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NL 2509 LS DEN HAAG (Nederland)

..

Bctreft : Vlucht boven zee te Scheveningen op 14.08.1985
Gcachte Heer,
Bij miJn terugkeer uit het buitenlnnd werd mij meegcdeeld dat de
klant die bij ons bovenvermelde vlucht besproken had, niet in hec bezit was
van een vergunning die vooraf door uw diensten moest uitgereikt worden.
Voor deze nalatigheid wensen wij ons oprecht te vcrontschuldigen
omdat wij er steeds voor zorgen dat de reglementeringen strikt geeerbiedigd
worden; en het niet van onze gewoonte is dergelijke toestandco toe te laten.
Dit geval is echter te wijten aan mijn afwezigheid. Inderdaad
plaatsvervanger dacbt dat de firm.a Belgavideo uiteraard over een vergunning beschikte.

m.LJD

Wij hopen dat U enig begrip kan opbrengen voor deze situatie
waarvon wij U willen verzekeren dat ze zich niet meer zal voordoen in
de toekoinst.
Met oprechte dank., verblijven wij geachte Heer,
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Ministerle van Defensie
Landmachtstal
Afdeltng/~

l<orps Ri)kspoli t.ie/Di.cnst: LUcht.vaart
t.a . v . • • • • • • • • • •
Postbus 7577
1117 ZH SCUIPHOL-CENTRUH

Inlichtingen

Poslbus 90711
2509 LS ·a-Gravenhage

Uw brief

Uw konmer k

Datum

Ons nummer

12 maart 1985

GE0/05.1163/67
Ondetwerp
~angifte

Luchtfoto-incident

" ~erte! ~'1if¢4111eesprek

mot

d.d. 5-3 ' 85.

Hierbij bevestig ik de aangifte zoals door mij gcdaan in referte .
Tevens zend 1k u h1erb1j de door u verzoehte aanvullende gegevens:
1. de heer llllllllllllllll is in het bezit van een geldigc luchtfotover9unnin9
(Zie bijlage l);
2. paragraaf 4. van deze vergunning geeft aan op welke wijze gemaaktc luchtopnamen
ter controle moeten worden aangeboden aan het Hoofd van de Sectie Militaire
Geografie van de Landmachtstaf;
3. medio juni 1985 is reeds een door de
vervaardigde luchtopnc~e
gepubliceerd in "Schilder's Nieuwsblad", zonder dat deze opname ter contrc c
aan de Sectie Militaire Geografie van de Landmachtstaf is aangcboden C zi•
bijlage 2);
4. n.a.v. het in pt. 3. gestclde is de
door mij telefonisch benaderd
en qewezen op zijn !outieve handelswijze, nAdat ik hero had qewez~n o~ de
juiste procedure zoals beschreven in zijn luchtfotovergunning onder par. 4.
I
beloo!de zich voortaan aan deze procedure te zullen houden.
op 5-J'&! ~lde een rnedewerker van de School Militaire Inlichtingendienst mij
het als bijlage 3 gevoegde krantenartikel uit "Schilder 's Nieuwsblad" van
28-2 ' 85 ter beschikking, waarin waderom een,niet ter controle aangeboden luchtfoto , vervaardigd door de
, wcrd gepul:>liceerd;
6 . indien deze luchtfoto wel ter controlo zou zijn aangeboden, zou deze de classificatie "Publicatie en/of overdracht verboden" hebben qekre9cn , daar op doze luchtfoto een militair object is afgebeeld hetwelk voorkomt op de zgn . luchtfoto-objectenlijst;
7. n.a.v. het in pt. 6. gcstelde heb ik de
opnieuw benaderd en verzocht een als bijlage 4 gevoegde verklaring op te stellen.

•
Bljlagen

4

Bezoekadres
Th~ese

Schwa.rtzestraat l 5

Verzoek• blj be•ntwoord1ng datum, nummer en onderwerp te vermelden.

Doorkfesnummer

t
•

Gelet op het bovenstaande moge ik U verzockcn om:
a. vervolging in tc stellen;

b . het no9atiefmatoriaal van de gepul>liceorde Juchtfoto in beslag te ncmen.

HET HOOFD BUREAU LUCBTFOTOGRAFIE
VAN DE SECTIE lNLICllTINGEN D
VAN Dk': LANOMACHTSTAF

sergeant der eerste klasse

Ministerie van Defensie

'l

Dircctic JuridtSChe Zalen

Afd. We t& ving e n Pub l iekrecht

Po.!buli 20701
2!i00 ES

s·Gravenhagc

u.,. bf1ef
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ll p ri

Uw kenmer1c

Onsnummer

l l 9 84

~v)-~

Ono. rwe1p

cYy,tfy

11 ME I 1984

Luchtfotovergunning

Het vcrwijzing naar Uw bovenveTIDelde brie( doe ik U hicrhij tockomen mijn
beschikking van datum en nummer als deze, waarbij ik U ecn luchtfotovcrgunning verleen voor de duur van

~~n

jaar .

Korcheidshalve moge ik U naar de inhoud hiervan en de daarbij gevoegde mededeling verwijzen.

DE MINISTER VAN DEFENSlE,
voor deze

HET HOOFD VAN DE AFDELING
WETGEVINC EN PUBLIE RECHT,

Bezoekadrn

Kalvermarkt 32

-

)

1SlEnlE VAN Dl::h f..!~ IE

>irectie Juridicche Zaken
Afd . ~etgc vin & en Publiekrccht
rho .:

r><v/.::

t1'~ff

DE MINISTER VAN DEFENSIE

Gezicn het verzoek van de heer

, d.d. 14 apr i l 1984;

Colet op de artikelen 2 en 3 van het Deoluit luchtfoiografie (Stb. 1959, 329);
BESLUIT:
Paragraaf 1 •
Algemecn

I

1 . Aan de heer

wordt vanaf heden voor de duur van ~~n jaar
vergunning verlecnd om boven Nederland uit luchtvaartuigen te fotograferen
of door personen in zijn/haar dienst te doen fotograferen .
2. Deze vcrgunning wordt verleend onder de hieronder vermelde beperkingen en
voorschriften.

Paragraaf 2 .
De ver gunning

3.
f •

vergunninghouder(ster) dan wel degene van zijn/haar personeel die van
doze vergunning gebruik maakt , is vorplicht deze vergunning dan wel ce door
of vanwege de min ister van def ensie gewaarmerkte copie hiervan geduren e
het fotograf er en bij zich te hebben .
Zij zijn voorts verplicht deze vergunning desgevraagd ter inzage te geven
aan een bevoegde autoriteit .

De

4. Deze vergu.nning is noch geheel noch ten dele overdraagbaar .
Paragraaf 3.
Personeel

5. Veranderingen in de samenstelling van het bestuur en van de directie van
het bedr ijf van de vergunninghouder( s ter) moeten binnen de termijn van
&en maand worden gemeld aan het hoofd van de sectie Geografie van de
Landcachtstaf .
- 2 -

- 2 -

6. De versunninghouder(nter) znl g6~n pcrooneel met work~arunhcdcn met betJ ·kking tot lu chtfotografie belasten, dan nndnt door h t hooid van d occ _e
Ceorrrafie van de Landmachtstaf is verklaard , dat hiertegen & en bczwaar
bestaat.
Paragraaf 4.
Control e

7. 1) Van alle op grond

van deze vergunning gemaakte foto'e mag na ontwikkeling
slechts ~6n afdruk worden gemaakt. Dezo afdrukken dienen onverwijld te
wordcn voorgelegd aan de sectie Gcografio van de Landoachtstaf met
~ebruikmakins van het formulier "aanvraag controlc luchtfotorrrafie"
(Model !). Op dit formulicr zal door de eectic Geografie \Jorden vermeld
welkc negatieven voor correctie c .q. inhouding nagczonden dienen te worden.
Voor bet diapositief materiaal kan tevoren telefonisch een afspraak voor
controle warden gemaakt.

2) Op de achterzijde van iedere aan de sectie Geografie van de Landmachtstaf

voor to leggen foto dient de positie van het object te worden vermeld.
De afdrukken moeten te cniger plaatse gedateerd en voorzien worden van de
naam van de vergunninghouder(ster).

8. 1) Het hoofd van de sectie Geografie v n de Landmachto~af bealict over het
al of niet VTijgeven van deze foto's.
2) De vergunninghouder(ster) verplicht zich het niet vrijgegcven fotomateriaal,
zowel positief ale negatief kosteloos aan de Staat der Nederlanden over
te dragen.

9.

7 onder 1), moJen zonder
toestemming van het hoofd van de sectie Geografie van de Landmachtstaf
niet worden uitbeoteed .

De foto-ontwikkelingswerkzaamheden, bedoeld in punt

Paragraaf 5.
Administratie
10. De vergunninghouder(ster) is verplicht een deugdelijke administratie en

archief bij to houden en desgevraagd tcr inzage te tonen aan bet hoofd van
de sectie Geografie van de Landmachtstaf of diens gemachtigde .
' s-Gravenhage ,

11 ME I 1984

1-UNISTER VOORNOEHD,
voor deze
HET HOOFD VAN DE AFDEL!l~G
WETGEVING EN PUBL • ECHT ,

DE

MEDEDELINGEN VAN BELANG VOOR DE

VERGUNNINGHOODER( STER)
====================--::::

I

1. Correspondentie, verba.nd houdende met deze vergu.nning dient te wo len
gericht tot het hoo!d van de sectie Geogra!ie van de Landmachtataf,
Th~r~se Schwa:rtzestraat 15 te 's-Gravenhage (telefoon llllllllllllll

I

2. Voor de verlengi?l€; van deze vergunning dient twee maandon voor de
a.floop da.arvan een aanvrage te worden ingediend bij de minister van
derensie onder opgave van de gegevens ale vermeld in artikel 4 van het
Besluit luchtfotogra.fie.

}. De aandacht van de vergunninghouder(ster) wordt gevestigd op artikel
4}0 van het Wetboek van Stra.frecht, luidende :
"Hij die zonder verlof van het bevoegde gezag eene opneming doet, eene
"teekening of beschrijving maa.kt van eenig militair werk, of die
"openbaar maakt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee
"maanden of geldboete van ten hoogste aeshonderd gulden".

4. Ni et nakoming van de beperkingen en voorschriften kan leiden tot
strafvervolging (art. 7 Besluit luchtfotografie (Stb. 1959, 329))
en tot onmiddellijke intrekking van de vergunning.

5. De formulieren "aanvrage oontrole luohtfotografie" (Model I) ziJn te
verkrijgen bij bet hoofd van de eeotie Geografie van de Land.l.lachtetaf .

/erschijnt ledere maandag e~ donderdag
frtgave Wegener Uitgeven1 Gtldertand B.V.
3ureau: Smeepoortenbrlnk 20, Harderwljk, tel. 03410 - 15029.

Nieuwe Harderwijker C
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.WoJderwijd bet r henutten
kun.se rapport verschaft nauwkeurige richtlijnen voor de toekomstlge
ontwikkelingcn van bet Dolrmarium.
De voorkeur van de PvdA gaat wt
naar bet voomel cbt de gemeente bet
Veluwestrand uitkoopt en aan bcl
Dolfinariwn vold~ndC? grond voor
ultbrciding verpacht.
Due opl°"~in; maakt volgens de
PvdA een optimalc ontplooiing van
bet Dolfinarium mogclijk en bicdt tevens mogelijkhcdcn om in bet Boulenrd-1ebied nieuwe ontwikkeliogen
op JaDC' te brcn,cn. In de notitie
,.Ruim ziCbt op watu" wordt ttn H
ander nadcr in b«ld ccbracld (~e elden in dit bl~d).
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FOTO
N V.O. BLT,
DO ER TRAAT 44,
941 CD HARD
IJK.
TEL . 0 410 - 13 35

DIENSTPLICHT LIMMER
w lw111 nd
Uw r
NOHACHTSTAF BLS,
T.A.V. HOOOBURE U LUCHTFOTOGRAFIE,
AFDELING JNLICHTINGEN,
POSTBUS 90711,
25 9 l
'S-G AV~NHAG .
TER ATTENTIE V N DE HR.
<Ran
n x ct spell1n van Uw na m 1 mi}
Um toch n1 t kw ll}k nem n hoop lk . . )

Zeer

ach

Hr.

