taliban op 20 januari op een
militaire basis in de provincie Zhari, Khandahar, Afghanistan een aantal helikopters, UAV toestellen
zwaar beschadigd, vernietigd zijn.
● De Italiaanse Luchtmacht is sinds 20 januari begonnen met het inzetten van de GA Predator B UAV in
Afghanistan.
● Op 25 januari verloor de Syrische Luchtmacht de Mil Mi-17 (2975) ten noorden van Aleppo nadat hij
met een raket werd neergehaald.
● De Nederlandse gemeente Werkendam gaat een gecrashte RAF Lancaster bergen waarvoor ze € 600.000
wil uittrekken. Het toestel werd op 22 juni 1944 door een Duitse nachtjager neergehaald. Zes van de 8
inzittenden overleefden de crash. Eén bemanningslid ligt begraven in Werkendam en de staartschutter

VC-137B SAM 26000                  Foto : National Museum of the USAF, Dayton

●

●
is officieel vermist. Het toestel werd in 2012 ontdekt.
● Hollywood ster Brad Pitt liet op 9 december weten dat hij $ 3,3 miljoen heeft uitgegeven voor de aankoop van een originele Spitfire en de nodige vlieglessen gaat nemen.
● CAF (Commemorative Air Force) 3rd Coast Squadron is op 18 december begonnen met een nieuwe
hangaar, museum, parkingplaats en extra tarmacplaats op de luchthaven van T.P. McCampbell, Ingleside,
Texas. Opening is voorzien voor 15 april 2014.
● De LBJ Foundation (President Lyndon Baines Johnson) liet op 15 januari weten dat het een aanvraag
heeft ingediend bij het National Museum of the USAF, Dayton, Ohio voor het bekomen/tentoonstellen
van de B707 (VC-137C SAM 26000 Air Force One) op de LBJ library gevestigd op de University of Texas
campus, Austin, Texas. In dit toestel legde president Johnson de eed af enkele uren na de moord op
John.F. Kennedy. Voorlopig wil het National Museum of the USAF van geen uitlenen weten.
● Na het failliet van Evergreen Airlines ziet ook de toekomst van het Evergreen Aviation Museum er
somber en onzeker uit. Advocaten hebben al beslag laten leggen op de Spruce Goose, de 1928 Ford
Trimotor en 1945 Grumman Avenger niettegenstaande volgens de voorzitter van het museum zij niks
meer te maken hebben met voormalige eigenaar/oprichter Delford Smith.
● Het enig prototype van de 5de generatie MiG 1.44 gevechtstoestel staat sinds 30 december - voor onbepaalde tijd -opgeslagen in een hangaar van het Gromov Flight Research Institute. De MiG 1.44 maakte
in 2000 2 vluchten. MiG laat niks los wat de toekomst brengt voor dit uniek prototype (en nog 4 niet
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●

