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ONGEVALLEN-EN INCIDENTEN 

VERSLAG VAN HET VLIEGTUIGONGEVAL 

MET HET VLIEGTUIG AUSTER VI 

MET INSCHRIJVINGSKENMERKEN OO-FDG 

OP 12 MEI 1962 TE ST.-DENIJS-WESTREM 



 

 

 

VERSLAG VAN VLIEGTUIGONGEVAL OF –INCIDENT 

1.  Datum: 12 mei 1962    Uur: 11u.50 

Juiste plaats:  St. Denijs-Westrem   nabij Shell ge bouw 

2.  Aard van de vlucht: oefenvlucht 

3.  Vliegtuig: 

3.1.  Immatriculatie: OO-FDG 

3.2.  Type: Auster VI codenummer 041 

3.3.  Geldigheidsdatum van luchtwaardigheidsbewijs: 6/12/ 1962 

3.4.  Eigenaar van het vliegtuig: Ghent Aviation Club 

3.5.  Vliegtuigbestuurder: vergunning privaat 

vliegtuigbestuurder nr. 2499/3922 geldig tot 

12/1/1963 

3.6.  Andere inzittenden: geen 

4.  Korte beschrijving van het ongeval: 

Na een checkvlucht met de moniteur M. H., van 1105 tot 

1135z (5 landingen), is de piloot om 1140z alleen 

opgestegen. De wind was veranderlijk (10 tot 15 Kts ) 300 

tot 300°. De landings-T lag in de goede richting. B ij het 

landen heeft hij met de linkervleugel een dak van e en huis 

in de Kapellestraat geraakt, en is daarop op een tw eede 

dak van een huis van de militairen, gestort. Nieman d heeft 

het ongeluk zien gebeuren, daar het zicht belemmerd  wordt 

door een huis en door bomen. Ook was het vliegtuig laag. 

Echter hebben we een harde slag gehoord, en onmidde llijk 

OVER TE MAKEN IN 3 EXEMPLAREN AAN EX/ 
LA/D BINNEN DE 24 UUR NA HET ONGEVAL 

SV 

REGIE DER LUCHTWEGEN 

Luchthaven: 

Bijlagen: 

 



 

 

is de brandweerwagen met het nodige personeel naar de 

vermoedelijke plaats van onheil uitgerukt. De schad e is 

enkel stoffelijk: schade aan het huis, dak opengere ten, 

tv-antenne afgerukt. Het vliegtuig is totaal vernie ld. De 

piloot heeft slechts lichte schrammen opgelopen aan  

voorhoofd en de kop. De piloot werd onmiddellijk do or onze 

zorgen naar het academisch ziekenhuis, De Pintelaan , Gent, 

overgebracht. Na verzorging heeft hij het hospitaal  kunnen 

verlaten. Alle nodige instanties werden verwittigd.  De 

Rijkswacht is ter plaatse gekomen en heeft de nodig e 

vaststellingen gedaan en P.V. opgemaakt. 

Het Parket is eveneens ter plaatse gekomen. 

Het vliegtuig is voorlopig in beslag genomen. De 

Rijkswacht trekt de wacht op totdat toelating vanwe ge het 

parket verkregen wordt om het wrak te bergen. Door onze 

zorgen werden ook foto’s genomen. Onder afzonderlij k 

pakket wordt de film opgestuurd. 

5.  Vastgestelde schade: 

5.1.  Aan vliegtuig: totaal vernield. 

5.2.  Aan derden: huizen van de militairen beschadigd. 

6.  Aantal doden gekwetsten: piloot werd licht gekwetst  – Na 

verzorging in hospitaal kon huiswaarts keren. 

7.  Overheden en andere personen verwittigd: 

Rijkswacht, Adv. Godart, ATC, Mr. Buysschaert, Park et. 

8.  Meteorologische voorwaarden: 

8.1. Wolken dek: 7/8 hoogte: 500 m.  Meters: Scu 

8.2. Zichtbaarheid: 15 km 

8.3. Windrichting: 300-330° 

8.4. Windsnelheid: 10 tot 15 Kts. 



 

 

9.  Zodra het Parket de toelating daartoe geeft, zal he t wrak 

weggehaald worden.  

 

 

 

  



 
 

 

Verklaring piloot  
 
 
Uitleg betreffende mijn vliegtuigongeval overkomen op 

12 mei 1962,op vliegtuig  OO-FDG (Auster VI). 

 

Ik ben in bezit van brevet " B " sedert jan.1961. 

Tot op het ogenblik heb ik ± 300 uren gevlogen. 

Vandaag,(bovenvermelde datum)had ik een oefenvlucht  

van 0,30 min. gemaakt met M.H., nadien maakte ik ee n 

solovlucht ,alles verliep normaal tot ik mij tot de  

landing voorbereidde. Toen ik zag dat ik tekort zou  

komen wilde ik "overschoten". Hierbij opende ik 

 volledig gas, doch de motor sputterde en gaf geen 

onmiddellijke reactie waardoor ik het ongeluk 

tegenkwam. 

Getekend: 

… 

Lid van Ghent Aviation Club . 
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Cher i'flonsieur 
o

l{ous n ttons dd
muni quer q.ue I t Aust er / ao-FDG , ffisition par la Fédératio
tion à été accidenté ce

I Belges d ?Avia-
mai 1962.