Near anl latng van ons t lefon1sch onderhoud v n h d nmldd g deal 1k
U h t volg nde made
1. U heeft
11Jk wat betraft het nlet n lev n van onde1g t kende van
de ln de luchfoto-vergunn1n vermeldc procedur .

2. Tot ml Jn ventuele verdod1g1ng kan 1k slecht
nvoeren dat mtJ al
een h le tljd eleden van en col le a-fotogr af t r or ls g komen dat
dez r gel door pr kt1sch n1 mand worden na 1 fd, ergo, dat de
proc dure l chts bes ond om de mo el1Jkhe1d te hebb n om temand op de
vtng rs t kunnen lkk n, lndt n zulke nodtg e ch w rd ...

de

nog eens door2el zen t hebb n, 1n, dat iK
e verontschuld1gen b n dat lk g n foto's aan U
1k verzoek U b grip t hebb n voor bov n enoemd

v~rgunn1n

dacntengan2 d aromtrent.

5. Tk z 1 ze r zeker In eventuoel vol ende g vall n de door U
ven procedure volgen en beloof b11 dez be er chap op dlt punt.

Mocht U d ondanks aanl ldlng z1en om ml Jn vergunnln 1n t trekk n
en/of geen volgend vurgunn1ng t v rlenen, d n kan iK U lleen m r
schr1Jven dat mtj d1t bijzonder zou spljten .. . 1' !
6 . Welllcht ten overvloede : Ik heb nooit slechte bedo~llng n gehad,
1k was mlJ nlet bewust v n de PRAKTISCHE procedure-verpllchtlng.

n

Misschl n weinig ter zake doend, maar ik wil 't toch re g ven kw1J •
zodat U zlch een voll dl beeld kunt vormen:
Rest mil ~o U mede te
delen oat de foto's voor de krant prakttsch alt11d spoed-klussen
waren, die overlgens niet eens betaald werden ...
Het ver el1lk van U van een glgantlsche organ1 at1e als en
omroepv tenigtng en
n eenmanszaekJe als van onderget kende
vind ik niet fair: Eeh dergel1Jk srote organlsat1e heett
mensen die SNEL foto ' s en/of film aan U ter b oordel1n
kunnen toneh, zodat de opgenomen beelden na o dk urtng door
U nog aktu el Zijn.
In een kle1n bedr1Jf als het m1Jne ls zoiete ondenkbaar, zeker ook
gezien het fe1t dat het hler onbeta~ld werK betrett: d ko ten zouden
hoo word n om ht •1euk• te houden. <en oat wa~ ht 1dee ... )
veal
U heeft gellJk als U zegt dat een telefoontje ook ekund zou
heboen, maar zoaJs reed eerder v rm ld ls m11 oo1t een
ingeflu1sterd dat zulKs n1et noodzakell]k, ja, zelfs niet
gewoonl11k was en al •al lean maar Iastlg# zou worden
Prvaren.
Inmiddels ben ik door Uw <le wat ontstemde ?!> telefoont1
seworden ....

w1)zer

Vertrouwande op en1ge cons1deratle 1n deze, verbl1Jf 1k lhmlddels,
hoogac htend ,

voor FOTO

UW

VAKFOTOGRAAF

HART

HARD

RWIJK .
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EEN RUK
I

Uhra light vliegen.
Een nieuwe rage.
Mur wat ii dat

voor Mnlltle: Mt
luchlrulm . . . .

DOLLE CAPRIOLEN IN ~

•

~ HET TOUWTJE

EN JE VERLAAT DE AARDE!

: VLIEGENDE SNORFI

door
ROB RIB
, tltogtltfttl.

Ma• Denn•

LELYSTAD. zatcrdag
~let eeo oo\·erwacht snelle ac<"clcratic rall'n we over het gras
\'80 \'lif'g\'eld Lelystad. En na een verbluffend korte aan1oop
hangen we in de lucht. Dertig metrr, meer zeker niet. Horen t>n
zien \'ergaat me door bet gehrul ,·an de motor. nog overstemd
door het gehulder \'&n de wind dil' ann alle kanten om me been
waait.

Dit is wel even wat anders
dan ik me had voorgesteld! lk
hen tot.al overdonderd. Al
bet lawaai, de korte. bruuske
~weafnaen van het vliegtuigje, dat nerveus reageert
op elke windstoot en op elke
verkeerde beweging van de
vlieser. Dat, ala een boklng
dier dat getemd moet \\'Or·
den, plota op zijn zi) hanit of
ineens voorover du1kt, of andere levensgevaarlijke toeren
ulthult, die door mij niet zo
bedoeld zijn.
Steeds lutmt de stem van cle
man BUit mij, illltnadeur

<lat ik aan een plezu:rvluchlJl'
bezig ben : nee. Na de zoveelste start roept Daan: ,.KiJk,
aan het einde van de baan
heeft een havik een konijn le
pakken'"
Schichtig werp ik een bllk
naar beneden en :rie \'aag iets
bruins wriemelen, maar kijk
dan gauw weer voor me. Een
laatste scherpe draai en Daan
zet bet toestelletje pal biJ een
caravan die bij het begin van
de baan geparkeerd staat .
Mljn eente la,lucht op ttn
ultn lfabt zit erop.
Met trillende bea.n loop ik

Dua vu Leeuwen Boom-

..., de airavan. Dur wac:ht
.. kolfW. .,Koucl IW!" ro.pt
Dun
hanclenwrijvend.
Koucl! Nlets van 1•merkt .

bmp (Zt), blm met aaawijzlnpa door mUn koptelefoon:
.,Je IMeft tlie stick Diet m
u..,_lltfa vut te boatlen.
LolJ-. Ala je eeD ltocht wilt

maken, dllW je llem l~m

en met sacltte drak op•IJ. Pro-

bHr 1aet DOI maar eena."
Ea aweteacl modeler lk wrtler.

, loodrecht
banedenl
Bij de landing, na bet eerste rondje dat we gevlogen
bebben, wacht me een tjsellf
ke verruaing. Dun maalrt
een korte, scherpe draai en lit
zle voor me de baan. We
zitten op ongeveer honderd
meter hqte en ineens duwt
Daan het toestelletje bijna
loodrecht
naar beneden
1..aanduiken om snelhetd te
maken," noemt hij datl. Van
pure schrik kan ik nauwelijks
noe ademhalen. lk zie bet
gru met een rotsnelheid op
me at komen. Maar vlak boven de grond trekt Daan de
ttick kalmpjes naar echteren
en even later raken we o zo
zachtjes bet gras.
Vol gu weer en nu zijn we
nog aneller los, omdat we al
snelheid badden. lk zit vast·
genageld in mijn stoeltje en
zo vliepn we een uur rondjes
rond het vliegveld. Gaandeweg word ik iets minder angstig, maar om nou te zeggen

Acllter een beker wanne koftw kom ik weer een beetje tot

nut.

~ caravan is het ,.hoofdkantoor" van Ultra Light Nederland, een vliegschool waar
je kunt leren vliegen op vliegtuigen die het gewicht van
150 kilo niet ovenchrijden.
Dun is hiervan elgenaar, directeur. inatructeur, mon·
teur, poetser en koffiejuffJ'ouw.
Er zijn in princtpe twee
typen ultra light&. ~ een is
een gemotorileerde zeilvlie·
&er. ook wel Drachenfilege r
of Hanglider genoemd. 1.e
worden bestuurd met een
atq, onaeveer 7.0lll bij een
bakfleta. Het andett type
heeft meer de kenmerken

\"an t-en gewoon vhegtUlg,

maar dan met zo weinlg mogelijk onderdelen eraan, en
wordt ook net zo bestuurd.
Met een voetenstbur en een
knuppel, de stick
Op dit laatste type krijg ik
les. Het ziet erult als een
mcchanische prehistorische
vogel, een primitlcf bouwscl·
tje. met Jange, slanke \'leugels \'an doek en een staart
van doek, die met een hele
hoop kabels en stangen 7jjn
\erbonden met t \\e-e ku1p·
stoeltjes. Boven m het midden van de vleugel zit de
motor: 52 pk blijkt die er nog
uit te kunnen persen. Vooraan zit een fraaie houten propeller, die een ouderwets degelijke inclruk maakt
Tot mijn verrau1q blljkt
Dun na clle eente lea nlet
ontevreden. Napntencl In de
canvan uat hij lachencl: ,.Je
wu In ietler pval nlet bane
bij de landing. Of' meeste
mensen s1aan bij de eente
lendln1 lD pulek llun armen
1tljf om me heen."
Nlet ltui! lk! lk Jut ...m
maar lD tile wean.
Als ik voor mijn volpnde
Jes op het vliegveld arrlveer,
Is het er snerpend koud. lk
zie Daan rondstappen in een
• ,,In ... . . . motor

..............
. . . ...,....
. ....
... .......
. . . . . . . .H . . . . . . . . . . . . . . . .

. _. TOI . . . .... . . . . .

weovere.t ,........-.d111hllp.

FOTO BOVEN

• Het le net ..., ec:ht vlieg.
tulg. Maer de meeeta onder
delen zljn weggelaten. Je
1tumt met Je voeten en ch
knuppel en met de gMhllnd
trek .. rulm vllftlg pk ult de
hout9n propellor..... llJkt
eenvoudlg...

p1uu <:omfortabclc moo
bools. Die heb lk thu1s oo
denk ik sp1jtig. Mijn h11~
scboenen ook n<>1 verge((
en daar zal ik spijt van kt
gen.
Voor elke vlucht 1,1,ordt
hele sene conlroles ultg
\•oerd en dan merk JC dnl h
degelijker in elkaar zit dan
op het eerste gezicht zou ze
gen. Overall aan, helm
met daarin koptelefoon
microfoon en we latcn 01u;
de stoeltjes zakken, zodat
bijna op bet gras llggen. G
deltje om en klaar.
Daan wunchuwt: ,,\
je •e motor dart altijd Kh
oplettu . ., n niemand in ~
buurt van cle propell.r 1taal
Hij trekt un .a touwtjr. '
de motor 1pri.... aan. Of
met Hn srumaaler de lut
insaat.
Die tweede vlucht ben ii<
iets rustiger. l k doc n~
steeds alles fout, maar h
panlekerige is er vanaf.
pef zelf vol gas met de gE
hendel die links van me bl
ten bet toestel zit en hou
stick tussen ons wat mind
krampachtig vast. Zowa
weet ik bet toelltel in een vi
rechte baan te houden. Ma
dan komt de verrasslng. E
kele tientallen meters bov1
de grond krijg ik een ijskou(
windatoot van llnk11. Ml,
helm schiet scbuin over m
boofd, mijn opn trane
mljn linkerband, die de vol
wind vangt, wordt ljskou

