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VERSLAG OVER ONDERZOEK VAN ONGEVAL

Vliegtuig 00-AVE

St. Denijs-Westrem op 25 juli 1965

--------------

I. Inlichtingen over het ongeval.

a) Plaats.
b) Datum en uur.
c) Eigenaar
d) Vliegtuigtype

Schade
e) Personen aan boord

f) Vluchttype
g) Stadium van de vlucht
h) Aard van het ongeval

St. Denijs-Westrem.
25 juli 1965 om 19 u. 354 lokaal.
Mr. L. . . . .
Auster V –
inschrijving in het register 00.AVE
Vernietigd.
Eèn vliegtuigbestuurder en drie passa-
giers (1 volwassene + 2 kinderen)
De piloot is dood.
De volwassen passagier is gekwetst
(meerdere breuken)
De twee kinderen zijn ongedeerd.
Privaat gebruik (tourisme)
Op kruissnelheid brengen na de start.
Brutale noodlanding.

II. Samenvatting van het ongeval.

Na de start van het vliegveld te St. Denijs Westrem met maximum

lading, stijgt het vliegtuig 00-AVE met veel moeite tot een hoogte van

500-600 voet. Kort nadien ondervindt de bestuurder moeilijkheden met de

motor, waarschijnlijk eerst een vermindering van het toerental gevolgd

door het volledige verlies van het vermogen. Het vliegtuig verliest snel

hoogte. In een villawijk merkt de bestuurder een klein graanveld op om

er een noodlanding uit te voeren. Door een bocht naar links bereidt hij

zich voor tot een landing wind in de rug. Op enkele meters van de grond

scheurt het toestel af in draagkrachtverlies en slaat tegen de grond in

tolvlucht naar links.

Er is geen brand geweest.

De bestuurder is overleden tijdens het overbrengen naar het ziekenhuis.

De volwassen passagier die zich op de zitplaats vooraan bevond is ge-

kwetst (veelvuldige breuken aan benen en arm).

De twee kinderen op de achterste zitplaats zijn ongedeerd, buiten een

lichte hersenschudding.
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III. Inlichtingen over het vliegtuig.

a) Inschrijvingskenmerken 00-AVE

b) Aard van het toestel en
serienummer.

Auster V Serie J1 nr.1996

c) Aard van de motor CIRRUS Minor II nr. 4255

d) Inschrijvingsbewijs nr. 873 afgeleverd op 13 november 1963.

e) Luchtwaardigheidsbewijs

nr. 873 afgeleverd te Brussel

op 17-6-1946 met wedergeldigmaking
te Wevelgem op 4.9.1964 en geldig
tot 3.9.1965.

f) Bouwjaar van de cel. Leicester 1946.

g) Naam en woonplaats van
de eigenaars.

a) Mr.C. . . .

. . . . . . . te Menen

b) Mr. L. . . . .

. . . . . . te Kortrijk.

h) Maximum toegelaten
gewicht.

840 Kg.

Geschat gewicht op het ogenblik van
het ongeval: 819 Kg.

Berekening gewicht:

Vliegtuig 487,0 kg

Piloot 93,0 kg

Passagier 80,0 kg
Iste kind 23,0 kg
2de kind 17,5 kg
Hulptank 15,8 kg
Brandstof 130,51 (68 + 62,5) 94,0 kg
Olie 8,0 kg

totaal 818,3 kg



i) Verleden cel

Totaal aantal uren vlucht op 18.5.1965:
709u.22’

De cel is nagezien op 18.5.1965 door de
technische dienst van de luchtvaart ter
gelegenheid van het aanbrengen van een
sleephaak.

j) Verleden motor

Totaal aantal werkuren op 18.5.1965:
656u.56’

Proefdraaien op de grond is gedaan op
18.5.1965 door de technische dienst van de
luchtvaart. Alles is normaal bevonden
geweest. De laatste algemene revisie is
gedaan geweest van 1956 tot 1959 en de
motor had een totaal van 126u.56’ sinds
deze revisie.

IV. Inlichtingen over de bemanning.

Bestuurder: Dhr. L.

Geboren op 16 maart 1924 te Harelbeke. Wonende

te Kortrijk

Houder van de beperkte vergunning van beroepsvliegtuigbestuurder nr.

2505/3925 afgeleverd op 8 juni 1965.

aantal vlieguren op datum van 8.6.1965.

 Dubbele besturing: 32 u.09'

 Bestuurder: 215 u.57'

 Heeft ongeveer 22 uren gevlogen als bestuurder op Auster V.

V. Meteorologische omstandigheden

De meteorologische omstandigheden waren goed en hebben geen
invloed gehad op het ongeval.