●
●

afgewerkte prototypes).
WWII aas William Overstreet Jr. stierf op 92 jarige ouderdom. Hij werd beroemd toen hij tijdens een
achtervolging in WWII met zijn P-51 ‘Berlin Express’ van een Luftwaffe Bf-109G onder de Eifeltoren in
Parijs doorvloog. Hij ontving hiervoor in 2009 het Franse ‘Legion d’Honneur’. Het Duitse toestel werd
uiteindelijk bij het verlaten van Parijs neergehaald.
De luchtmacht van Maleisië opende op 12 januari een eerste museum op de basis van Gong Kedak. Het
museum bestaat uit 3 afdelingen. De 1ste galerij behandelt de geschiedenis van de Maleisische Luchtmacht en luchtmachtbasis. De 2de galerij omvat het auditorium en de 3de afdeling omvat de toestellen.
Deze laatste in nog in volle opstelling en (voorlopig) nog niet open voor het publiek.
Een groep studenten onder leiding van enkele veteranen hebben, tot in het kleinste detail, een vliegwaardige WOII P-40 Curtiss Warhawk replica gebouwd. Het toestel werd voor het eerst op 18 januari
aan het publiek voorgesteld. De P-40, geschilderd in de kleuren van ‘The Flying Tigers’ zal tentoongesteld
worden in de ‘Pacific Gallerie’ van het National WOII Museum in New Orleans dat in 2015 opengaat.
Van de meer dan 13.000 gebouwde Warhawks blijven er nog slechts 32 over. Momenteel staat het
toestel op Gillespie Air Center, CA.
De restauratie van de B-29 Superfortress ‘Doc’ in vliegwaardige toestand op Wichita, Kansas begint
eindelijk zijn voltooiing te naderen. Aan het project werd in 2000 begonnen nadat het toestel uit de
Californische woestijn voor verschroting werd gered.
Delta Airlines heeft de volgende DC9-51’s weggeschonken
N675MC
47651-780
Delta Air Heritage Museum, Altanta
N767NC
47724-853
Minneapolis – fire training
N779NC
48101-931
Northland College – Thief River Falls
N782NC
48107-936
Carolinas Aviation Museum – N-Carolina
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● FlyDubai sluit en overeenkomst met CFM voor de aankoop van 200 LEAP-1B motoren voor haar nieuw
bestelde B737MAX vliegtuigen en daarenboven nog 22 CFM56-7BE motoren voor haar 11 extra B737800 next-generation toestellen.
● Lufthansa Technik heeft zijn contract met South African Airlines verlengt voor het onderhoud van haar
CFM56 motoren.
● Bombardier gaat een onderhoudscentrum openen in Tianjin, China. Opening is voorzien voor 2016.
● Lufthansa selecteert de CFM56-5B motoren om zijn 30 bestelde A320neo toestellen aan te drijven.● GE Aviation begon op 14 november met de bouw van een nieuwe fabriek te Acheville, North Carolina.
Hier zullen composiet motoronderdelen gefabriceerd worden met keramische gietvormen.
● Rolls Royce opent een ultra-moderne fabriek in indianapolis waar gesofistikeerde civiele en militaire
motoren zullen gebouwd worden.
● Alaska Airlines besteld 111 ‘Split Scimitar Winglet’ vleugeluiteinden voor haar Boeing 737 next-generation
toestellen.
● Israel Aerospace Industries Bedel Aviation Group kreeg van Boeing een licentie om modificaties uit te
voeren aan B767-200/-300 en B747-400 toestellen, inbegrepen het ombouwen van passagiers- naar
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vrachttoestellen.
● De Boeing Company selecteerde GKN voor de bouw van de ‘Advanced Technology Winglet’ voor de
toekomstige B737MAX.
● Boeing gaat zijn activiteiten in North Charleston, South Carolina verder uitbreiden. Na de bouw van
een tweede productielijn voor de B787 enkele jaren geleden gaat men nu een spuitinstallatie bouwen
(in gebouw van 21.368 m²) voor het schilderen van de nieuw geassembleerde Dreamliners.
● Op de luchthaven van Sion in het westen van Zwitserland opent RUAG Aviation een onderhoudsafdeling
specifiek voor helikopters. De activiteiten zullen starten begin 2014 en in het begin specifiek gericht op
de Sikorsky S-76.
● Op 20 december 2013 sloot Lufthansa Technik AG zijn onderhoudsafdeling van Rathcole, Ierland. 400
personeelsleden verliezen hier hun werk.
● Saab mag de cargo- en toegangsdeuren bouwen voor de nieuwe Boeing 787-10.
● De volgende jaren zal Pemco World Air Services de A320 vloot van JetBlue Airways mogen onderhouden.
● KLM UK Engineering opent in East Anglia een bedrijf voor de ontmanteling en recyclage van oude
vliegtuigen.
● Southwest Airlines bestelt ‘Split Scimitar Winglets’ by Aviation Partners Boeing voor haar b737 toestellen.
● LOT Aircraft Maintenance Services zal de komende veertien maanden het onderhoud verrichten aan
de Embraer toestellen van BA CityFlyer.
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Productielijsten november - december 2013
01/11
01/11
01/11
01/11
04/11
04/11
04/11
05/11
05/11
06/11
06/11
06/11
07/11
07/11
09/11
09/11
12/11
12/11
12/11
12/11
12/11
13/11
13/11
13/11
14/11
14/11
15/11
15/11
16/11
16/11
18/11
18/11
19/11
20/11
20/11
20/11
20/11
20/11
21/11
21/11
21/11
22/11
22/11
22/11
23/11
25/11