Ci:joint je vous envoie la copie dela lettre adressée à I',{onsieur A.De ii'lo1,secréta1re-
Générar de la dite Féd.érat ion; lettre pár Iaque1le
nous lui faisons part d-e 1t accid ent.

NouË vous joignons également une copie
de la déclaration du pilote Vanderlinden Guyoeul
relate les circonstances d.e son aceid.ent.

Croye z que nous soïnme s d.urement t ou-
chés par cet état d,e Ctroses,nous trouvant une fois
d.e plus d.émunis de tout appareil remorqueur , d evant
une saison en qui nous mettions nos plus grands
espoirs ' / 

Receve z ,cTter l,fionsieur rnos salutations
le,s meil-leures.

I

le scrétaire,
R. De Jonghe.

z

j

IA:TION C LUB

A i{onsieur A. Buysschaert.
Administ rat eur-Se crót aire

du C.ïd.V.V.
53 , bd. du Rógent .

Bruxe lle s

evo l-r vous com-
s à notre dispo-

d e s Clutr



,"í
Vt

ïo 
"t..:

[e**Íori vt"r] i; lr. r'i 'l .c'r ái.'* + *mnilnls ff nírt :$SA,
?'.1 r ,'l" ilr:L *'i; . #:i"-1t,,i."1,?3ot

{l{gmri.sur *U.bert p6 ïq'sl.
ï.1 .',.1 ,'l'-r l-""?.{!fjg :.t '.,Jr:L,lr

.i:iongtgËr l"e $e gydtfi,lrÊ..{ï $nd::a3",

ïioue xrjr:--e'lÈelng do *sv*àr vsug ëoïïmurnÍ.{tuÊr
quË l-r Cli:tcrtar f ïl ir**l'f * *uris i-- r{sty'6 *ípp*sltÍ.on pii*r la nd*d*
Fa'i;$.e:* *ir-:n Clu'bg iilelr"ss $ | f,uj"a,{:Í-*n .h iï*d l::flf*sfrtS *s ,$€},}is*
(i à ïË inaí 3 ;,"i, t.

L* L:J-ir:*g itr- i-;.1ru:"'l-J"i-ii.,,3:i 1'r,i-,' nyr.tt *ffg*[tr,Í
qiee 3. qilefJ 

-. 
rr* le iictr ble *o ir1&i&r:{"i t ." if í. # 1. g lr:} t:ï1, i' ïrtÀl ;1*,nqir sï;r l,if ?sïïg::1?nfie.l.iij**í $r"i.1r*i l"t s'":,:i'1t siiï,:,,*"i.* *t ;.u{ fit fdíre lt"tl

vsl' floJ'CIo 
.re i :-ict* srr qïi{}*t;J-*,g: gr'-.ï'.ï,$*:;;' l"r v*ï Í.mp***

*;;l-rï*rn*.nt p rUEÍ_n t{ài:}r: i_:Oi: n;:pr+i*Iio d,.l;e*Èt i,;fr}Ë, bee* lï nx"ffi,e}gá
iïtr fà'} ,'L**i,::'Í.*ue , à.1 *r:, ::Ssult$ qt:,s I t s;ï's.r*l,L pívCItm sus'
s$ïi t1.9,* *"1 i-;;t;it-:.";ljí'rí:*t i,',ir, l;'; ii;!r 1;e h*i* lï.fu"tt# rL{iàfi*;,,
;;1CI ít i rí ttei::u i,!..r , f,i::,' :: 'tl r

ïi*t:r:';::"q.+. i i"'n"nllË brtr il**rlF íiï.lê 1 t epp*,rel"l, gêrËr
'i;::ap i:::í.3oï.ï'Ï&.:,,iii "*tl:' S ";: . ':j::.-*i*':r:r': ".;:,-"1,;*: t:.., J',;i.*,

,r,..ti ' 'i.::q:ilirjl:i"'qË *i.*jr;l"nt i;: d,{cl.agle,ttorr d*
i Í :'..-.la a Ë nr"r4' .,.,i,J;,'"i liS .',r'J:' :C fiif$*g.r- a,r\r.i._tÍ.,..&J .:,'ir;-Í.. 1_1 t,\,; 

_ 
f

.,.i):.1,.:.;i{}.:r;:Êt- :t,-'.i.-r-j--*lr;.r,}i;,i;'i :tiC;ifg;ril,l] *gt *Sr*
e Í.* em* quí n$i:t ' 

. *'t 'ir,: t= t ::c r- ::i: g,*irl. r: g no I r Sg rsr,ftsrqrï$ge p*xlr
;i, ;|;1r':rí:r. ,;' ,-*- ": F 

- :. -: -r;;-j,;li- ii: {:;:Íl l.; ,-,i:C,1lLï: i,;-,,St*i}tS "ír$fff &*ïáSr
j,.,1.:g 1l'$ufi ]..-*dg*lrr'i;r:ï1.g r 

-':ll;:.Erísuf le S*gr$t*,t,y{*
;;,jr:,jrei L.s i$ ,.-rr*ll: r, i;.'; à,Jr.t{l t: i$t ít.inrr ij *rs ,

$tiii.r j"e li::tÍsl"di":ft r
Le secpótnire r

'rn+t'r.-i-?rrra*
'f4'jl.t:J&"/:-:-$I

ltr'.i, {'iïÏ ï,1ï,"tï.
SÏJY$$*HÁHR*f 

"

,Ïo*.gh,t *//

N\
-1Í1"\*- li 

^.itrtJ g; J-tJ ig r",r,

ft*Ss