IV. Onderzoek van het wrak.

6.1. Volgens de sporen nagelaten in het graanveld mag men besluiten

met zekerheid dat het vliegtuig te pletter stortte tegen de grond

in tolvlucht naar links. Het is 3 meter terug opgesprongen tot op

de plaats waar men het eindelijk terugvond.

6.2. Het vliegtuig is volledig vernield zoals men kan oordelen aan de

hand van de foto's gevoegd bij onderhavig rapport.

Ziehier de enkele vaststellingen gedaan op het wrak.

 De landingskleppen zijn volledig neergelaten (3 kerven) en de

hefboom is vergrendeld.

 De brandstofkraan is gesloten.

 De kontakten van de magneten zijn in de stand "0N'.

 De toerenteller van de motor staat vast op 1300 toeren/min.

 De snelheidsmeter staat vast op 82 MPH.

 De aanduider van de brandstofhoeveelheid staat vast op 70 l.

 De stand van de hefboom van het trimvlak is op "full nose

down".

 De kabels zijn in goede staat met uitzondering van de kabels

die het trimvlak bedienen en welke beiden gebroken zijn ten

gevolge van de schok.

 De hoofdtank van de brandstof is lek en leeg.

 De hulptank bevat nog brandstof.

 De gashendel is volledig open.

6.3. Onderzoek van de motor:

6.3.1. Algemene toestand

Tengevolge van het te pletter storten constateert men verschil-

lende beschadigingen aan de motorgroep, onder meer:

 De twee schroefbladen zijn gebroken.

 De twee voorste bevestigingspunten op het motorcarter zijn

gebroken.



 De uitlaatpijpen zijn geplooid.

 Het tuimelaarshuis van de voorste cilinder is doorboord.

 De verschillende olie- en brandstofleidingen zijn afgerukt. Er

is geen spoor van brand.

6.3.2. Bevindingen bij het demonteren.

1. De vier cilinders vertonen sporen van het vastlopen der

zuigers.

Deze fout is vooral waar te nemen aan de cilinders nrs.1 en 4

respectievelijk de achterste en de voorste cilinder. De

zuigermantels van deze zuigers zijn vastgelopen en er heeft een

overdracht of een lassen van het zuigermaterieel op de

cilinderwand plaats gehad.

2. Enkele lagers van de krukas vertonen een begin van smelten of

uitlopen. Deze beschadiging is waarschijnlijk gebeurd gedurende

de laatste ogenblikken. Gezien de afwezigheid van een

verkleuring van het lagermaterieel en het voldoende aanwezig

zijn van olie in de motor kan men deze beschadiging verklaren

door één of de samenloop van de volgende punten:

a) een oververhitting van de olie.

b) een overbelasting veroorzaakt door het vastlopen der

zuigers.

c) een vervorming van het carter en de krukas door abnormale

bedrijfsvoorwaarden.

3. Bij de keuring van het ontstekingssysteem heeft men een

buitensporige vóórontsteking van ongeveer 22° vóór de maximum

toelaatbare vóórontsteking waargenomen.

Een maximum vóórontsteking van 35° voor de ontstekingskaarsen

langs de uitlaatzijde en 33° voor die van de inlaatzijde is

door de constructeur voorgeschreven.

Men heeft ook op de motor geconstateerd dat er een omwisseling



in de volgorde van ontsteking bestond t.t.z. de ontsteking van

de kaarsen aan de inlaatzijde gebeurde vóór die van de

uitlaatzijde.

Door de gedane vaststellingen krijgt men de indruk dat de

vóórontsteking afgesteld werd met de verstelbare

onderbrekernok in "minimum vóórontsteking" positie

in de plaats van "maximum voorontsteking"

VII. Bespreking van de aanwijzingen.

7.1. Weersomstandigheden.

De weersomstandigheden hebben geen enkele invloed gehad op het

ongeval.

7.2. Motor.

Het blijkt dat het ongeval veroorzaakt werd door motordefect.

7.3. Onderzoek van de motor.

Met een vóórontsteking geregeld op een hoek van 22° groter

dan de hoek voorgeschreven door de bouwer, moet de motor onder-

hevig geweest zijn aan detonatie. Gezien de ontsteking van de

twee magneten praktisch gesynchroniseerd is, was de

onregelmatigheid niet waar te nemen tijdens de magnetentest.

Enkel het toerental op de grond en de temperatuur van cilinders

konden hieromtrent een inlichting geven. Gezien de aanduidingen

van deze instrumenten afhankelijk zijn van verschillende

factoren, is het niet zeker dat een geringe daling van vermogen

waarneembaar was op de toerenteller (weersomstandigheden,

aanduidingfouten instrument).