Hulpeloos k1Jk ik m1nr Dann.
Die zet rnijn helm rcchl en
klapt het vizier dlcht. Zo, dat
Ii> bcter.
De bochlr.n doc ik ncsclijk
slt>elit. Ik probeer stN'ds gehoorzaam Daans ruinwijzin·
gl'n op tc volacn, maar biJ
elke bocht die Tk rnank, drcl
gen we in ecn spiraal naar
b<>ncdcn tc schietcn. Ook 111
de volgcnde les, als ik een
lamme arm van bet sturen
krijg. Doe ik bet nog te
krampachttg' Maar nee, een
kabel is iets te strak gespan·
nen, vandaar. lk hou er wel
twee dagen sp1erpijn aan
over.
Zoals btj elke !es heeft
Daan een verrassing m petto.
We gaan een manoeuvre uit·
halen die missch1en wel de
akeligste is van het hele vlicgen. Daan doet het ~n keer
voor en daarna moet 1k bet
zelf doen: overtrekken. Daar·
bij gaat het gas dicht en trek
je het toestel helemaal ach·
tt'rover om geen hoogte te
verliezen. Dan loopt de snel·
held r azendsnE'I terug, tot hE't
toestel het niet meer , houdt "
en voorover kJapt.
\\'t' hanpn zcS nr achterover dat lk repll'ttht de wol·
kn inkijk. Dan becint het
toe.tel te trillen - bet tekea
dat hij pat ovenrekken - en
plobeliq dulken we met een
klap voorover en achieten
wolbn, bomen, 51oten en
pu in die volprde aan mijn
001 voorhlj. De motor besiat
te brullen en even i.ter h•n·
pn we weer horbontaal in de
lucht. Brn. We oefenen hl't
nos een pur kHr. Zwl'tend
1tap lk duma ult.
Bij een van de volgende
lessen zqt Dun onverwacht:
..Zo. we gaan nu een noodlan·
ding oefenen." En hij zet de
motor af. Tot mijn afgrijzen
zie ik de propeller voor mljn
neus stilstaan. 0 God, wat nu
weer! Daan draait op ziin gemak een korte. scherpe
bocht, daar zie ik de baan , en
we zeilen er rustlg op af. Zo
makkelijk is dat dus. Ook dit
wordt weer zo vaak geoefend
tot lk er zelfs plezler in kriJJ
Als de motor af is. boor Je
steeds een soort gezoem. een
ljl gefluit van de wind dat
bijna hypnotiserend werkt.
Heerlijk, motor af, korte
draai en fiuitend naar de aarde zeilen!
Stap voor stap leer ik zo
meer op mijn gevoel en min·
der op de instrumenten te
vliegen. Een ultra light heeft
verademend weinig lnstru·
menten
csnelhe!dsmeter,

hoogteinetcr, bolkorn1111s en
rneter voor de motortcmper a·
tuur), maar vooral de ccrstc
lessen vlogen m1Jn ogcn er·
tussen hcen en weer. ,,Vt..-cl
mmdc.r op kttcn " had Oaan
stf;'Cds #$erocpen. ,.op Je gevoel vhegen. Kijk nnnr de

horizon naar de stand \'Un
het vlil'gtuig de st.u1d van de
vleugels, lu1i.ter naar de rno·
tor."
Het meeSte lukt nu rcdelijk. op het landen na. Etndeloze rondjes besteden 1,1.e er·
aan. lk ga door een diep dal.
Steeds weer doe ik allcs net
verkeerd. Het echte gevoel is
er niet. Ook \an het samenspel tussen wind en \•llegtuig
begriJp ik niets. Genieten van
het uit.z1cht, wat loch de charme is van deze open toestellc·
tjes" Vergeet het maar. Zwett'n en conct:ntrcren. wanhoop en vertw1jfelmg.
Maar dan voltrekt zic:h ttn
ware ommekHr: opeens krijg
ik bet in de vlncen! Volslapn onvenracht. Alle1 loopt
1esmHrd. Daan boeft nauwt'lijb DOI in actie te kome-n.
ProfessionHI •rui ik mijn
rondjea en zeU. bij de i.ndln1
voel ik precies aan w•t ik
doen moet. Vol 1u doorstarten en weg. We vlieten weer.
Wat zeg lk. IK vliec weer! En
zo 1• lk mel mijn hoofd in de
wolken verder. Wat Dun
kan, kan ik nu ook. ~nk ik...
Bij een van de volgende
tvlekkeloze) landingen, geef
ik vol gas en a1s we nog maar
amper los zijn van de grond
begint ineens de motor zwaar
te horten en te stoten. Het
overrompelt mlj volkomen en
ik kijk verwilderd naar Daan .
Die heeft de besturing al
overgenomen en haalt de gashendel been en weer. Maar
de motor blijft inhouden en
sputteren. Daan trekt het gas
dicht en vrijwel meteen raken we de grond weer. We
tuien terug naar de caravan.

,.Dat beb ik nor nooit mH1emaald," Mil Daan verltaasd. .,lk denk dat er een
bousie verwiueld moet worclen."
Bij
caravan pakt hij een
1ereeclKhap11dst. Een Hnt•I
andere vliesl'rs komt er

•e

11i,•uwsg1t>r1g hij taan. He
1•t>r..tt· bougie is mclrrn al
raak.
.,t:cn p&rl'ltjt>." 1:egl e1•n
' rua de umstanders ukk1111·
dig. .,En nil"t zo'n kl<'intje
ook.''
•• Vttl ,,. ht'el g<'word<'n."
mttnt t't'n andt'r.

Hoe is dat nou rnogehjk,
dt•nk lk bij mczelf. Het zal JC
toch maar in de klim gebeu·
ren. Of bo\:en bomen. Daan
maakl met nieuwe bougies
een paar proefrondje8. De
motor snort regelmatig en hij
hmdt probleemloos. lk moet
weer mee, maar de Joi is er
\'nor mij wel af.
Bij de volgende les zegt
lJaan tegen me: ,.Jij gaat het
nu zelf doen. lkgrijp alleen in
al! bet fout gaat. Laat maar
w.•n wat je kan." Hij trekt
aan bet touwtje, de motor
komt tot leven. het vllegtu1g
tnlt en Daan wiJst naar vorcn. Ik geef gas, let goed op
dAt we rtchl op de baan blijven. geef ietsje druk op de
stick en voel dat we loskomen. In de klim lie ik dal
ntul.Sl ons op de hoofdstart·
baan ook een vliegtuig gestart
is. Naast elkaar kJimmen we
omhoog. tot hij naar links
draait en ik naar rechts. Mooi
gezicht . zo'n vliegtuig van
vlakbij In bet niets zien ban·
gen. Ik maak een paar prima
rondjes en vlieg er nu rustig
en onbekommerd op los.
lets t~ zorgeloo1, want er
voi,t een te hude lancliq ea
atuiteren van de baan
" ·ttr omhoos! Kwaad ben ill
op mezelf! Dun verteU me
wat ill fout deed en lk roep
nrbeten terua: ..lk neem revancbe!" lk blijf me nu con·
rl'ntreren en i.nd ateeU als
een veertje. Na een paar rood·
JM stopt Daan bet vliectui.
en zest: .,lk 1a er nu ult en jij
maakt een ronclje alleen."
Verblufl kijk ik hem aan.
Ha.If en half had ik bet wel
verwacht. maar bet overvalt
me toch. Daan geeft nog wai
laatste irutructiea. checkt of
de radioverbinding goed is en
geeft me dan bet sein. Even
zit lk nog overdonderd ln
miJn stoeltje, maar schud dan
rcsoluut de twijfels van me
af. Korn op. Het moet kun·
nen.
Jk geef vol gas, de propeller
bijt zich gretig in de lucht en
ik spuit weg. In een oogwenk
verheft het toestel zkh. Hoe
kan dat nou weer'> 0 ja. ik
vlieg alleen. dus we hebben
w·n 70 kilo minder mee te
torsen. Op 100 meter draai ik
een flauwe rechterbocht in

"e

en oµ :WO rncter zct 1k het
toe tel rccht. Volkomen bcvriJd vnn l1llc 11ngst begint
z1ch t•cn opgetogcn gevoel
van me mt..'t'ster te maken,
een soort JOngcnsachtigt' uit·
gelt1tcnhc1d. lk knjg de onbed" ingbare ncigirig om te dan·
sen en te .schreeuwcn. lk gcloof dat lk werkelijk een
krect slaak.

Dit is echt
dronken worden,
zonder alcohol
Ile r l • alleen!
lk probeer me te concentreren op bet vliegen, maar
drijf weg op de golven van
een mateloze gelukzaligheid.
Het la knap heiig en op bet
tevreden gebrom van mijn
motortje glij ik aJs bet ~
gewichtloos een gehei~ ~i
ge grijze wereld binnen, afgesloten voor aardae stervelingen. Als een merkwaardig
blauw lnsekt uit een science
fiction boek dartel ik rond.
Vaag zie ik het vale gras beneden me. Schuln achter me
pieken prachtig gekleurde
stralen uit de zon. Achter de
wazite contouren van de bebouwing van Lelystad rijst
een zendmast als een baken
uil de grijze vloerbedekking
van rnijn onaarcbe wereld op.
In opperste verrukking maak
ik een pur extra rondjes. Zo
moeten de eerste pioniers
zich dus ook gevoeld hebben 1
En 7A> dans ik door de lucbt.
Maar dan werpt een stem
mij terug In de werk··
heid: ,.Hoe 1aat bet Rob,
s
goed~" kJlnkt bet d00i
e
radio. lk ben op alag weer
nuchter. Wei koppie erbij
houden. jongen, tot je weer
veilig op aarde staat.
.,Allee oke Dun, ik heb
even een pur rondjes extra
gestolen.··
Je kunt ook tbonken worden IOIMler akollol, weet ik
nu. Soepel Rt lk bet macbien·
tje in aijn lutste ltocht, neem
.utomatilcla op bet julate mo.
meat pa teruc. DOI
keer
Hndulkea om te i.uen, ik
.,prlk" hem MU bet besin
van • han ea even i.ter
rollea de wielen cloor bet
gras. Mijn fJente aolovlucbt in
eea ultra lfcbt zit er op. Jam·
mer, januner, Jammer. Want
1oal1 je je dan voelt, voel je je
nooit meer.

"°
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Mi nisterie van Oefensie
Landmnchtstal
~J<l.O ISect10

I nlic htingcn D

Pottbus 90711
2509 LS '1·Gravenha9e

Uw kenmerk

Uw brref

On s nummer

Datum

3 -1-1985
Ond rwcrp

luchtfotovergwming

- Naa7aanieidir.g vatr het ter controle aanbieden van lucht:foto ' s van
het Murmellius Gymnasium te Alkmaar wil ik U wijzen op hct gcstcl-

de in Koninklijk Besluit 63/33 artikel 2 punt 1:
"Het is verboden zonder vergunninq van Onze minister van Defensie
bovcn Nedcrlands rechtsgcbied uit luchtvaartuigen te fotografcrcn
of le doen fotografercn " .
Er van uitgaande dat u van deze wettclijke bepaling niet op de hoogte
was en u naar ik aanncem te goeder trouw heeft gehandeld heb ik bij
uitzonderi~g

gemeend de door

u gemaaktc foto ' s alsnog vrij te gevon.

Voor de toekomst wil ik U er echter wel op wijzen dat U gehouden
bon~-de-be~li.:lgen

van deze wet tc volgen en zo U nog luchtfotografie

zou Willen bedrijven ik U uitnodig daarloe bij Onze minlster een
vergunning aan te vragcn .
VAN DE SECTIE

Btjtagen

Bezoekadres

Th . Schwartzestraat 15, Den Haag

Verzoeke b11 beantwoordlng datum, nummer en onderwerp te 11ermelden

Ooor1<1esnummer

MURMELLIUS GYMNASIUM
ALKMAAR

S.rl!llfhOUt 1
telafOOfl

072

t81 S OA
It 39 76

pOStg '"'· 657352

Alk mur,

14

dece rnb o r

198 4.

Bureau Luchtfotografie
Postbus 9 0710
2 509 LS Den Haag.

Geachte Heer,
Naar aanleiding van h e t telafoongespr e k dat ik met
U mocht voeren , sl ui t ik bij dcza de foto ' s in van ons
schoolgebouw te Uwer goadkeuring. Een va n doze foto ' s
z ouden wij gaarne onder onze oud- l eer l ingen willen verspr e id e n .
Na herhaaldelijk aandringen bij mij n oud-leerli n g
en na ruggespraa k met degene die de foto ' s gcnomen h e eft ,
heeft deze goedgevond~n dat zijn naam en adres aan U doorgegeven werde n . Dit is gebeurd nadat ik de garantie had
gegeven dat er geen sancties zoude n vol en van Uw zi de .
De fotograaf is de heer
Namens de jubileumcommissie van het gymnasium , onz e
harte l ijke dank voor Uw medewerking.

Noti tie Sgt!

Dtg:091330 jul 1 64.

D.t.v. KLH-Aerooa r t o (vogelvlucht) kreeg i k vrijdag 6-7'6ij biJgaande folder
toegestuurd waar uit bl1Jkt dat D-Reizen (m.b.v. sportvliegtuigjes Hartinair),
rondvluchten aanbiedt waarbiJ volgens de reclametekst "prachtige luchtfoto's"
kunnen worden gemaakt.
-OVER EEN LUCHTFOTOVERGUNNING WORDT NIET GESPROKENDoor mij is op 6-7'84 tel. contac t opgenomen met het boekingskantoor van
D-Relzen in Den Haag (070-464000; zie achterkant rolder), op mjjn ''van den domrn~
gehouden" vraag of er voor het maken van l uchtopnamen geen vergunnlng benodlgd
was ward ontkennend geantwoord.