Jazeera Airways		
A320-214		
5833
China Southern		
A320-232		
5832
American			
A319-112WL
5810
Chengdu Airlines		
A320-214		
5252
Aeroflot			
A321-211		
5790
Fiji Airways			
A330-243		
1465
Philippine Aiirlines		
A330-343X
1463
Avianca			
A320-232WL
5840
China Eastern		
A320-232WL
5711
Lufthansa			
A320-214WL
5831
Ameircan			
A319-112WL
5827
Saudi Arabian		
A330-343X
1462
Garuda Citilink		
A320-214WL
5830
Volaris			
A320-233WL
5819
AirAsia			
A320-216WL
5846
AirAsia Thai			
A320-216WL
5839
China Eastern		
A320-232WL
5852
EVA Airways		
A321-211WL
5849
Vanilla Air			
A320-216WL
5844
Germania			
A321-211WL
5843
Etihad			
A321-231WL
5836
jetBlue			
A321-231WL
5854
American			
A319-112WL
5842
Asiana			
A330-323X
1464
Iberia			A330-302		1437
Emirates			
A380-861		
134
LAN Airlines		
A320-214WL
5859
Philippine Airlines		
A321-231WL
5838
jetBlue			
A321-231WL
5865
AirAsia Thai			
A320-216WL
5851
TAM			
A320-214WL
5845
Shenzhen Airlines		
A320-214		
5731
Starflyer			
A320-214WL
5862
Interjet			
A320-214WL
5867
Thai Smile			
A320-232WL
5857
Avianca Brasil		
A320-214WL
5841
Hawaiian			
A330-243		
1469
Turkish			
A330-303		
1458
Juneyao			
A321-211WL
5876
Air Astana			
A320-232WL
5870
British Airways		
A320-232		
5856
Thomas Cook		
A321-211WL
5872
American			
A321-231WL
5834
Air Namibia			A330-243		1466
Air New Zealand		
A320-232WL
5847
Aeroflot			
A320-214		
5873
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25/11
27/11
27/11
27:11
27/11
29/11
29/11
29/11
29/11
30/11
30/11
02/12
02/12
02/12
02/12
03/12
03/12
03/12
03/12
03/12
04/12
05/12
05/12
05/12
06/12
06/12
07/12
09/12
10/12
10/12
10/12
10/12
11/12
11/12
11/12
12/12
12/12
12/12
12/12
13/12
13/12
14/12
14/12
16/12
17/12
17/12
17/12
17/12
17/12
18/12
18/12

9K-CAN
B-9953
N9012
B-9985
VP-BTG
DQ-FJV
RP-C8783
N603AV
B-9975
D-AIZZ
N9013A
HZ-AQK
PK-GLY
XA-VOZ
9M-AQY
HS-BBH
B-9973
B-16207
JA01VA
D-ASTD
A6-AEA
N905JB
N3014R
HL8286
EC-LYF
A6-EEM
CC-BFT
RP-C9907
N907JB
HS-BBI
PR-TYG
B-9979
JA22MC
XA-FUA
HS-TXJ
PR-ONT
N395HA
TC-JNS
B-1808
P4-KBD
G-EUYR
G-TCDC
N101NN
V5-ANP
ZK-OXC
VP-BTI
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AirAsia			
Spirit			
Philippine Airlines		
Emirates			
Emirates			
Pegasus			
Sichuan Airlines		
JetStar			
Thai			
Interjet			
JetStar			
TAM			
China Eastern		
Malaysia Airlines		
China Airlines		
Air France			
AirAsia Thai			
American			
Turkish			
Air China			
Air Corsica			
Thai Smile			
China Southern		
Tianjin Airlines		
Pegasus			
Philippine Airlines		
Air Arabia			
Singapore			
TigerAir Australia		
IndiGo			
Peach			
China Eastern		
AirAsia			
Spirit			
Loong Air			
IndiGo			
Vueling			
China Eastern		
Emirates			
Aeroflot			
Shenzhen Airlines		
Vanilla Air			
US Airways			
Etihad			
AirAsia			
American			
AirBlue			
Garuda			
Saudi Arabian		
Air Corsica			
Air Arabia			

A320-216WL
A320-232WL
A330-343X
A380-861		
A380-861		
A320-214WL
A319-133WL
A320-232WL
A380-841		
A320-214WL
A320-232WL
A320-214WL
A320-232		
A330-323X
A330-302		
A320-214WL
A320-216WL
A321-231WL
A330-303		
A330-243		
A320-214		
A320-232WL
A321-231		
A320-214		
A320-214WL
A330-343X
A320-214WL
A330-343X
A320-232		
A320-232WL
A320-214		
A330-243		
A320-216WL
A320-232WL
A320-214		
A320-232WL
A320-232WL
A330-243		
A380-861		
A321-211		
A320-214		
A320-216WL
A321-231		
A320-232WL
A320-216WL
A321-231WL
A320-214WL
A330-243		
A330-343X
A320-214		
A320-214WL