7.4. Waarschijnlijk verloop van het motordefect.

Gezien de oliefilter slechts enkele kleine en afzonderlijke

metaaldeeltjes vertoont, is het zeker dat de beschadiging zich

heeft voorgedaan juist vóór het ongeval van het vliegtuig. Bij het

vertrek uit St. Denijs Westrem was de motor waarschijnlijk nog warm



gezien de korte tijd van het verblijf op dit vliegveld.

Daar de lading van het toestel zijn maximum benaderde en het

daarbij op een grasbaan rolde, heeft de bestuurder zonder twijfel

de volledige opening van de gashendel moeten aanhouden gedurende

een tamelijk lange tijd alvorens de grond te kunnen verlaten. Aldus

is de temperatuur van de motor aanzienlijk gestegen terwijl hij nog

altijd werkte met maximum inlaatdruk.

Zoals de inlaatdruk, evenals de temperatuur van gasmengsel en

cilinderkoppen, factoren zijn die de detonatie bevorderen, heeft dit

verschijnsel zich waarschijnlijk eerst voorgedaan op cilinders 1 en

4.

Het aanhouden van de detonatie veroorzaakt, door het verhogen van

de temperatuur, de zelfontsteking die op haar beurt de temperatuur

van cilinders en zuigers verder doet verhogen.

Op dit ogenblik moest de motor een belangrijk vermogenverlies

vertonen vergezeld van terugslag in de carburator. Gezien het

toestel echter in een kritisch vluchtstadium was kon de bestuurder

de opening van het gas niet minderen.

Aldus heeft de detonatie, gevolgd door zelfontsteking, zich

verder ontwikkeld en eindelijk de vier cilinders aangetast.

De temperatuur van zuigers en cilinders 1 en 4 is zodanig

gestegen dat de zuigers zich door uitzetting in de cilinders

gespannen hebben en vastgelopen zijn.

Verder resultaat is een nieuwe verhoging van temperatuur en

een nieuwe daling van vermogen. In dergelijke omstandigheden

moest de motor uiteindelijk stilvallen.

7.5. Op het ogenblik van het motordefect bevindt het toestel zich boven

een villawijk op geringe hoogte ( 200 voet). De bestuurder kiest

een klein veld welke zich links van hem bevindt en waarschijnlijk

het enige is in de omgeving om een noodlanding uit te voeren. Het

gekozen terrein waar bomen de nadering bemoeilijken, is zeker niet

groot genoeg om een



geslaagde landing uit te voeren. Met de landingskleppen volledig

neergelaten, zet de bestuurder een bocht in naar links gedurende

dewelke het toestel afscheurt in draagkrachtverlies en te pletter

stort.

VIII. Vermoedelijke oorzaak van het ongeval.

De oorspronkelijke oorzaak van het ongeval is het stilvallen van de

motor ten gevolge van het vastlopen van de zuigers in de cilinders.

Na het stilvallen van de motor, gedurende het uitvoeren van een

korte bocht op geringe hoogte is het toestel afgescheurd in

draagkrachtverlies.

De eerste Technische Controleur, De officiële vliegtuigbestuurder,

J. DEVOS J. VAN HOLLEBEKE
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Admlnistration de I'

SERVICE TECHNIQUE

Matériel Volant

Bruxelles 13, le I septembre 1965.
Aérodrome de Haren . Hangar 7.
Té1. : 15.88.63.

NOTE
pour

Monsieur J. BRITTE
Ingénieur Principat
Chef de Service.
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Votre lettre du Vos références

QgjSt_: Àccident de lravion ÀUSTAR V
. Constatations fe,ites lors de

Nos rélérences Annexes

Jwfl":cr..f í{lol
immat,riculó OO-ÀVE.

Itexa,men du moteur Cirrus Minor II ne 4p55.

)

ETÀT OENEN.ÀÏ,.

Suite À Irinpaet,, on constate des dommages divers au groupe moto-propulseurnotanment s

- Les deux pales de lthéliee sont brisées.
- Les deux attaches avants sur re carter sont, cass6es.
- Les pipes dtdchappemnt sont pliées.
- Le boitior des culbutours du cyrindre avant esb pcrcé.
- Les diverses tuyauteries dthuire et dressence sont arrachóes.
Il nty a, pes de traee dtincend.ie.

-PASUIJ+*T$ * {"r$&tt&t{;-
.!

o : , lr ',á !: ,ê. .-.tr' 'r 
r tÍ1-... È*)', i,'i ,air- -{ .:; 1' {,

a_

1' Les qrratrc c;rlindres présentent des traces de serrage d.es pistons.
Ce dÓfaut est surtout prononcé aux eylindres nos t àt +, respect,ivementcylindre arrière et avant. Les Jupes rl.e ces pistons soni grippées et il a eutransfert ou soudage de nétar rógàr sur res ffit" d."" cyriidres.