..

Bovenstaande was aanleiding om op 091030 jul 1 84 tesaraen ~et
(met
instemming van HINL-D), een bezoek te brengen aan het Korps R1Jkspol1tie Dienst
Luchtvaart, de opperwachtmeester deze kon 1nsteaaen met de bezwaren
onzerzijda tegen dit soort reclameaotiviteiten, daar feitelijk op deze manier
v~ak onwetende !Jflgjesmensen worden aangespoord tot het begaan van een
_, 'Tertr'edi11&- --.
Ow
zou leiding D-Reizen op korte termijn formeel benaderen over deze
zaak en ons tel. van de voortgang op de hoogte houden .
Dtg:091410 jul 1 84
Gebeld door
gebeld met de samensteller van de reolamefolder; een zekere heer
welke hij had gewezen op de bepalingen van het KB Lufo. Volgens de Ow
had
"geschrokken" gereageerd en gezegd niets te hebben argeweten van een KB Luro. Heer zou echter een brief doen uitgaan naar de 26
verkooppunten van D-Reizen waarin h1J het met reserveren belaste personeel van
D-Reizen erop zou wijzen dat het verboden is om zonder vergunning luchtopnamen
te vervaardigen of een fotografisoh toestel mede te voeren aan boord van een
luchtvaartuig.
_... Q.p. miJn._yraag of Ow

heer
om een afschrift van deze brief had
gevraagd, alrtwoorde
ontkennend. Hij vond het echter wel een "slim" !dee
en zou alsnog ~ vragen om een afschrift hetwelk hij dan ook aan ons zou
opsturen.
CONCLUSIE:

Deze zaak op een voor het Korps Rijkspolitie Dienst Luchtvaart accep~abele
manier aangemeld waardoor zij genegen waren deze zaak snel en effectief aan te
pakken. Rest ons enkel om over enige weken nogmaals contact op te nemen met een
van de reserveringakantoren van D-Reizen, om dan onder naam X te proberen een
fotovlucht te boeken. Is he~t antwoord~; "nee meneer daar heett U een vergunning
voor nodig , dan is het doel bereikt. Is het antwoordt: "ja hoor, wanneer wilt U
vliegen; DAN IS HET TIJD VOOR MEER ACTIE.

Etn u1toave van

D·RE17.l:."\ V"k~nt1e

Voord~I

Winkels

zom,.r'84

49~0
Dagje Parijs
OngelooOijk voordelige
u:lblcd1ng wnr 1edereen
over praatl Duirendcn
prof1tecrden von dil aan·
bod. Oa mcl ons mcc, be·
klim de Eiffcltoren, doe
inkopcn 1n berocmde wa·
renhuizen en proef
dagjc de franse

Wadiopen

M.lctk kenn1~ met M Wee
dengebied en doe rr:e m
ccn sponieve overst ek \:
J l/2 uur. Begele1din dooi
gidsen dus VEJLJG . cnle
tuur en bel!~f deze 1:1'\NI
gelljk: een weekend rran•
overnachting voor ;(•,-p
In hotel 'het iep
van Hun ngo'
pcnl

Snel boeken w

vol Oh lalal

15 dager
Zuid·Sp"" aje
Gamce
naar onzc klub
La Mamounlo In
Tunesil!, waar hel brulst
van de oktlvltelten.
De klublcidlng organl·

seert van alles. ioals
shows,
dnnsovonden,
spelen e.d Veel ekstres
bv. zwembad, gciellige
bar. restaurant en dlsco.
lnklusief
volpcnslon,
gratis gebrulk van alle
sportfacllltellcn, surf· en
zeilles enz. cnz.

..

Vertrtk: clke zettrdeg In dt
htle maand junl 86!'1,-.
999.- \<OOt \'Cl'lltk In Jull en
eugustus.
Voor mecr Info, Jtep 1nel Un
van di!! Voordttl Wlnktl1 bln

Mn!

Heerlljke vhegreiien naar Ben1du n
of Torremolinos. U1tstekende app rt err
met prima hgglng. K1< 1clf
15 daagse reizen. Mee; Info
Voordeel Winkel.

6 dagen 525,- 1' da1! n 'S
Ocnldorm •erlrtk 1919 en 219
To1ttmollt10ntrt11k l 519 ••2219

Weekend Novotel

nowal
VEN/.£.

De topper von 0 REIZEN ti rhJk ult In clgen lork
\ cekendarrangenent in het piksplint rnieuv.e Novt
tel Limburg Zoterdag v.'Ordt u ontvangen mc:t koffle e
ktltc 11laa1 's Morgem een biJzondcr uttg brcld ontb1j
buffet. Voor de 1-.inderen liJn er speclale vld~·progretT
ma'1 en natuurlijk het fl1ne zv.emblld
~
Dezc voordehgc aanb1eding gP.ldt ook

voordoordeweek

39;

49.!l()p p. t..
title petlOftt

7!1,- pp t>

··~~
naar SpanJC voor 495,et cerst rn.1111t. Fantesllsch eanbod,
.oor orue paspoorthoudrrs . Vertrck all~t"n
Cost., Brova/Uoret de Mor noar ons elgcn
lde appute~ten met veel rac1htelten,
'.Wembaden, 'n goed restourant
n "ttl cnlc:talnmenl.

Profiteer van deze
ongeloofl1jke prijs.

Wadlopen

Maak kenn1s met~ Wad·
dengebted en doe n :e met
een sportieve o"erst ck van ca.
31/2 uur Begeleidin door goede
gidsen dus VEIUG. • enlet van de na
tuur en bel~~f dezP. ·inMtlel Ook mo
gelijk: een weekend nangement inkluslef
overnachllng voor 2•.-p.p logleslontbljt
in hotel "het iapen

van H\m ngo·

pent

®
voor

7so

15 dager

'

Zuid-Sp"' . je
HeerliJke vliegreizen naar Ben•du n
of Torremohnos. U1tstekende app rtementen
met prime ligging Kir· relf ult 8 of
15· daagsc reizen Mef Info b lj Uw
Voordeel Winkel.
8dagen525,-15da m595,I.

organl·
zoals
10nden,

lk~rn~enrei.: 1Wllen:Zl9
Torrernohnmwnrek I~ t ~:?lt

ekstra's
ezelllge
disc:o.

enslon,
an alle
;urf· en
II 111 de

865.-.
n Juli en
snclHn
<el1 bin

Oranje-weekend Hotel Figi
Weekend rondom , Wiiiem van Oranje.. In hct
bekende sterrenhotel Figi In ZeisL Ovcmachting In
een prima kamer, GRATIS toegang tot de
tentoonstelllng van Willem van Oranje, GRATIS

bloskoopkaarten en 's ochtcnds t. t n ~cht€

oran)cbrunch

Aenkomat:. ltdere a1erct.1111m 1 lep'. 1984

85;

MINISTZRIE VAN DEFEtlSIE
LUCliTMAC!iT INLICil'.1.'IllGE?H>Il!!NST
1 '7

Sec tie

Nummer

s CI/-

Onderwerp

i

Bijlagen
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uchtfotogra.fie
kaz rn
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Met bet verzoek de behandeling te willen
doen overnecen.
Met het verzoek om com.mentaar v66r
Ingevolge uw mondeling/telefonioch/schriftelijk
verzoek van:

\

'·

,,'. Ter kennianeming aangeboden .

I , "\
\

'.

Ter aanhouding aangeboden .
Met het verzoek het terzake vereiste te ve:richten.

.
\

._;'

U

on~er dankzeg~ing

~aarnc

re!our aangeboden

bericht afdoon ng.

Het Hoofd Sectie Contr a- lnlichtingen
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~

= Voor

u van toepaasing.
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de boerderij he n g rede~
gvold. In hot veiland van de
lfe de 1 p n van de
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1

n andcr in k nn
vond pl ate in zijn woning op 01-0 -
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niet vl kbij hot vliegv ld voont ( e
e hct dorpje Dcurnin An n d weg Hen lofamilie toch rnaar t bezo k n o
o•

r.esp-ek werd vederom gevoerd door bri •
op 01-05-64 om onhev. 12 . 50 uur.
j.

,-.
k

tc gaan o~ foto •e vo.n een
d tu w r
da n bij burcn van d ze f ilie.
0 cm en in kleur. Uit ni t op de foto
s . Alleen op bet p pier etond h t
k

van:

dtg: 231 100 aug' 83

aan:

Een aantal malen zond jk U aanwi jzingen waaruit vermoedelijke overtredingen
blijken van het luchtfotografeerverbod met het verzoek te willen bezien of
aangifte noodzakelijk was.
Toen ik in het kader van het opsporingsonderzoek tegen STS film (eigenaar
de heer • • • • • • werd benaderd door de wachtmeester

• • • • van de
Dienst Luchtvaart Korps Rijkspolitie bleek mij, dat deze reeds ervaring had

)

opgedaan met overtredingen van het luchtfotografeerverbod.
Tevens kreeg ik de indruk dat betrokkene nieuwe aangiftcn van dit soort overtredingen in ontvangst zou willen nemen.
Teneinde u extra werkzaamheden te besparen meen ik or goed aan te doen deze
aangiften rechtstreeks te melden aan de Dienst Luchtvaart Korps Rijkspolitie

(

de wachtmeester
toekomen.

waarbij ik U steeds een infocopie zal doen

van
Aan:

230930 a ug '83

Met referte aan telecon
op 230930 aug ' 83
zend ik u hierbij cen copy artikol in Proffoto juni 83.
1

De (ten overvloede) meegezonden copy brief 7 februari '83 maakt
aannemelijk dat betrokkene doorgaat met het ovcrtrcden van het
KB Luchtfotografie.

)

Ik verzoek u - met name met betrekking tot het archieC van luchtfoto's
die nooit ter screening wcrden ingezonden - lJij betrokkene een thufsbczoek tc willen ove:rwegen .
Mogelijk kunt u zich voor specialistischc scrccningskennis laten
vergczellen door mijn sgt I
Hoofd Bureau Luchtfo~ografie) .
lk verzoek U voor indicatiea ten aanzien van de opvattingen van
betrokkene de met day-glow gemerkte passages in hct artikel te willen
bezien .
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Composiliefotografie

Nederlanclse exploded view renclabel?

-

E

door Peter Dekker

STSGroep:
Commerciele
aanpak Sleutel
Fotograaf Fritz de With ver1<.eerde de laatste drie jaar ongeveer
1.000 uur in hogcre. sferen. Zijn Hasselblad registreerde in
die tijd enkele honderdduizenden foto's. Fritz de With. het
· rein achter de STS Groep in Amersfoort, bedacht een even
,,1mpele als docltrdfende manier om luchtfolo's aan de man
te brengen. Uit zijn verhaal blijkt dat hij met beide benen op de
grond staat wanncer het gaat om ecn doorgewlnterde
commcrclele aanpak. Een vemaal over gouden kitsch-tijsten.
boerensllmheJd, vetkoopbainingen. ansichtkaarten. dealer·
shows en rondvaarten per onderzeecr.
Fn12 de With (32) he-ell oogeveer
alle ambac:hten al eens u1tgeoerend: h1J 1WCri<tc ats kok. leidde een
ZJekenomroep,
produ<:eerde
gnimmofoonpfatcn, was chcJ van
een radio- en tv-handel en ver·
kocht huishoudeb;ke appamtuur.
Fritz de With: ,.lkbeneen rusteloos
baasje. lk heb een sterl<e behoefte
om me steeds met andere zaken
bezlg le houden "
Zo belandde hij enkele jaren gefe·
den bij het lnmiddels tcr tiele
gcgane luchtfotobednjl Sky Views
De With: ,,lk kreeg disOT een lcuke
baan met \ft! vrijheid: ik moest
h.ic:hlfoto's yeri<open aon bocrcn.
'ky Views fotogrofeerde in hel
Nilde weg allerlei boerderijen, en
clan lll0e$l ik de bewoners zo'n
foto aansmeren. lk loonde een
kleln afdNkje wn een al gemaakte
luc:htfoto wn hun opstallen. en
probeerde ze zo gek le krljgen om
/395,- te betalen YOO!' ecn ver·
groting van 50 x 70 cm."