5863
5861
1467
135
133
5879
5868
5858
131
5878
5871
5883
5750
1470
1450
5869
5866
5860
1476
1471
5887
5892
5890
5760
5902
1475
5889
1477
5900
5898
5874
1479
5888
5880
5656
5893
5885
1468
138
5881
5766
5901
5899
5882
5897
5895
5891
1474
1473
5906
5903

9M-AJD
N623NK
RP-C8784
A6-EEN
A6-EEL
TCDCA
B-6449
VH-VFV
HS-TUF
XA-LHG
VH-VFX
PR-TYH
B-9958
9M-MTN
B-18360
F-HEPH
HS-BBJ
N102NN
TC-JNT
B-5933
F-HZFM
HS-TXK
B-9960
B-9987
TC-DCB
RP-C8785
A6-ANT
9V-STZ
VH-VNR
VT-IFX
JA811P
B-5938
9M-AQZ
N624NK
B-9962
VT-IFW
EC-LZE
B-5937
A6-EEP
VP-BTL
B-9980
JA02VA
N572UW
A6-EIV
9M-AJA
N104NN
AP-EDG
PK-GPS
HZ-AQJ
F-HZPG
A6-ANU
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18/12
18/12
19/12
19/12
19/12
19/12
19/12
19/12
20/12
20-12
20/12
20/12
20/12
20/12
21/12
21/12
21/12
21/12
23/12
24/12
27/12
30/12

American			
US Airways			
China West Air		
jetBlue			
AirAsia			
American			
Emirates			
Emirates			
Finnair			
Tigerair			
Aeroflot			
Spring Airlines		
China United Airlines		
Air China 			
CEBU Pacific		
AirAsia			
AirAsia			
American			
China Southern		
UTair			
Vietnam Airlines		
Afriqiyah			

A321-231WL
A330-243		
A320-214WL
A321-231WL
A320-216WL
A319-112WL
A380-861		
A380-861		
A321-231WL
A320-232WL
A321-211		
A320-214WL
A319-115		
A320-214		
A320-214WL
A320-216WL
A320-216WL
A321-231WL
A320-232		
A321-211		
A321-231		
A330-202		

5884
1480
5912
5909
5905
5927
140
139
5922
5915
5913
5911
5907
5771
5917
5914
5908
5904
5797
5919
5916
1472

N103NN
N290AY
B-1817
N913JB
9M-AJB
N9015D
A6-EES
A6-EER
OH-LZI
9V-TRN
VP-BTR
B-9986
B-4092
B-9926
RP-C3276
9M-AJC
9M-AJE
N105NN
B-9959
VP-BPC
VN-A608
5A-ONP

Jaarcijfers Airbus 2013
Deliveries		
orders
A320 family
493
A320ceo
377
A330
108
A320neo
876
A380
25
A330
77
		
A350XWB
239
		
A380
50
totaal
626		1619

Bestellingen
04/11 B737 MAX		
Southwest Airlines		
20 x
04/11 B737 MAX		
onbekende klant		
6x
11/11 B737 MAX		
onbekende klant		
4x
14/11 B777F		
Etihad Airways		
1x
14/11 B787-10		
Etihad Airways		
30 x
15/11 B737BBJ		BBJ			1 x
17/11 B777X		
Lufthansa			
20 x
17/11 B777X		
Etihad Airways		
25 x
18/11 B737-700		
onbekende klant		
3x
02/12 B737 MAX		
onbekende klant		
5x
02/12 B737-800		
onbekende klant		
4x
03/12 B737 MAX		
onbekende klant		
8x
05/12 B787-10		
British Airways		
12 x
05/12 B787-9		
British Airways		
6x
12/12 B767-300F		
Federal Express		
2x
20/12 B777X		
Cathay Pacific Airways
21 x
21/12 B737 MAX		
onbekende klant		
6x
21/12 B737-700		
onbekende klant		
8x
21/12 B737-800		
onbekende klant		
75 x
21/12 B747-8		
onbekende klant		
2x
21/12 B777-300ER
onbekende klant		
1x
26/12 B737-800		
onbekende klant		
20 x
26/12 B737 MAX		
onbekende klant		
20 x
27/12 B747-8F		
Cathay Pacific Airways
1x
27/12 B777-300ER
Cathay Pacific Airways
3x
27/12 B747-8		
Transaero Airlines		
4x
30/12 B737 MAX		
onbekende klant		
10 x
30/12 B737-800		
onbekende klant		
25 x
31/12 B737 MAX		
FlyDubai			
75 x
31/12 B737-800		
FlyDubai			
11 x
Afleveringen