2" luelques coussinets de la ligne d.tarbre présentent un d6but drécoulêment.Ce défaut est vraisenblablement arrivé aux derniers instants. vurrabsence dedéeoloretion des coussinets et ra prdsence suffisante dshuile à l?intérieurdu moteur, on.peut, lrattribuer E

1) A une surchauffe dNhuile
2) À une surcharge provoquée par re grippage des pistons3) .1, une dófornat,ion du carter et du vilebrequinrpar des eond.itions

anormales de travail.

../..
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SERVICE TECHNIQUE
Matériel Volant Snite 2 a notre lettre du 8.9.1965.

à Mons ieur J.BRITTE.

:-
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r)

O

r)
a)

o
@

3. En vérifiant Ie systèno dtallumage, on ê constató un excès drenviron gpc
à lravanee naximrm du point dtallumage.
Le construatcur spécifie une ayance maximum de 35o pour les bougies du c$té
échappenent et de 88t pour les bougies du cdté ad.nission.
0n a constaté sur le'moteur une inversion c.àed. lrallumage d.es bougies
admission avant, celles dËóchappement,.
Iles constatations faites, il se d.égage ltimpression que ltavance a ét,é rég16e
&vec les eouveroles des rupteurs d.es magnétos en posit,ion nretardr au lieu
de Ia position Eayenee maximlmÉ.

Le Contr6leurTechnique
Prinoipal,

*-...ft{- _
'È:..,.6;:.';
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RrJI ïíAcEr lï, 'rlói.i 25 ruri Ls6,
BrÍgade:GEt{l l" ' ' --:::-:l N'q YLt q
trLlclderstraatrh UL,CIJI\,',+'.í?ï1 t- 'iÉ!

GgHf
-*-------- Aan de Eeer Dlrecteur Generaal van trct Beetuur dcr8fr 

"55229 
tuchtvaartr8egeatlaanrJJ te BRUSSEL.

vooRl{ERPrl{oodlanding van burgerLuchtvaartuígrbestuurd door
\l f Í\l fn n À - BeLgische Ëurserrbuiten v1íegvetd.-----

-fUI Ïl !)"l{^//l0 Heden .a5/?/ts65 onsrreek s rs}35 uur is her Belsiecb
- L 0, \t burgerluchtvaartuig-sportvl.iegtuig*drÍeplaatsen-éénnotorlglryr"

hf,OT- ,LUt- ll AUSTEB 1f-.I1-bouwJaar 1946-sctroefaandri jving-benzi.aemotor-vl_euge1-'v\'\ , - \ wiJdte lL neter-lengte frIO neter-Ídentifj-katienumber OO-AVE-
t Á,drff).p(nuuner van lnschriJving bij het Ministerie van Verkeersrezca 871,
l\t'UlUtualÀ*l\b'eetuurd. door Belgi.sche burgerr r. I! P E l{ s Cyrtllerbaad.cLsvrrie,,t

6s
gen roordlger,geboren te EAREtBffiE 

,

op L6hh924 ea gedonicilieerd te 
1

KORTRIJKTAadTé DevaereLaaa, 85------ \gevaLLen
het h.uis

te st. DEI{rs-IËíEsraEH in de landerijea geregen tegeaovêr
aPlB van de Europalaan.-----

het vliegtuig badden p3.aats gênonêrrl-
De plloot hoger vernoend.
Passagiers : -99_9@ EtÍenne, gedonicÍr.ieerd t e KUURIÍE, BavikboyeF

làaagt13O. ------
-DËI4IISPELAERE Kare1 en DEïiTISPEIAERE Philipperbeiden
ninderJarlgen(6 en f Jaar)rgchuisvest te DEERtIJII,
Kapel ter rustestraatrJ0.------

Eet toestel sas vertrokken op het vliegvcld te 8t. DgNïS-UfSSTREtil act
$esf,gnmi-n8; WE\IEICE!,Í.Kort na -de sÈart ís het toestel ten gronde gc- ,_,

l

I

l

i
I
t
,tJ

i

I

il
#
r
I
I,i

,i

:l

Iu

Ï:

stort op de plaats voornoetsdrmet let gevolg dat de piloot gedood
rerdrde paesagierl ee GR.aIÍE zraar gerond rerd en de tree niader$ar
lícht gekwetst ziJn.
Het vLiegtuig is terecht gekonen Ía de J.anderiJenrraardoor geriage
echadc aan de wassend.e vruchten werd. yeroorzaakt.Eet toestel rerd