De With: .,ZOnde. gewoonweg
zonde, want als je het goed aan·
pokl. kun je op deze mJnier ge
weldig goede uikoo doen. lk heb
toen besloten om voor mezclf te
beginnen. Ben eens gaan ki.fl<en
wat ttn foto-uitrusting kOSl. hoe·
veeJ je moet neertclll-n om een
paar uur met een llliegtuigJe de
lucht 1n te gaan. hoe de iabora·
torium·tarie\lell lagen. enzOYOOrts.
I< rag het wet ZJtten en bcn meteen
gestarl met twa<1lf vt'rtegenwoor·
digers. Eersl heb 1k in alle rust
geanalyseerd water nu verkeerd
liep b11 m'n vorige bilas. Daama
heb ik het hele systeem geperfe<:·

Fout·analyse
De With ontpopte zich alms als
\.'Olleerd vertegen....oordiger en de
lucht!oto's vklgcn de deur u1t

in een spijkerbroek en een ouwe
trui. Verder moet je het bedn;f ro
presenteren dat je vertrouwen

..Boeren vragen een aparte aan·
pak. Je moct tijd voor ze uittrekken. een PJHtje f!Wlken, i~

tonen voorhun bedrlJf. lk deed dat
wed< met veeJ plezier.''
Nlettemin doemdcn problemen
op omdat Sky Views de aftersales
service veronachtzaamde. Foto's
pasten nlel in de bijgeleverde Hist.
afspraken werden niet nagel<Ome.n, klac:hlen werden nict Ul behandeling gcnomen.

56

tioncero.

Mtjn uitgang~punt IS~

met beln!kkehjk een\fOudlge mid
delen je afnemcrs een kwalitatlef
uitstekend produkt bleden."

Spijkerbroek
.,EJgenltjk ZJjn het heel simpele
zaken die een verkoopgesprek
gunslig beirwloeden Je moet nlel
&fj je potenli~Je klant verschiJnen

wel<L Oat hoeft heus nio"l met
peperdure full color·brcxhures en
andere ol/Cfbodigheden. \Vij gaan
langs de deur met ttn map;e vol
representatieYe luchlfoto's. Oaar
naast werk.en we met keurige.
~rgedrukte
orderbonnen.
lemand die ~ paar honderd
gulden uitg~ti\Un je geen bedul·
meld bonneqe In handen druk·

ken. Eenmaal gemaakte afspra-

ken moet je nakomcn, hoe dan
ook. Ab je opde21: mamerlewerl<

Ftlt:& de With: ••• rustdoos baasje ...

gaat raakt het balletje va112eolf aan
het rollen. In de t>eg1nperiode
maakte ik in hoofdzool< risicopli:t
ten: opdegok.zonder opdracht in
de hoop dat de bewoners wel lrek
zouden hebben in een luchtfoto.
Momenteel is het. vrijwcl allcm.lnl
opdrachtwerk: mensen bellen
sponlllan op met helvenoekofwlj
een luchtfoto wlllen m:iken."

hct raampje open, khk. raampie
d1cht. en kLlar is Kee. Henk Baria
en 1k ZIJn volledig op elkaar inge$JX"eld, waardoor we een rcer
hoge dttgproduktie kunnen ha·
l<"n:

Fri12deWithmbOl(talleluchlfoto·i>

Kl.M Aeroc:11rto...Hun tec:hnisc:he
p1est.atles z11n meer dan \'OOrtref·
fclljk, :re wcrken met Wikfilms \dO
13 'K 18 cm. gebruiken spedale
amera's en leveren een produkt
om van te kwfjlen.Wal~ misserus
cchll.'f een goecle verkooptech·
nlek. Op dat punt onderscheidt
STS ilch stcrk wn endere lucht·
fotobedrijven. Wij ZJ]n sneller en
voordeliger dan onze collega's.
lewren ook vol<wcrk en g11an niet
gel>ukt onder ambtenaren en
moealijke organlo;auestructuren.
lk heb zctr veri<ooptrainingen georgan!Sttrd om onte vertcgen·
woordigers beslagen ten ijs te
laten !<omen. Door onze ervaring
wetcn wij wat de klanl wli. Als h1j
ccn gouden kitsch-liJstit prac:htlg
\Andt.. danktf19t hij van ons een
gouden kitsch IJJ!>Ye. BiJ m11n col·

zelf D.lt gebeurt in Sil!l'l"nweri<ing
met ZIJn vaste vtieger Henk Baria.
STS opereer van<tf het vl1egveld
Hal\'Crsum De foto's worden ge
maakt met Hasselblad.
Fritz. de With: .,lk fotografeer
mecstal met de 250 mm, met de
motorcameni. Belkhli~ en

scherpte vormen niet 20 n probleem. Het moeilijkste41s om bij
hoge snelheden op het goede
moment ar te drukken. Zlin Cess·
na giwit 150 km/uur en bibbert

bchoori~k. We ZJtten dan or 1.000
ft en uikken ophetjuiste moment
naar 500 ft om de foto te rMk~
todra het object in ?khl koml Als
mijn klanten meevliegen draait
hun maag om op dat moment lk
ben tr gclukkig immuun war, het
doct miJ niets. Nou; dan sc:huif ik

Gouden lijslje
De Wtlh hedt grote bewonderlng

voor hcl werk wn bedlijwn

als

~r lw:cft dill!r met du1~nden
uuldc n l/OOr CNCf Op d1 grocp
cfneincrs •!I or • t.a 1511 II ng ge
ric-11• "
De With zockt koort h
Mllf
manlcrcn om zljn d1cnstcnp:'lkkct
-.udcr uil te bouwen Zo ~·
hlj IM 1961 Ct'll SiSIOf.'fl\lierf<.i1'19i
\IOflTI met lokzllc fotorulnd laren.

HiJ rrns.:».tc lucht!oto Ii

1

llcrld

st.iKfj('Sct1 vcri«x.ht M>!Qcnshet
negatief Mn de pbatselijke foto

hand l;i.ir,

IJic

fotohandel&u

kr~ ~11

complete adven.entic
\QO!gesdlOt Id, besu.'flll.I voor hct
pb:Jtscljkc hutSMn huls blild.
be \V'nti. ,.fen goudmli voor

d fotohandebar. hlj koop< bij m J
ncgntiewn YOOf eet'l be
tehcldcn bedmg co lewrt lien

eeii paar

t.ollen, soms hontJertit"n Yl'rgr(>lingen Mn de buurtbcwonef. Die
fotohandcl h h nictcen een
gocdc klMtenbind<'f' en handen
M1Jn idec h ft navolg ng gckre
gen, ®l wl v.'1:1 nlgc-meen bekcnd

ZJjn vcn9 jaar hCclt Kodak Nederland ecn defgclijkc constructlc
opbndc! llM'ASU~ lkbefl
d<w nict hoos om, ii< lJCSChoow

t-, t !ls eef1 c~mcnl voor m1jn
ldee."

Minimale overheads
..De luchtfot~rafi 1.CCIOI' heeft
2.000/3,15 per stuk) en comple-

te ldeurenfolders1nclusk:Iontwerp
(/975,- pet du!~ bij klelne oplages). .,Dat rljn betMlbore pnJzen
Haalba&' omdat wordt geweorkt

• ==----·---•
--

· ---=

•

met klint en klore op1khtmodcf
Jen die tondet mocllljkc frotscn
mctcen worden gclithogmf d .

Een eigenaar wn cen ~bcdriJI

v.il best anslc:htkaarten hebbcn,

nauWChJkS I l1Jdcn ondcr de ecol'IOrTIL.."<'~ mai.,ise loch is hct
nodlg om steeds n1CUYooe ma
ren te bedcnkm om je produkt al
t.e zettcn ll< dcnk dat \!Ct?I lucht
fotogref n 1jd\ blind tarcn op nodcloze lnwsteringen: ze willcn el
lemaal een ei{Jen vfiegtu~ koper\
vdn enckrhel\C ton. lk pems daar

nict O\('I', 1k huur een lllicot uig \'OOI'
j 175,- per uur en heb geeo
zorg~ovcrbe1on00mood.deaf·