Loongair   A320-214     c/n 5656   B-9962  
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B737 next generation
01/11 Air Berlin				
01/11 Delta Air Lines			
04/11 Fly Dubai				
04/11 Southwest Airlines			
36

B737-86J		
B737-932ER
B737-8KN
B737-8H4

39384/4663
31913/4664
40261/4671
36915/4667

D-ABMU
N805DN
A6-FEI
N8318N
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05/11 Southwest Airlines			
05/11 US Navy				

US Navy

07/11
08/11
08/11
08/11
08/11
09/11
09/11
09/11
09/11
12/11
12/11
12/11
13/11
13/11
13/11
14/11
15/11
15/11
15/11
15/11
20/11
21/11
21/11
21/11
25/11

B737-8FV  P-8

42250/4547

WestJet				
SMBC		
China Eastern
China Eastern Airlines			
Lion Airlines			
Southwest Airlines			
Alaska Airlines			
Air China				
Qantas				
Hainan Airlines			
United Airlines			
Malaysia Airlines			
Delta Air Lines			
ILFC		
Xiamen Airlines
Alaska Airlines			
China Eastern Airlines			
Delta Air Lines			
United Airlines			
ALC		
Dalian Airlines
ALC		
Garuda Ind.
Lion Air				
ACG		
China Eastern
Shenzhen Airlines			
MCAP
Jet Airways		
Delta Air Lines			
Alaska Airlines			

Aviation Society of Antwerp vzw

B737-8H4
B737-8FV P-8

42526/4674
42250/4547

N8620H
168754

168754                                           foto : Boeing

B737-8CT		
B737-89P		
B737-79P		
B737-9GPER
B737-8H4
B737-990ER
B737-89L		
B737-838		
B737-84P		
B737-924ER
B737-8H6
B737-932ER
B737-85C		
B737-990ER
B737-89P		
B737-932ER
B737-924ER
B737-89L		
B737-8U3
B737-8GP
B737-89P		
B737-87L		
B737-8AL		
B737-932ER
B737-990ER

39088/4641
39932/4680
39729/4677
38741/4679
33939/4670
43292/4668
40022/4681
39365/4669
39205/4678
42819/4686
40152/4685
31914/4672
41792/4688
41705/4675
39887/1684
31921/4682
42820/4690
41311/4689
41310/4692
38740/4687
39886/4694
39138/4695
39068/4696
31920/4693
43293/4700

C-GVWA
B-1910
B-5809
PK-LOF
N8619F
N435AS
B-1909
VH-XZJ
B-5853
N68807
9M-MSJ
N806DN
B-5688
N440AS
B-5858
N807DN
N66808
B-5850
PK-GNA
PK-LKZ
B-5857
B-5859
VT-JFP
N808DN
N442AS

26/11
27/11
02/12
03/12
05/12
05/12
05/12
06/12
06/12
06/12
06/12
06/12
07/12
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
11/12
11/12
11/12
11/12
11/12
12/12
13/12
13/12
16/12
16/12
16/12
16/12
17/12
17/12
17/12
17/12
18/12
19/12
19/12
19/12
20/12
20/12
21/12

Air Berlin				
El Al Israel Airlines			
Shenzhen Airlines			
Southwest Airlines			
GOL Transportes Aéreos		
Qantas				
Delta Air Lines			
ILFC		
Xiamen Als
ACG		
Shanghai Als
WestJet				
Batik Air				
Delta Airlines			
Shandong Airlines			
United Airlines			
ACS		
Aeroflot		
FlyDubai				
Hainan Airlines			
Norwegian Air Shuttle		
AerCap		
American Als
AerCap		
American Als
ALC		
Garuda Ind.
Norwegian Air Shuttle		
Avolon Aerospace
American Als
SMBC		
American Als
Delta Air Lines			
Delta Air Lines			
China Eastern Airlines			
Batik Air				
Turkmenistan Airlines			
Norwegian Air Shuttle		
Norwegian Air Shuttle		
Southwest Airlines			
ALC		
Air China		
Iraqi Airways			
MCAP		
Jet Airways
SMBC		
American Als
Malaysia Airlines			
United Airlines			
Air Berlin				
Southwest Airlines			
GECAS		
Spring Als Japan
FlyDubai				
Pegasus				