Volgens ooggetuigen zou het toeste3. zija hoogte aiet gekregên hebbeas,i]
spruitende, vermoedeS.lJkruit notordefekt, -------- ---; H-ï:
IIr diensten werden tel-efonÍsch door 0tr6 op de hoogte geeteJ-d op ..
25/7/L965 te ZQrJo uur. -------:--- I
Proce6-verbaal van vasÈeteLliag werd d.oor ons opgestel"d. onder 1unmêr
2793 dd', 25/?h965 en overgemaakt op a6/z/r965 aan het aabt van de ,.Eeer Procureur des Konings tc GElff, ----:.--

DE VNIEZE
Vr cle .Brigadecornnrandaat PO

ts.- -I

DK r.198



Àceldent arcivé à St. Ienis lïestrem 1e 25.7.1965
+ '*r*r r'*

, **5.

Arrivée sur 1es lieux

Àppareil : AUSIER 5

Orash dans uJr chanp de

: Le 26.7.1965 vers 11 h.
00-avE.

bIé.

SFa.nen d,_e 1 t énave : le 26 .7. ï9 6 5

: iË3q:ffiiË:"ËïI:"i;$il::.':ï:''(*'trF' au noment oà norrs so*mes
arri.vés sur l"es Lleux).

: ï;l;T;r3*-Ë5 ïrï333"*ifrï"u * Ba ra PH.
- Sression d. thuile à n 0 i.
- Ïarlo à n + 200 pieds r.
: **i;-nl'*rir,-"o3*l áo*o.
- Cábles : tous en bon état et rel-iés aux coilm.andes, sauf les cáb1es''' Ëïd:#*ïnr:,,3"1";:,::ï;,'":::: :.:';::"::"::,":::"::iJ.;et par conséquent vid.e.

Indicateur d"f essence bLoqué sur 70 l1tres.
- Ifianette d.es gas poussée à fond
- lee traces d.ans 1e blé et une lur*ière rouge (bout drail-e) arraebée

serublent lnd.iquer que l'appareil- a piqué d.ans le sol en vÍrage sur
l'ail-e gauche (rrriIle ?).



ï$gËr?RcsarïOií DËs r$10ïi{s.

1) & - le 26.7,ï95'
Jtai quitté la raalson à L9.r5 b. i:o11ï'a1ler cirerclier mes enfents
chez urr voisj-n. Chenín faísant, j tai remarqué ul evion q.ui volait
anormalenent bas tou-t près d.e moi. Je nrai pas vu d.roà Venait
1tav1on, mais seulement va sa trajectolre finale. Voyant 1,a,tra-
jectoire descend.ante cle ltappareil je ne su-1s fait la réfleftion
que 1e pilote volait quand. nê*ie fort bas; quaud. soudain, i1 sÍest
mis ea piclué presque vertical vers le sol. Je nrai pas attendu que
ltavlon percute 1e soL et suis imrédiatement retoi-irnée à la naison
prévei:.ir mon nar1.
Êr regard.ant lÍavion je nrai pas rem.arqué ei
nais j t ai entetrdu le bruit tue f ait un moteur
au ral-enti.

1 t hé'l ice tournait,
d-e voitu-re tournant

2) Le 26,7 .Í965
Je me trouvais devarrt la fenêtre et regardaló mon jard.in quand. j'a.i
rnr amiver un avion très près et assez bas (d taprès repfères ind.i-
qués : 200 ft).
Je nf al pas entendu de bruit d.e moteur.
Àprès r:ne petite 'trajectoire horizontale, ltappareil srest mrs en
voL ondulatoire et battait d.es ailes.
Jfai couru à une autre fenêtre pour pou-voir sulvre ltavion et je
ltai aplergu faire un virage d.e laq o vers la gauche. SÍrecter:rent
après lrappareil s'est r:ris en pio,ué tou"t en continriant à tourner
et je le voyais en forrne de croÍx , Ila percution au sol a suivi
in,rnédiaten.ent.
Je ne pourrais pas d.ire si l-rhélice tournait.
Je me si-ris rendur ir:rlnéd.iatement suï les l1eux ofi jtai aid.é à. sortir\
les occupants. I,e passager assis à cêté d.u'pilote était grlèverlent
blessé. I,es d.er,:< eáfantá se trouvaient couchés d.errière 1es sièges
avant .

5) 1e 26 .7 ,ï9 55

Ik bevond nj-j zondag avond in mijn tuin, nijn kind aan de hand.. ïk
heb geen enl:èl geluid, gehoord. niaar nijn aand.acirt is ge'brokkell ge-
weest door het kakelen van niln kippen die steeds onrusti.g zijn
rranneer een vliegtuig overkomt. Ik b.eb het toestel gezien boven
nij en kan fornieel bevestigen_ dat d.e niotor stil 1ag. ]k kalt eehter
nièt anfwoorden op d.e vraa.g indlen d.e schroef van het bestel d.raaid.e
of stil stond..
fir Lieb het toestel sien vallen riiaaT lran niet r:ddr inlici*tingen Sever
Alles is te snel verlopen.