schrijvmg en de smlhng lede~
>Ml ook per st! een dgcn kleuren-

-

~~~~:=;

de ~komst binncn Khl dagc:tt
ongedaan te rmken en jundisch WI

tetdldlt Is.
~6

krf!Q je drie ptfntp \OOf
t 575.-; if<-~r d.-it llOOf f 200,-.
We ~ren de fat.o's keurlg opgepbkt op spaanplaat. ~ een gcll·
necrde tf)(lg. lndien ~nst wordl
de roto YOOC'Zlen wn ceri coeting·
laag om de

roto zr,, klcur ti! laten

behouden. Ook de foto's op 1,,.
nm basis !open goed."

Posters en ansichten
In ~~rklng rTl"t enkcle
drukkenjcn levert STS tevens on·

sic~rten wn lucht· en andete
foto's (bi)lloorbeeld t .500 in klcur
voor t 885.-). kleurenpo$!ers ll8fl
50 x 70 cm (be] een oploge von

labore'orium lnridl!en. Oat is onzm. je kunt btter met een goed
vaklab SllmCnWCf1<en lk wetl< l1""t
Hoog·~ rtl ~lenboom, lot YOll
tevrcdenhcld. Jc kunt beter je

eigen ovc meads kJClfl houdt:n en
winsten

111\.~rro

1n

nieuwe

ldeee., en promolle:
De \\.' ttu t tll<:t stil. slnd er11ge l ijd
~at M ook aan het hoofd van
ST&Fllm; een bcdriJf dot zich

toelegt"op goedkopcn opdmcht
films op 16~8mm Hetpekkelfs

lnmiddels u11llebrcld mct ,;deo

DilarnM I ts $JS ahlkf <1ls mt"de
orgnnisator Viln deBI r$.hows en
andere pre$t'ntatics, ondPr de

naam Promo-1 eam

De With ..we rcgclen biJVOOr·
beeld rondYluchlen met cen hell
copter, die bndl op hct pe~·
terrcin wn C('fl eutodcalcr.Nietsls
ons te gck. Ophet OIJerit>liknjnwe

zelrs t.lmchJk ser!Clls 002n hcl o.. r
wegen om rondvaart n le ~ni
se:en met ondenecl!rs -· •
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Ministeric van Defensie
011cct1c Jvriclisehc Zakcr1

Afd. \o:etgeving en Publ iekrecht.

Di nst Luchtvaart Korps Rijks-

r

Postbus 20701
2500 ES 's·G,aVGOhegG

·p1"!,

t. . v.
Cent.l'un

Uw brief

Datum

Uw k&nmerk

(

- 7 FEB. 1983
Ondetv.8")

Luchtfotografie .

(

Medic vorig jaar heeft STS film (eigenaar de heer
in opdracht.van
Wijbath Lucht Service Groep te Deventer ender andere luchtopnamcn gel"lilakt van
de steden I>?lft en Leeuwarden ten behoeve van een enkelbladip;e jaarkalender
1983 .
C>? heer is in het bezit van cen luchtfotovergunnini- (2.::.e bijlagc 1) .
In str1jd rret de voorwaarden waaronder de luchtfotovergunnin is afgegeven
(zie paragraaf U) heeft hij de fot.o' s niet ter keuring aan el:x'>den aan de
sectie Militaire Geografie van de Landmachtslaf hoewel hij kon weten (bijlag~
2) dat dit tot intrekking van de vergunning en strafrechtelijke vervolging kan
le1den . De opnamen en negatieven zijn inmiddels verkocht aan voo:-noe:!lde
\o:i jbath Lucht Service Groep . De kalender is in."llidde ls ui tgegeven . Bij de
oµna:nen var. Delft en Leeuwarden zijn, in zwarte stippellijn gc:narkeerd,
respectievelijk de vliegbasis Ypenburg en Leeu~-arden zichtbaar (zie bijlagen 3
en 4) . Bli jkens een tele foongesprek tussen een medewerker van de Luchtr.iacht1nli chtingend1 enst en een medewerker van STS Film achite dcze laat~te het niet
nodig o:i de opnames ter screening aan te bied"'n . Het is mi j niet bekend of STS
Film ged..ir-nce het jaar 1982 nog andere luchtopnarnes gemaal-:t ~eft die niet
ter keurinc heeft aangeboden ( zie bijlage S).
Inmiddels ben ik ingegaan tot intrek~1ng van de luchtfotovergunn1nr .
Ik verzoek U een vervolging tegen de tl€er
in te stel t.n op grand
van overtreding van de arlikelen 2 en 3 van het Eesluit Luchtfo~ograf1e (Stb .
329, 1959) .

DE MINISTER VAN DEFENSI::,
voor dezi:!

HET HOOFD VAN DE AFDELING
WETGEVI IG rn PUBLIEY.RECHT ,

•..

!

.·

B•Jlaoon

BezCX'l<adres

•

van:
dtg 0411. 00 a cg ' 83

Aan:
IM:

LUFO-INCIOENT STS-FILM
Tijdens het doorbladeren van het weckblad Panorama (Nr . 30) viel mijn oog
op een luchtfoto (zie bijlage) welke was vervaardigd door S'I'S-Film.
De naam STS-Fil.m kon ik in ralntie brengen met de heer

eigenaar

STS-Fila), waarvan ik mij wist te hcrinneren dat hij medio januari 1983
bctrokken was geweest bij cen lufoincident (vrijgeven van lufo ' s in

kal~ndervorm

van de vliegbases Ypenburg en Leeuwarden), reden waarvoor zijn luchtfotovergunning
wcrd in9etrokken .
Naar aanleiding van

d~

in het wcekbled

Panor~ nia

(Nr. 30) gepublice rde luchtfoto

heb ik VAndaag telefonisch contact opgenoemen met het Korps Rijkspolitie Dienst

en aangifte gedaan van dit lufoincident.

Luchtvaart, de

zou n.a.v. mijn aangifte een onderzoek instellen , mogelijk dat
hij mij zal bezoeken 1.v.m. hetopncrucn van een verklaring .

Opm.: T.a.v. het lufoincident medio jan ' 83 is het Proces Verbaal eveneens
opgemaakt door de

(PV

nr . 83.01.24.0107.01).

Navraag bij de Arrondissementsrochtbank te Utrecht (030-30911) leardo dat
de heer

was veroordeeld tot een geldboete van I 150,=

(parketnr. 407.008/3).

..

WEEKa.AD •NA. 30 • 29 JUU 1"3 • F 2,50 • AION.Jt~~~~ F 2,10
eo.w~ 0.a. 33,00; Port.: be. 237,50. Call.ell.: Ptll 250; Sp~ ""' 2»,
IAD: Dll UO; ll; LI. 2IOO; Fit.: Fr.In 12,-; ZwilMlt.: Zw.h 3,50; Lui Fr. 12,-.

{
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MINISTERIE

VAN

DEFENSIE

LANDMACHTSTAF

..

CORRESPONOENTIE-ADAES· POSTBUS 00711 , 2500 LS

'a.GRAVENHACE

Afdtling I Stctie: Inl-D

•et- ..,

b1J Nllniwoon:l•"I
_ , ,,,.,, deH britl ..-liew•I I• ve,_llfe11

M•n wotdt vwmcht

Th6reH SchW11rtzeatr11&t IS

Ttlefoort:

Dienst Luchtvaart Korps Rijkspolitie
t.a.v.wachtmeester
Postbus 7577
1117 ZB

Schiphol Centrum

I_

_J

i.a.a .

uw br1ef v1n

ons nummor

uw ktnmtrk

GE0/83 . 768
onderwerp:

Aangifte. lufo-incident

'1

Gravenhege, 23-8-1983

Hiorbij doe ik, in mijn functie van Hoofd Bureau LuchtfoLografie
van de Afdeling Inlichtingen en Veiligheid van de Landmachtstaf,
aangifte van een vermoedelijke overtrcding van het luchtfotografeerverbod, als opgenomen in het Koninklijk Besluit Luchtfotografie,
door de heer • • • • • •
Doze vermoedelijke overtreding blijkt uit de reportage als gepubliceerd in de Telegraaf van 20 augustus 1983 (zie bijlage) in samenhang met het gegeven dat aan betrokkeno gcen luchtfotovergunning
werd verleend.
Ik verklaar tevens dat de gepubliceerde opnamen mij niet ter controle
zijn aangcboden.
Redenen waarom ik U verzoek het terzake vereiste to verrichten.
BET HOOFD VAN OE SECTIE INL D
VOOR DEZE
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Vijf kilometer bovll
het eiland Texel sprtw.
1en 24 van de beste
parachutisten ter we-

lu~ht verheft. De panchutisten hebben er dan een week
op zitten van intemieve voor·
bereidingen . groepsbesprekingen en oefeninien. flun
doel IS verbetering van het
record canopy relative work.
een mondvol Engels voor wat
wij zouden noemen: met zo.
veel mogelijk menaen in de
lucht op elkaars 1ehouders
staan.

reld uit een vli1gtul1Hun doel:
l'1Cll1I
op elkaar Stal ii de
lucht v........_

•t

Hun tijd: een kwartis.
Ze hebben twee ressveparachutes in plaats
van een. Y• de veiligbeid. En ze ......_

Tentpe1atau

allmnaal een vlljlascllerp mes op zak.
Ook voor de velll1·
held.
TEXEL~

zaterdag
Op tweede pinksterdag
is het weer eindelijk
goed: ~n heldere hemel.
bier en daar een wolkje.
weinig wind.
Op vliegveld Texel gaan 24

panchutisten, afkomstig uit
En,geland, Duitsland, z\\;t.
serland, Belgic ,en Nederland,
aan board -.·an een De Havil·
lantl Twin. nu.... ....... _~;. .....1.

•De

nj i• bljna c""'f'/Ht. &n
De krit1·
schll grens .i$ btlreikr. Twee . -

wereldrecord? f#t nietl

conden na deze opn•nw moeten
de parachut isten uireen om 11ei"/ig
te kunnen lanc»n..

naamde docken, bet unslui·
ten onderun de rij. A.ls dat te
hard 1aat. kan er door de
ichok een 1ebommellnc door
de rij gun, waardoor de par•
chutes omklappen of pan
Oadderen. Ook moeten de
sprinprs ioed opletten dat ze
niet verward raken in de lijnen van de chutes. Durom
hebben ze allemaal een mes
bij zich. Wanneer er iets verkeoerd gaat, snijden ze de lijnen van hun chute door en
dalen ze alleen al op hun
re9ervechute.''
A1s de groep bc)\"en Texel
gesprongen is, ontvouwt zich
voor de toeschouwers op de
pond
een
fucinerencl
schouwspel.
Vierentwintig
memen hanaen als k.leine
.Upjes onder nun panchutes
,boog in de 1ucht. De eer'Ste
twee komen 'snel bij elkaar.
Zij vormen de qn. pinnerbaR . Dan stuurt nummer drie
zich onder 'nwnmer twee en
sluJt aan. De para's schu.iven
allemaal hun voeten onder
een bandje dat vlak boven de
schouder van de man 1>nder
hen un de riemen van de
parachute zit. De sprtaaen
19bruiken niet de ouderweue
ronde koepelvorrnile chutes,
maar de zopnaamde canopy 's , die meer de eigeD1Chappen van een vliectW,VJeuael

Als de mensen bonn Tesel
mel Kilter elkaar 11it bet
vHestuic spriapn, zijn • vijf
kilometer (15.0lt voet) bonn
de pond en is de tempenituur
tien gnden o . - aul. Z.
bebhen een kwartier om te
proberen aOe vieftntwintic
op elkaars scboa41en te pan
5taan. ~n kwartier. want
llaa naderen • de kritieke
oaderpem vaa 5H meter
(1580 voet) en clan moet de
peep uit el~. Uit .....-.nt
van veiJicbeW.
Hennan Landsman, 10~•
nisator van de recordpogtng
boven Texel. een 27-jarige in·
structeur van bet Paracentrum Texel. met ruim 1400
sprongen in z.ijn boekje: ,,Het
belangrijltste zijn eigenlijk de
besprekingen vooraf. Het
team moet optimaal op elkaar
ingespeeld raken en elkaar
volledig vertrouwen. Iedere
spr:inger krijgt een nurnmer.
:oat is zijn plaats in de forma·t ie. Het gevaarlijkste moment
l•....:Mo -db - ........-~· ··'-'- - ~ _!... "'-~... hPhhoo>n .• n .......P _. . . . ., , .. . . ... ,..

zijn. Al 1auw is duidelijk dat
het Nederlandse record, dat
sinds Puen op 16 staat, gebroken wordt. Maar zullen r.e
ook het wereldrecord breken,
dat nog maar kort pleden in
Australie van 20 op 21 is gezet?

M...........
Bij lldtttien 1tijst de apanDiq. want de peep uclert
buni4deb sael de miaimam-

pem vu 15te voet. N•mmer
11 aclaaift er DOI oader. nummer ZI is er ook bij. ~OI Hn
man acbeiclt ben vu nena·
line van laet wereldrecord,
aos twe. van verlteteriq.
Maar ook de l"Ond komt ablic dkJatltij H .taume. bet
record in sroeps'ffl'ttand le
pletter Yallen.
Dan pan de -~l!atlsten
aiteeD. De' nWPeid laeeft
laet pwoanen. · De 1aeseen
lnuuaen in de zak ltlljwa. Bet
ltlijft ltij ZO QIU. Geen ..,_
rehlreeoftl. wel eea &Jnke v....
llleteriq van bet Nederl.ndse
record.

•&n

f~ opnamtt v•n
het ~komMJ W>or dtl z~
,...,,,. canopy 1*tive. 0. pa·
fll '• .,.._, hcln ~ in~

-.--

-

Nnden op dtl schoudtlts van dtl
.___,.,,,,_. ~

...

SKYDIVER-magozin, Poster No. 9, Foto: Max Deref

Minislerie van Def ensie