B737-86J		
B737-958ER
B737-87L		
B737-8H4
B737-8EH3
B737-838 3
B737-932ER
B737-85C		
B737-86D
B737-8CT		
B737-9GPER
B737-932ER
B737-89L		
B737-924ER
B737-8LJ		
B737-8KN
B737-84P		
B737-8JP		
B737-823		
B737-823		
B737-8U3
B737-8JP		
B737-823		
B737-823		
B737-932ER
B737-932ER
B737-89P		
B737-9GPER
B737-82K		
B737-8JP		
B737-8JP		
B737-8H4
B737-89L		
B737-81Z		
B737-8AL		
B737-823		
B737-8H6
B737-924ER
B737-86J		
B737-8H4
B737-86N
B737-8KN
B737-82R		

37785/4698
41553/4697
39139/4703
36917/4706
9629/4713
9366/4705
31915/4704
41793/4709
39306/4707
39081/4702
38743/4711
31922/4708
40040/4712
42821/4718
41197/4710
40262/4699
39206/4716
39025/4652
33492/4691
33491/4629
41312/4720
39026/4676
33323/4655
33232/4683
31916/4715
31923/4722
39730/4721
38742/4726
43863/4731
39028/4701
39027/4729
36919/4717
41313/4725
40105/4719
39063/4727
31177/4724
40153/4723
42744/4733
37786/4732
36731/4734
41256/4714
40282/4738
40009/4736

D-ABMV
4X-EHB
B-5860
N8621A
PR-GXM
VH-XZK
N809DN
B-5947
B-1900
C-FUSM
PK-LBI
N810DN
B-5856
N64809
VP-BRR
A6-FEJ
B-5855
LN-NGN
N942NN
N939NN
PK-GNC
LN-NGO
N940NN
N941NN
N811DZ
N812DN
B-1907
PK-LBJ
EZ-A017
LN-NGP
LN-NGQ
N8622A
B-5851
YI-ASF
VT-JFQ
N943NN
9M-MXP
N69810
D-ABMX
N8623F
JA02GR
A6-FEK
TC-CPK

B747
20/11
18/12
19/12
23/12
27/12
30/12

Nippon Cargo Airlines			
Cathay Pacific			
Cathay Pacific			
Cathay Pacific			
AirBridgeCargo			
Korean Air Lines			

B747-8K2F
B747-867F
B747-867F
B747-867F
B747-8HVF
B747-8BSF

37394/1469
43394/1483
43536/1484
43825/1486
37670/1482
37656/1488

JA14KZ
B-LJK
B-LJL
B-LJM
VQBRJ
HL7624

B767-3S2ER
B767-3S2ER

43544/1063
42708/1064

N103FE
N104FE

B767
18/11 Federal Express			
11/12 Federal Express			
37
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01/11
05/11
08/11
13/11
21/11
27/11
03/12
04/12
12/12
14/12
19/12
24/12
25/12
25/12

Royal Brunei Airlines			
Air India				
Hainan Airlines			
United Airlines			
Japan Air Lines			
Norwegian Air Shuttle		
JetairFly				
Air India				
Jetstar Airways			
Hainan Airlines			
Hainan Airlines			
China Southern Airlines		
China Southern Airlines		
China Southern Airlines		

Jaarrcijfers Boeing 2013
Family
gross orders
737
1206
747
17
767
2
777
121
787
183
totaal
1531

B787-8		
B787-8		
B787-8		
B787-8		
B787-8		
B787-8		
B787-8		
B787-8		
B787-8		
B787-8		
B787-8		
B787-8		
B787-8		
B787-8		

net orders
1046
12
2
113
182
1355

34789/130
36275/32		
34943/85		
36400/124
34831/20		
34795/136
34425/137
36280/30		
36228/134
34941/79		
34945/131
34924/36		
34928/119
34930/104