4) Ir,:chthaverenee$ter va4 ïlie;rveId j$t, Denijs--itrestrern- :
25.7 .1r65
ïk lieb eerr volleclig rapport opgenaakt over het ongeval en Ïieb dit
overgelnaa.]t-rt- aq4e Regie der luchtr,vegen te Brussel'
lle IIèer I piloot van iiet toestel- 00-AVE, is met het ioestel
l.an de bel:.zinepomp gel<omen tot voor d.e con';rol-etoren v'raar l:.ij de
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notor #:-f l-egd.e en d.e passagiers inseheepte.
Ik heb op d-it ogenblik geen aandacht geslagen op de 1:r.ding en ka"n
niet zqggen waar d.e ba"ee kind"eren plaats ï]s.t;en noch ind-ien zij
vas tEeÉo&d.en'"*i eren .
!ïIarrneer gepoogd';rerd. de rnotor net de h.arrd te starterr, heb ilc',','el-
opgenrerkt dat deze ge','relclig feru;gs1oeg.
Senmaal geste.rt heb ik geen d.od"e punten rya.argenonen,
I{et toestel iieeft zic}r da.?rna begeven rr,?ar iret begin "traJ:. de in
gebruLik zi;ncie startbaan (A25) eir is ve:'trolclcevL zónder h:-;zoird-ere
tekens te Éle'r'en van moeil-ijkh.ed.en. ;'Ie1 ireb 1ii op;enerkt dat het
toestel slechts. langzaan steeg naar r','at n:ijn Ínziens ecl:"ter nor-
:naal- is voor een Auster. ïk heb niettegevrstnard-e het toestel rnet
het oog gevolgd. Eenrr:aal voorbij cie autosnel\r'leg steeg het nornaal
verder tot ik het zeg naar links zwenken in d,aalvlucht en ver-
ilwijnen achter de boaen. Ik heb n1j niet aanstond.s ter plaats
kunnen begeven d.aar ik het vliegveld niet kon verla.ten waar nog
steeds v1Íegtr.."igen ln d.e lucht ri,lerenr
!e wind. bij-het-opstijgen had. een sterkte in stoten (qiln) varl
18 tot 20 kts.
Voor het vertrek heeft de piloot geen enkele toelating gevraagd
voor wat betreft %LJt: lading of het insehepen van ztjn passagiers,

,) Verantwoord.eliike van de brand.stof : ( 2s.7,1965 )

Personnellement, je nf al rien vu d.e 1'acciclent, nj- d.u- départ d.e

}l-aB-aarg*t 
u 1ui mêne j-nscrit ra o,uairtité c.ressence prise, soit

t09 litres, pour les d.ei,.x appareils en provenaJlce d"e r.Tevelgen.
11 rlntest impossible de préciser La qu-antlté dtessence débitée
pour ltappareil 00-4trm.

(piloot) ontnoet op de plaats van i:et ongeval
(26 "7 .Í965 )

Ik heb verscheiaene uren vl-ueht uitgevoerd. op het vLiegtuig 00-AVl
en ik heb vastgesteld dat d.e motorschroef, bij het stillegen van
d.e motor gedurend.e de vlucht, bleef d^oord.raaien.
Het toeste{was voorzien varr een hul.ptank met een in}roud. van onge-
veer ?0 liters.

6)

7) telefonisch onderhoud, net Dhr
toestel- 0O-RïrR (26.7 .Í96rJ- i, piloot van het

x br** U,
A6--f^ * e{t
itr,--ebr.

Ik beb persoonlijk de benzinetank van b_e_t toestel OO-Rï,R bijge-
nrld net 2I7 liters benzine. Ilhr heeft zl jn toestel
00-ATE oo{ zelf bijgetankt.
Aangezlen'ïoor beide $oestellen saÍ)en tW liters ^genoteerd, werd.en,
zijá er in het vl-iegtuig Àuster, 92 liters getaidÍ gerveest. '

Setreffende de staat van het gevall_ee_vliegtuig nreet ik enkel
dat één of tv,ree weken voordien dhr ==-{@Leelt
no+te*+aiEdsn op het vliegveld. van u,ïevelgen @ d.e olied.ruk opn 0 n gevallen rras. ïk denk echter,{at de nodige herstellingen
uitgevóerd gelÍIeest zijn6^,lt/^a ol,- on^AL ^n^ & itc'e'q- Ëll-.^ &ït!,
Vóór wi j, op--zandae- van iïévelgem vertrdkken ai jn, heb ik no$'
met d.e heer een k',rriakslag gernaakt over zijn gervicht ïJaarot
hij antwoord.e 9e kg. te wegeno