Ouect• Jurn:Hsc.t1e Ze~"ll
n f d . \lctc ving en P11hl1Pkhcht

Por.tbus 20701
2500 ES s-Gravent1a9e

Uwbnef

Dienst Luchtvaart forps
Pi jkspol itie,
t.a . v . Hachtme ster
Postbus 7577
1117 ZH Schiphol C~nlrnm

Uwl<enmerk

Ons l1'1!Tlmef

Datum

CWF 83/445

11 oktober 1983

Onde1werp

Luchtfotografie
Hedio augustus werd de Seclie Hilitaire Geografie van de l..aTidmachtetaf geattendeerd op het feit dat in het strandpeviljoen " Peukie ' s" te Scheveningen
luchtfoto's hingen die vervaardigd wartn door ienand die ~3arsch1jnl1jk n1et
in het be zit was van een l uchtfotovtrgunning . Nader ond1.•ru1ek let•rde dat het
hier on twee foto ' ~ van de Scheven1ng t boulevard ging . Op de achterzijde van
verceld . Die tel efoonnuD1Der bcde fot.o' s was het telefoonmil!D'ler
hoorde aan de heer
Blijkens een
telefoongesprek tussen een rnedewe rker van de Sectie Hilitaire Ceografie en de
heer
bleek dat de foto' s v rvaardigd waren door de finaa
te
Haarlem . De fin:ia
bezit geen luchtfotovergunn:ing . \lel heeft
de
op 23 caart 1983 een luchtfotovergunning aangevraagd , doch vervolgens heeft hij nooi t op bet verzoek om nadere inlichtingen geantwoord .
Ik verzoek U een vervolging in te stellen tegen de heer llllll....1111111111. .
op gr ond van overtreding van de
artikelen 2 en 3 van het Besluit Luchtfotografie (Stb. 329, 1959) .
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MINISTERIE

VAN

DEFENSIE

LANDMACHTSTA.f
CORRESPONDENTIE-AORE:S

POST8US D071 I , 2500 LS

'e-GRAVENHAGE

AfdeDng I S4tci.e. INL/VEIL
Thtrhe Schw.artzHtraat 15
Telefoon.

._..., wordt vw1ocllt 1141 be•~"ll d.81- .,.
,,_.,.., """ d••• ~"' ,.._.,•urit le vemeldon

Aan

bUlegen·

uw kenmerk

uw brief v.an

0~1

nummer

Gb0/&3 .6 39

onderwwp;Luchtfotovergunning

'1-Cravenhege, 13- 4-1 983

1. Uw brief, dd 23-3-1983 , aan het Minislerie van OefPrsie,
ACdeling Wetgeving en Publiekrecht, is voor eerste bPhandeling
aan nij gezonden.
2. Om in aanmerking te komen voor een luchtfotovergunning , dient
U eerst de navolgende gegevens/af schriften aan mij op te
sturen , te weten:
a . Opgave naam, adres , geboorteplaats en jaar von de fotograaf,
die de luchtopnamen zal gaan verzorgen en van alle eventuele
roedewerkers, die in aanraking komen met de te maken luchtopnamcm.

b . Adrea waar de gemaakte oonamen ontwikkeld en bewcrkt zullen
worden.
c . Opgave van aantal en type van do mcdc tc vocrcn fotogrufische
toestellen.
d. Vliegveld waarvan normaliter opgestegen en geland zal warden
en met welk vliegbedrijf .

e. Een afschrift van de inschrijving Handelsregister Kamer van
Koophandel , een afschrift van de vergunning vestigingswet
Bedrijven en/of van een verklaring van vakbekwaamheid , zoals
omschreven in het Vesti9ingsbesluil fotografische bedrijven
(slb 1960, 453), art 5 lid 3.
3. Ik zal het op priJS stellen alle in sub 2 genocmde gegevens/
afschriftcn alsnog te mogen ontvanqen, zonder welke u verzoek
niet in behandeling kan worden genomen.

HET IiOOFD VAN DE SECTIE INL D
VOOR DEZE

HET HOOFO BUREAU LUCHTFOTOGRAFIE
OE SERGEANT- DER:" ERSTE KLASSE -

Kantbrief - - - - - - - - - - - - - - - Van

Directie Juridiache Zaken
Afd . Wetgeving en Publiekrecht

Aan

het hoofd van de • c t i• geografia van de Landmachte t a
Datum

1 APJt 19.83
Hlorbi) cloe ik u toekomen (omschn1v1ng bl,lage)

verlening luchtfotovergunning

(exh. nr .CWF 83/445 d.d. 5 apri l 1983)
O met verzoek de behandeling over te nomen

O met verzoek om concept-antwOOfd op ontwerp·mlnute
iO met verzoek om advies/oommentaar
O met 11erzoe1< om terugzend1ng v66f

0 ten betioeve van de bespreklng d d
0 met verwljllllg naar

O tor kennisnemng
C met dank voor de lnzage

0 om te behouden
0 met verzoek ~--

O de toezending geschledt lngevolge afspraal</verzoek d.d.
Handteken1ng

M'1n1stene van Oefensle

01 1211-11011 ° 1 - . c •

Ministerie van Defensie
afd . wetgeving publiekrecht , kamer D )21

t.a.v••••••
Postbus 20701
2500 ES Den Haag.

Studio

••s= a=••••=====

Haarlem 2'.3- J - 83 .

Geachte mevr
Bij deze verzoekt ondergetekende toestemming te krijgen voor het maken va
luchtfoto- opnamen .
Ondergetekende is sinds 1Q6? werkzaam als zelfatandig fotograaf.
Opleiding1Potovakschool , reportagefotografie .
Stage gelopen bij 1Studio
. . .. Betreffende fotografen zijn in Amsterdam gevestlgd .
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel te Haarlem a4760Q.
De reden van deze

~anvraag

isaLuchttoto- opnamen van o . a . schoolgebouwen .

Hopende dat toestelTlDling spoedig verleend zal worden , verblijf ik,
Hoogachtend ,

M:v. D. - C. P.A.
- 5 APR. 1983
No.:

Code:

dtg: 05 1430 apr ' 84
Op 020484 werd ik gebeld door de opperwachtmeester
van het r.orps
Ri jkspolit i e Di enst Luohtva rt, met de vraag or een zeker e heer •
in he t bezit waren van een l uchttot overgunning .
1. V. w. b. de heer
wordt verwezen naar het "dossier • • • • •
wo.aruit blijkt dat diens lufovergunn!ng medio 1983 door Hindef l e ingotrokken en dat er thans door het Korps Rijkspolitie Dienst Luchtvaart
opnieuw een proces-verbaal tegen
wordt opgemaakt omdat door
ondanlcs het
bureau Lufo diverse calen werd aangetoond dat
lntrekken van zijn lurovergunning toch nog luchtopnamen heert vervaardigd en heert laten publiceren.
2. v . w. b. de beer
wordt verwezen naar Nota Afd Inl/Veil Nr .
be64.870 d.d. 17 aug ' 83, waarin wordt beschreven dat de heer
trokken is geweest b1J een lufoincident (door bur Lufo Sie MilG~n
luchttoto ' s gesignaleerd waarop het teleroonnummer van de heer 111111111111111
stond vermeld). Desgevraagd werd er destijds door de heer
beweerd
dat deze luehtopnamen waren ver vaardigd in zijn opdracht door de heer Ill

1111111 heeft op 23-3-83 schr1ftelijk een lutover gunning aangevraagd bij de Sie H11Geo . Op de brier van HilGeo Nr . GE0/83 . 639 d . d.
13- 4 1 83, waarin om verdere gegevens werd gevraagd , is tot op beden geen
reactie van de heer .... ontvangen .

3. De heer

RESOMEREND: op het tijdstip dat ik werd gebeld door de OW• • •
heren
niet in het bezit van luohtfot over
4. Op 050484 heb ik opnieuw telefonisch contact gehad met de OW
om
11
te vragen hoe het "probleem
was opgelost. Het volgende bleek te
zijn gebeurd:
- op 020484 had de heer
zich gewend tot het vliegtuigenverhuurbedrijf AHA op Scbiphol-Oost om voor bet vervaardi gen van l uchtopnamen
een vliegtuig en een vl1eger met beroepsbrevet te huren;
- een attente medewerker van dit vliegtuigenver huurbedrijf heeft toen
telcon gezocht met het Korps Rijkspol itie Dienst Luchtvaart om te intorin het bezit was van een lufovergunning ;
meren of
door dit be- toen dit dus niet het geval bleek te zijn is
drijf geweigerd om voor bet maken van luchtroto •s een vlie&tuig en vlieger te verhuren.

s.

Na het in pt . 4 omschreven gesprek heb ik op 050484 telefonisoh contact
opgenomen met de heer
om te informeren welke relatie er nu moest
(zie pt . 2).
worden gelegd tussen hem en de heer
Heer 11111111 vertelde dat hij thans afzag van zijn lufovergunn1ngaanvraag
omdat hij lntussen had begrepen dat een lurovergunning persoonsgebonden
was en dua niet overdraagbaar was aan derden hetgeen aanvankelijk zijn
plen was geweest om op deze manier
aan een lufovergunn!ng te
helpen. Voorts deelde heer ~ mij mede dat hij niets meer met beer
• • • te maken Wilde hebben daar beer
zijn naam diverse keren
oneigenl1jk had gebruikt ( zie pt. 2 ) •
.! Twee weken gel e den had de heer ~ n . a .v. van een onderzoek b1J de
b~zoe k gehad van de Eoonomische Cont r ol ediens t waarbiJ de
heer
~eef t verklaard noo1t luchtopnamen voor or in opdracht van
hee r
te hebben vervaardlgd.

6. Gelet op het vorenstaande h b ik op 050~64 nogmaals contact opgeuomen
met de O\rl
om te informeren of van zijde van bet Korps
Rijlcspolitie Di enst Luohtvaart thans stappeo tegen de heer
kond en worden ondernomen.

••••I

7. Op 060484 belde OW
mij terug tnet de boodschap dat er na i ntern
overleg binnen het [orps Rijkspolitie Dienst Luohtvaart was besloten om
een mutatie naar alle vliegvelden te doen uitgaan om de tot opsporing
bevoegde instanties op de velden erop te attenderen dat indien llllllll•
zou worden gesignaleerd aan boord van een luohtvaartuig voor het vervaard lgen van fotografische opnamen er proces-verbaal kon worden opgemaakt . Omdat er nu -gelet op pt.2- door de Rijkspolitie niet kon worden
bewezen dat lllllllllll een strafbaar feit had gepleegd kon er thans nog
geen proces-verbaal worden opgemaakt.
Wel adviseerde OW
mij om zelf contact op te nemen met • • • • •
om in eerste instantie aan betrokkene uit te leggen dat hij voor het
maken van luchtopnamen een lufovergunning moet hebben en dat hij hiervoor in aanmerking kan komen wanneer hij voldoet aan de thans hiervoor
vigerende eis n. Tevens mocht ik
mededelen dat hlj n~ gespot
was door de Rljkspolitie en dat hlj thans nauwlettend in de gaten werd
gehouden op de vliegvelden.

MINISTERIE VAN DEFENSIE
Lanomachtstaf
·~-Gravenhage.

17 AUG.

1.

3

Afdehng /~8 . INL/ VEIL

NOTA ,

Nummcr: 64. 870
Ondorworp: Luchtfoto-i.nci.dent.

be&temd voor de
Directeur Juridische Zaken
Afdeling Wetgeving en Publiekrecht
t.a.v.:

Hierbij moge ik u het vol9ende berichten:
Door een luchtfotovergunninghouder werd mij op
12 augustus 1983 9cmeld dat in het strandpaviljoen "Peukie's"
te Scheveningen luchtfoto's hin9en die v~rvaardigd waren door
i.emand die waarschijnlijk niet in het bezit was van een luchtfotovergunning.

op 12 augustus 1983
opgegeven adres begeven en zag
Schevenin9se Boulevard waarbij
daarvan werd verwczen naar een

te 16.00uurheb ik mij naar het
een tweetal luchtfoto's van de
ik op mijn vraag naar de maker
tele!oonnumrner op de achterzijde.

Dit telefoonnummer was :
Toen ik hierop dit nummer belde werd ik tewoord qestaandoor
een mevrouw 111111 die niet bereid bleek haar adres te geven ,
doch volstond met te verwijzen naar haarechtqenoot die mij later
op de dag zou opbellen .
l<Mar

Toen dit beloofde telefoongesprek uitbleef heb ik via de
van Meerdervoort het adres opgevraagd en dit

Op 15 augustus 1983 werd ik om 08.50 uur alsnog gebeld
door de heer
, die des9evraa9d ziJn adres bekend maakte ,
stelde dat zijn foto's werden vervaardigd door een luchtfotover9unnin9houder de heer
Voorts sprak de heer ~ zijn
misnoegen uit over de vele bedrijven die zonder luchtfotovergunning
luchtfoto ' s vervaardigden. Desgevraagd gaf hij als reden voor het