deliveries
440
24
21
98
65
648

V8-DLB
VT-ANG
B-2730
N27908
JA821J
EI-LNC
OO-JDL
VT-ANE
VH-VKB
B-2729
B-2731
B-2726
B-2735
B-2737

unfilled orders
3680
55
49
380
916
5080

afleveringen
Cathay Pacific Cargo     B747-867F  

B777
06/11
07/11
08/11
14/11
15/11
22/11
25/11
26/11
27/11
05/12
11/12
17/12
18/12
18/12
19/12
20/12
20/12

B-LJK   

43394/1483  

Qatar Airways			
GECAS		
Ethiopian Als
Lufthansa Cargo			
Saudi Arabian Airlines		
Federal Express			
Air Canada				
Philipinne Airlines			
Lufthansa Cargo			
Etihad Airways			
BBAM		
Cathay Pacific
Saudi Arabian Airlines		
Air China Cargo			
Qatar Airways			
American Airlines			
Air Canada				
Cathay Pacific			
Saudi Arabian Airlines		

foto : Boeing

B777-3DZER
B777-36NER
B777-FBT		
B777-368ER
B777-FS2		
B777-333ER
B777-3F6ER
B777-FBT		
B777-3FXER
B777-367ER
B777-368ER
B777-FFT		
B777-3DZER
B777-323ER
B777-333ER
B777-367ER
B777-368ER

41738/1149
42101/1150
41674/1144
41058/1151
41749/1152
43251/1154
38719/1153
41675/1156
41701/1155
41430/1159
41057/1157
44678/1158
41739/1163
31550/1160
43249/1161
41431/1164
41059/1162

A7-BAT
ET-APX
D-ALFA
HZ-AK20
N895FD
C-FNNQ
RP-C7772
D-ALFB
A6-ETR
B-KQK
HZ-AK21
B-2095
A7-BAU
N726AN
C-FNNU
B-KQL
HZ-AK22

Bombardier CRJ 900
13/11 Delta Connection
Endeaver Air
25/11 Delta Connection
Endeaver Air
02/12 Delta Connection
Endeaver Air
05/12 Delta Connection
Endeaver Air
23/12 Delta Connection
Endeaver Air
23/12 Delta Connection
Enseaver Air
26/12 China Express Airlines			
27/12 China Express Airlines			
Bombardier DHC8
05/11 N AC
EuroLOT		
05/11 NAC
EuroLOT		
05/11 NAC
EuroLOT		
15/11 WestJet Encore		
26/11 Horizon Air			
13/12 WestJet Encore		
19/12 Horizon Air			
22/12 WestJet Encore		

CRJ900
CRJ900
CRJ900
CRJ900
CRJ900
CRJ900
CRJ 900
CRJ900

DHC8-402
DHC8-402
DHC8-402
DHC8-402
DHC8-402
DHC8-402
DHC8-402
DHC8-402

15296
15297
15298
15299
15300
15301
15280
15281

N296PQ
N297PQ
N298PQ
N299PQ
N300PQ
N301PQ
B-7692
B-7693

4442
4443
4451
4456
4457
4460
4459
4463

SP-EQI
SP-EQK
SP-EQL
C-GENM
N451QX
C-GJWE
N452QX
C-GWEP

B787
Aviation Society of Antwerp vzw
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Jaarcijfers Bombardier 2013
Delivery		orders
Business aircraft		
Business aircraft
Learjet Series
29
CRJ series
Challenger Series
89
Q400
Global Series
62
CSeries
totaal
180
Commercial aircraft
			
Amphibious aircraft
Commercial aircraft
CRJ series
26
Totaal
Q-series
29
totaal
55
Amphibious aircraft
bombardier 415
Totaal

19/12 Air Astana			
20/12 Flying Service		

305
30
17
34
81
2
388

ATR42-72
1/11 Avianca				
06/11 Avianca				
07/11 Mt Cook				
14/11 AZUL				
14/11 NAC Aviation
Garuda Indonesia
25/11 Aer Arann				
25/11 NAC Aviation
Jettime		
05/12 Avianca				
11/12 Wings Abadi Air			
12/12 Wings Abadi Air			
12/12 Wings Abadi Air			
19/12 FireFly				
19/12 UNI Airways			
26/12 NAC Aviation
Garuda Indonesia
26/12 Malindo Air				
27/12 Malindo Air				
30/12 Aer Lingus Regional			

238

afleveringen
EMB145XR
EMB145XR
EMB135BJ
EMB135BJ

145 01185
145 01186
145 01162
145 01189

N286CH
N286FM
G-OTGL
OK-SYN

Embraer 170-175
21/11 Republic Airways
American Eagle
21/11 Republic Airways
American Eagle
25/11 Republic Airways
American Eagle
12/12 Republic Airways
American Eagle
13/12 FlyBe				
13/12 J-Air				
17/12 Republic Airways
American Eagle
18/12 FlyBe				
19/12 Republic Airways			
19/12 Republic Airways			