./ '
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8) Íelefonisch ond.erhoud. met (25.7.f965)
ïk bevond. nij vOór de cohtroletoren op het ogenblik dat het vlieg-
tuig 00-AII1E ztJn trrassagiers lnscheepte en vebrok. Buiten d,e pi-
1oot, \ïarerr drie personeïl aan boord., één volr,'assen vooraen en twee
kino-eren achteraan. ïk kan niet zeggen lndien d.e kj-ncieren vast-
gebonden_wer_de]r.
De ï{eer
teru-gs1oeg.

l heeft zelf de notor aangeslagen waarblj deze hevig

Yoor het opstijgen liep het toestel brr-itenge1vooll lang op d.e grond.
r.raar11a het r*oeite scheen te hebben orn hoogte te necren tot zover
dat in r:ri;n orngevlng de opmerking gemaakt werd. dat het toestel op
de autosneli.íeg zou landen. De indruk clat d.e piloot nioeil-ijkheden
had. on hoogte de winnen bLeef nij bij tot it de Auster t fll. een.
links da.1end.e bocht, achter d.e borien zag verdr',iijnen,
Ik heb aanstonds per a"uto naat d.e plaats van het ongeval vertrok-
ken.
3ij onze aankomst Ïreblien wij opgenerict {q.! de na6neto5 op stonden
en de benzinekraan open irias. i:.et is (piloot)
die zelf, "reiligheidsiralve, d.e benzinekraa.n heeft toegedraald..
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9) ftir
van

Àcad.einisc,h Zieke:.:Jruis te Sent - pessagier
lret toestel CC-Aïts. (e:, ,7 .ïi65)

De twee toestel-l-en toebehorend.e aa"n de hecr - (CC-nfft. en
CO-ÀïTi) rioesteír benzine o1:d.oen. Gezien op _i:et--vliegveld. van
rïevel-gerrr be:rzÍne geveigerd rlerd" aan D:r , r'las d-eze .rerplicht
voorraad te gaan opd.oerr'rLaaT het vliegveld van Sent.
Er ilerd inij gevraagd itr,llen ik r,ril,le rrergezel-Ien, i,Íeerop lh natuur'-
lijk positief antroordde. Eveneens twee kinderen i:aaliten de reis
nede en %aten acliteraan ín het toestel vastgebonden.
De heenreis verliep norrn.aal.
lía het lend.en te Gent br:.,eiit cle i:iloot zijn ioestel OC-ÀYE aansior:.i
rLn?.T de ben*zi-nepomp. 3a?.Í'lreb ikh.en verl:rten en heb nij naar de
con'croletoren báge?en ali.:aar i{, Oe terugtocht afwacirtte. -

ïe'sa;rd- van de R.V.A. die rnij hoord.e ze6$en dat ik passagier rias
vzu: iret vliegtuig O0-ÀUirj, bleek ver:;/onclerd en vroeg uij d-e. piloot
vai: het toestel te ver:ritj;igen dat Liij de cont::oletoren d.rende in
'be Lie[le1r over zijn pe.ssagiers, bood-scliap die ik ove:rbr,r.c]rt.
Dhr heeft zítrn toestel tot aan de corriroletoren gered.en
wa*r hij cLe ri:otor stil legde t zijn pa,ssagiers ,r.anboncLigdLe eii toe-
iating kreeg tot vertrelike::..
De piloot heeft zelf zijn notor gestart. De t'ree ]rontalcten stonder
oF. !e notor ,^reigerde te starienr1aAqgef sterlie terugsiaËen.
irTa ee.n tiental pogingen heeft Dhr één kontakt afgelegd.
tvat beter resultaat scheerL te geveir de="r d.e r:otor draaide 31a de
trveed.e slag.
Iïa pl:ra'cs genomen te liebben in het toestel legde hij terug het
t,veed.e kontakt aarl en reed near het begin van d.e startbaan. ïk
herlnner nij niet dat hij de motor teste voor zíchi naar de sta.rt-
baan te begeven, maar ben daar niet zeker vàrr. ioesehoul.rers
moeten d.aar inlichti-n^ger: kws:.en over geveïr..
Ilet toestel heeft u:ijn inzj-ens norinaal gestart. Íoen wlj boven de
autosnelweg lnvanen uiaakte de piloot echter d.e opr,rerking clat d.e
notor veel raoeite rioest d.oen oïÍ te kliniaen.
;Íij zítrn verder trazg voortgestegen, naar alles sci,een ïrornaal.
Een i're1.li-g verder eil noE op lB gcrii:ge Ï:"oogte vliegend-e, begon de
iaotor mank te lopen en trok niet neer, Aanstorrde heeff d.e piloot
riet de reehterharid aan cle be.nz'inekraan gedraai-d ïnaar ik weet
niet wat irij juist gedaan heeft. Eveneens heeft hij verschillende
rsaler: ilet iret geshand.el gepor:Lpt zonc-r.er resultaat. Intussen stond
de sciiroef bijna stil en hoorde ik onzeegens geen geluid. van i"iiotor
t_lÁêF

0nve:r:iijid hebben,,vij dan liort na?r links gezwenkt \rlraer een kl-ein
veld lag. Iijcietrs ii.eze bocht keek ili liriks 1l.3ar bui-ien en r:erkte
op dat de stuurk::mlpel tanelijh ver naar achteren getrok)ren iías.
iïij verloren hoogte en gingen opeerls over in auikvlucht. lijdens
deze d.uikvluci:t dra.aide :iet toestel langzaam verder op zichzelf etl
ait tot ,'re tegen cle gror:d sloegen.
lïa de val noet ik Liorte tijd berusteloos,geweest zíyn. 3ij het to-
bewr.''.stz:-jn konen iieb ik een blaur.';e roolc sien on-bs::.:rppen varl onder
het instrutnentenbord. Ï'';íZeIf i.ras vo1led"ig riat van de benzíne.
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10) lhr (?Q ,7 .r.r 65)

%N

ïk stond aen de controletoren Ln gezelschap van1[g
op liet ogenblik dat hei toestel C0-41{E starite. 0p d,eze plaats
heeft de piloot geeÍr rpoint-fizer ged.aqi;. :1ij is val:. de toren
'rertrokiie:r naar d-e startiraari r,laar irij eer:. toi; airderhalve ninr,w"t
heeft blijven staan alvorens te trertrekken. ï-Iet is nogelijk da.t
de notortest daar ged.aan ger',reest is.
Aan de toren erL zelfs ged-r:rende iret otrrstijgen draaj-de d.e nrotor
rond..
I{et viel uij op da.t iret staart'r.riel- nket geuak}ielijk grond. 1oste.
Cryn 1n horlzontale starrd te konen had. het toestel zelcer 50 r:eter
baan nod-ig en ble ef zo nog oï.geveer J00 rneter verd"er lopen alvoren
l-os te ]reri:.en,:'iat abnorrrtaal lanfl Ís. Aan de 1a.ge stand van de
staart jreb ik opgenerkt d.at d.e piloot }:.et vliegtnr-ig van d.e grond
heeft rnoeten ntrekkenn.
I'Ia d.e start maalite iret toestel een H palier en is be;inrien
stijgen. i:et vloog d-e autosr:elveg over op een hoo;te, vanaf d-e
toren gezien, rran eelr zevei:,ta1 neter en scheerde een vijftal neter
boven de bonen.
iiet vliegtrLig is 1n recirte lijn verder gevlogen wa.arbij hij zeker
reeÏ:ts van de baan Gent-Kortrijh moet gelreest zijn maar zond.er
ver0er te stijgen.
lïisschien 2 ruino n& d.e start is het een taneJ-ijk stijle bocht
naar links begonnen zonier blijiiba.ar hoogte te verh-ezen. 5en-
maal terug horizontaal daalde het norrtaal., precies a1s oï0 te lan-
d.en. fot op het oge;rblik dat iret toestel ach,ter de bonen verd.ween
had ïret nog geen tolvlucht ingezet.
Ik heb mij oruiiidd.ellijk ter plaats begeven en terrivijl and"ere nense
de passagier u-j-thaalden heb ikzelf d.e piloot uitgehaald. ïk heb
opgemerkt dat de kontakten t'01ïÍ stond.en en heb ze zeLf FOF3tt gezet
lïa de piloot uit het toestel te hebben gelraald heb ik aan d.e benzi
nekraan ge0raaid en heb rnij zo reker:schap gegeven dat ae kraan
toe. stond. Ik ben er zeker van dat nj-emand. vóór niij aan deze
krae.n had. gedraaid. daar bij rnrjn ashkonst de beide voor-zetels
nog bezet waren.
óef, gashand.el stond. ttFulltt.
Flaps eveneens nFulln.
Ik kan ni-et zeg"ger, ind"len de flaps beneden stond.en cij de start.

11) Gewicht ki-n,l eren inlichtlngen ingewonnen bij oud.ers. J., "l- t{
Karel E 22 kg

n ?hilippe = L8 kg
Geiricht vastgesteld op geneeskund"ige ond.erzoek één maand vóór
het ongeval,