EMB170-200LR
EMB170-200LR
EMB170-200LR
EMB170-200LR
EMB170-200
EMB170-100
EMB170-200LR
EMB170-20ST
EMB170-200LR
EMB170-200LR

170 00376
170 00377
170 00378
170 00381
170 00358
170 00379
170 00382
170 00359
170 00383
170 00384

N413YX
N414YX
N415YX
N416YX
G-FBJJ
JA224J
N417YX
G-FBJK
N418YX
N419YX

Embraer 190-195
01/11 Conviasa			
01/11 Conviasa			
08/11 AZUL			
28/11 AZUL			
29/11 BOC
KLM Cityhopper
10/12 CIT
Aeromexico Conn.
10/12 AZUL			
10/12 Conviasa			
10/12 Conviasa			
18/12 AZUL			
19/12 KLM Cityhopper		
Aviation Society of Antwerp vzw

EMB190-100IGW
EMB190-100IGW
EMB195-200IGW
EMB195-200IGW
EMB190-100
EMB190-100LR
EMB190-200IGW
EMB190-100IGW
EMB190-100IGW
EMB190-200IGW
EMB190-100ST

190 00643
190 00644
190 00647
190 00648
190 00649
190 00651
190 00650
190 00645
190 00646
190 00652
190 00654

190 00653
190 00611

P4-KCJ
OO-NGI

afleveringen

3

Embraer 135-140-145
20/11 Intel Air Shuttle Aircraft		
20/11 Intel Air Shuttle Aircraft		
28/11 Aravco				
19/12 ABS Jets				

EMB190-10LR
EMB190-100 ECI

ATR72-600
ATR72-600
ATR72-600
ATR42-600
ATR42-600
ATR72-600
ATR72-600
ATR42-600
ATR72-600
ATR72-600
ATR72-600
ATR72-600
ATR72-600
ATR72-600
ATR72-600
ATR42-600
ATR72-600

1114
1116
1117
1113
1119
1122
1121
1126
1106
1118
1104
1128
1125
1132
1123
1130
1129

HK-4955
HK-4956
ZK-MVD
PR-AQM
PK-GAA
EI-FAW
OY-JZB
HK-4999
PK-WGK
PK-WGL
PK-WGO
9M-FIB
B-17008
PK-GAC
9M-LMJ
9M-LMK
EI-FAX

Jaarcijfers ATR 2013
Delivery						orders
ATR42-600
7		
ATR72-600
67		
				
Totaal

YV2953
YV2954
PR-AXX
PR-AXY
PH-EZY
XA-GAD
PR-AXZ
YV2964
YV2965
PR-AUA
PH-EZZ

afleveringen
05/11 Interjet		
16/12 Aeroflot		
18/12 Sky Aviation
20/12 InterJet		
30/12 Aeroflot		

39

ATR42-600
ATR72-600
Options

74			

SSJ-100-95B
SSJ-100-95B
SSJ-100-95B
SSJ-100-95B
SSJ-100-95B

95028
95035
95031
95036
95039

10
79
106
195

XA-JLV
RA-89017
PK-ECN
XA-ABM
RA-89022
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boven  :  Thai Air Force - Gripen-70111                Bangkok Don Muang, 11 jan 2014       Wim Callaert  
onder  :  Golden Myanmar Als - A320-232           Bangkok, 13 dec 2013                            Wim Callaert

Aviation Society of Antwerp vzw

boven  :  Pegas - B757-2Q8 - VQ-BBT                        Bangkok, 21 dec 2013                    Wim Callaert
onder  :   China Air Force - Xian Y-8 - LH 94007       Bangkok, 21 dec 2013                    Wim Calleart
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boven : Lineas Aereas Del Sur - B737-236 - N631SH        Opa Locka, 15 jan 2014              Paul Sanders
onder : FRIS.com - B727-281 - N724YS                                Florida, 16 jan 2014                    Paul Sanders

Aviation Society of Antwerp vzw

boven  :  TIARA - B737-322 - P4-TIE                   Fort Lauderdale, 18 jan 2014          Paul Sanders
onder  :  ASERCA Airlines - MD83 - N989PG     Miami, 17 jan 2014                          Paul Sanders
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