niet door zijn vrouw bekend stellen van het adres haar ziekte op.
Op mi)n vraag om de door hem bedoelde bedrijven nader
te noemen gaf hij ontwijkend antwoord . Uit gesprekken op de achtergrond met huisgenoten had ik de indruk dat het telefoongesprek op
tape werrl opgenornen l"Blijf af, zo gaat de taperecorder stuk").

Uit m1Jn archief bl1jkt, dat aan de heer llllll~
geen luchtfotover9unnin9 werd verstrckt.
De heer
heeft wel een luchtfotover9unnin9 aan9evraa9d,
doch heeft nooit geantwoord op de door mij hierop verzonden
vragen om nadere inlichtingen.

\

rk.,_ rioge U verzoeken door opsporingsambtenaren een
nader onderz

Y in te laten stellen.
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Th4rtH Schwartzeatraat 1S

Men wordt ven:ocht blJ bu~ordl"9 del- en
rl""'nlW 1'en d.. e b<lcl ,,_,,......eu<l t I• 'Ve'1"eld<UI

Teteroon:
Aan

bljlagen:

vw brier v1n

vw kenmerk

ona nummer

GE0/03.639
ond•rw•rP:Luchtfotovergunning

'a-Cr1venh1ge,

13-4-1983

1. Uw brief, dd 23-3-1983 ,aan het Ministerie van Oefensie,
Afdeling Wetgcving en Publiekrecht, is voor eerste behandcling
aan mij gezonden.
2. Om in aanmerking te komen voor een luchtfotovergunning, dient
U eerst de navolgende gegevens/afschriften aan mij op te
sturen , te weten:
a. Opgave naam, adres, geboortcplaats en jaar van de fotograaf,
die de luchtopnamen zal gaan verzorgen en van alle eventuele
mcdcwerkers, die in aanraking komcn met de te maken luchtopnamen .
b . Adres waar de gemaakte
worden.

o~namen

ontwikkcld en bcwerkt zullen

c . Opgave van aantal en type van de roede te voeren fotografische
toestellen.
d. Vliegveld waarvan normaliter opgestegen en geland zal worden
en met wclk vliegbedrijf.
e. Een afschrift van de inschrijving Handelsregistcr Kamer van
Koophandel, een afschrift vnn de vergunning Vestiginoswet
Bedrijven en/of van ecn vcrklaring van vakbekwaamheid, zools
o~schreven in het Vestigingsbcsluit fotograf ischc bedrijven
(stb 1960, 453), art 5 lid 3.
3. Ik zal het op priJs stellen allc in sub 2 gen~cmdc gcgcvens/
afschriften alsnog te mogen ontvanqen, zonder welke u verzoek
niet in behandeling kan wordcn genomen .

BET HOOFD VAN DE SECTIE !NL D
VOOR DEZE
HET HOOFD BUREAU LUCllTFOTOGRAFIE

Kantbrief - - - - - - - - - - - - - - - - - Directie Juridiache Zakcn

Van

Afd. Wetgeving en Publiekrecht
het hoo{d van de aectie geocrafie van de Landmachtetef

Ann

Nummer
I '5"" {J/f!J

Datum

f 'I

"'t'3

l ~l'l!'l
.'.
h •• J

H1erbt1 doe ik u toekomon (omschnrvlng bi1lago)

verleniog l uchtfotovergunning

(exh . nr CWF 83/445 d . d. S april 1983)
D met verzoek do behand hng over te ncmcn
D met verzoek om oocici>pt·antwoord op ont111erp-m1n1.110

Ia met verzoek om advies/commentaar

0 ten behoeve van de be-:prek1ng d d

a met ve1Wtiz1ng naar
a ter kenn1snem1ng

a mot danl< voor dG 1nzago
a om to bellOUdcn
a met verzoek

0 de toezending goschlodt lngovolge afspraak/verzoek d d .
Handtekenrng

~inisterie

van Defensie
afd.wetgeving publiekrecht , kamer J )21
t.a . v
Postbus 20701
2500 ES Den Haag .

=================

• • • 23- J - 83 .

Geachte
Bij deze verzoekt ondergctekende toestemming te krijgon voor het maken van
luchtfoto- opnamen .
Ondergetekende is sinds 1Q67 werkzaam als zelfstandig fotograaf .

Opleiding 1Fotovakschool , reportagefotografie .
~e g elopen bij 1Studio
~ Betreffende fotografen zijn in Amsterdam gevest igd .
rnschrijvingsnummer Kamer van Koophandel te

Haarl e~ 14760Q.

oe reden van deze aanvraag is 1Luchtfoto - opnamen van o ,a , schoolgebouwen .
Hopende dat toestemming spoedi g verleend zal worden , verblijf ik ,
Hoogac htend ,

M:v.
.. D... C. P.A.
- 5 APR. 1983
No.:
Code:

KANTBR IEF
KONINKLIJKE LANOMACHT

'"""<(ft) "'"'"' ''""'"'"'"

S JAJ CG$/8l8

df'n u .n ht1 h aan.ant w-1

ntCKX I sect1c

INL-0

nr. GE0/83.1163/794
Exh. ed .

in

19 .

handen eesteld van

met verzoek

Het Hoofd van de Afdeling
Wetgeving en Publ iekrecht van
het Ministerie van Defensie

zoz

's-Gravenhace,

6C

, nr

IV- 1661 0 • l288U

• • ll'I

14 september

. 19

83

Kantbrief met bijlagc U aangebod n onder
dat:

1. bij9aand krantenartikel mij werd aanyereikl door
een luchtfotovergunninghouder welke zich afvrocg
of de in het krantenartikel genocmde f otograaf
- de heer
in het bezit is van een
luchtfotovergunning en or de gepublicccr de
luchlfolo door mij was ge eened;
2. uit mijn archief blijkt, dat aan de heer
bach gcen luchtfotovergunnin9 werd v~rstrekt
dat de gcpubliceerde luchtfoto niet door mij
ges:reened redenen waaran ik U moge verzoeken om
gelet op de bepalingen zoals opgenomen in het
luchtfotografie door opsporingsambtenaren een
nader onderzoek in te latcn stel len.

HET HOOFO VAN DE SECTIE INL D
VOOR DEZE

HET HOOFO BUREAU LU
OE SERGEANT~ D~

Lochtfotografie met een vlieger
De beer Han Oentnblch, woncnck
Steijnwq 52 ia Oosterbeet maat1e
b1J....- luddfato lllCl -"'1rik

van ee11 ........ Hd pt'CJtOirafeer·
de dorpldeel Illa .... de apoorlijn
(ffllhontwea, Taludwq, Backenll'Ul, a.dlauissll'Ul). Een verbluffead raallaal, dat boel Wal
penpecdewn opem. Deft wijze
van luchlfo&o's maten ii bij de
heer GenenlMch hcl resultul van
twee hobbies. All amateur houclt
hlJ zic:h bezia met cratiew focoarafie ca bouwt daroaut met een
partner vHcaen vu spinakemylon
allerlei vormcn. nuiten en kleu·
. . . met en zondlr frame. an van
die riillen as em qn. Paraf1a1e,
eea IOOrt o~ matru zon.
der fnune, met em oppervlatte
vu I .I m'. Dit Is cen aabiclc vlie-

,.. die bij vrijwel 811e wlndomstan·
diPeden aoed wil opstijp en
(Wal llieel bclupijt ii) CCII ftinlte
treklrlldll Ua oatwlttden. Ecn

lij...,..m111 Yan 20 l 2' "• k daar·
bij .... oae*ulltelijlt. Oae Para·
l1aac idnitt de beer OencnlMch

als draaavtieta' voor cen CUMra.

aunentatie, ~. sir
Mleren van vervuUd oppcrvlakt<

...... bo¥en ....... Dae pcndel
of boodlchapper keen vaimlf
llUI' bet besfn YU de lijn tmq, all
hij hdanaal boven is . . . . . Ill
daar het zdl heeft aelOll. Onderwq mulu de camera clan, met be-

ftlcr, contr61e Vllll pwaacn, v&St
legen van venchillende bouwf1
wn, sponcveaementcn c.d. Er i
mttStal Ml ru1mtc om em v. .
op tc laten en in on1 landjc wu
het doorpam ook wd. Al• er o
de grond pen zuc:htjc wind is. lta
er op .SO • I00 meter hooltc
stabide luchtstromina zijn, rui
voldoen<k om .,vlieFrfotoar1fie1

d .w.z:. em liddc row-c1mm wordt
un em ltatroUea11dlel met bebulp
van ml zdl lanp de vlicacrtijn

hulp van em tijdltlotje eea luchtopname. De camera na •eruakeer
opnlcuw spanncn, onder ecn anderc hoelt un de peadel bevatlaen
en het aeheel la
voor ecn vol1ende opname. ZMdur de ment
sirnpele vona vu ludttfOIOll'AflC',
met een beetjc handlsheid door i~
derecn uitvoerbur. De ltosrea vu
een luc:htfoco, op da.c wijzc pmalu, zijn na1uurlijt vttf laler"
du 11111 pbndkmMlna v1111 een
vlicstui,. aerwijl de twalihlit dMrvoor nlel behoeft onder tc doen.
8'jpaadc foto went ......, uil
llcfhebberij, ....., er Jijn lallou
practische 1ocp11anpn denltbw.
Dealt aan redamc docleindea, do-

tu

mogclijk tc m1ken. Vliqcren 1
tanazamcrhand een volwassen hob
by, die zcker in combinaric met fo

lotrafmm vecl voldocnln1 llftfl

Boveadicn een mllicuvricnddijki
aezondc ~orm van vrijetijcb
batedina, die beslist nlet kOSlbU

Cll

bebocft le ZIJD. Han OcrtmNd

doet de IUl&ftlic een jurliJb vile
lft'(eesa
door
Hoos
ei
Lua/llenltum-Heebwn Eapres 11
doea orpnilcml. Hij al dnac
wmst durh1J parnc van advk-:

dienm.

DE DIRECTEUR-GENERAA L VAN DE RIJ KSLUCHTVAARTDIENST

Gelezen de brief van de heer
1983; •

llllllllllllll van

24 augus tus

Cele t op artikel 65 , tweede lid, van het Luchtver keersreglement 1980 (LVR- 1980) (Stb. 786 ) en op de beschikking van de
Staatssecretari s van Verkeer en Waters t aat van 25 april 1978 ,
nr . Jur/L2 t 933;
Handelende in over eenstemming me t de Chef van de Mar i nes t af
en de Chef van de Luchtmachtstaf;

B E S L U I T:
Enig artikel

J

Aan de deelnemers van de op I I september 1983 te houden vliegerdag op het te r rein Lage Weide, gelegen aan de Kantonaleweg
in Maarssen (lokatie: 52007 ' 20" NB - 05°03 ' 00" OL , straal
0 , 5 zeemijl) wordt ontheff ing ver l ecnd van de verbodsbepaling
als bedocld in artikel 65 , eer ste. lid, van hct LVR-1980 , om
op 11 september 1983 tussen 11.00 uur en 17.00 uur plaatselijke tijd kabelv l i e ger s in het luchtruim te gebruiken mits
de volgende beperkingcn in acht worden genomen:
a. de kabe lvlieger mag niet worden gebruikt boven een hoogte
van 200 m boven de grond of het water dan wel indien de
lengte van de uitgevierde lijn of kabel langer is dan
250 m, doch in ieder geval niet boven de loagstc bewol.king,
inclusie f flarden;
b . er mogen geen voorwerpen of levende wezens van h ~t aa~d oppervlak worden opgclaten, tenzij hct voorwerpen betreft
aie ecn onlosmakel ij k ge~l vo.1mcn met de vljegcr .
e·l ( t i· <. JI 1 1'Het origineel exempfaar va dcze beschikking wordt gezonden aan
ver zockcr en afs chrif t ervan aan het College van Burgemeester
en We thouders van de gemeente Utrecht, Postbus 16200, 3500 CE
Utrecht ; de Chef van het Luclitverkee rsbcveiligingscentrum
Amsterdam , Postbus 7601, I 117 ZJ Luchthaven Schiphol; de Chef
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Den Haag; de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie,
Postbus 7577, 1117 ZH Schiphol (2x) .
's-Gravenhage, 2 1 september 1983.
~

De Directeur-Generaal voornoemd, .
namens deze,
de Directeur Lucbtverkeersbeveiliging,

RvD.

dt9: 26ll19 aug ' 83

van
aan:

Vandaa9 werd ik 9ebeld door de heer lllllll van de Rijksluchtvaartdienst in

Den Haag
op een aanvraa9 die door hun was ontvangen van een
uit Den Haag ei9enaar van een vliegerswinkel , heer

zekere

1111 vroe9

11111

toesteroming uan de RLD om op 11 september a.s . een vliegersfeest

tc moqen houden te Maarscn, voorts vertelde de hecr

in ziJn brief

dat er ook luchtfoto ' s zouden worden 9enomen met behulp van deze vl ie9crs .
RLD ;

de heer

1111111 wees

mij op d.i.t aspect van luchtfoto ' s met behulp van

vliegers .
Vol9ens heer -

zijn

ballonnen KNMI
Parasailers
del tav liegers

GEEN

vliegers
modelbouwers (max

LUCHTVAARTUIGEN

parachutisten

oeze wijsheid was beschreven in een KB dat handel de over wat z i jn wel en wat zi j n
geen luchtvaartuigen
Afgesproken met hoer • • • • dat hij heer • • • • • • crop zou wijzen dat dezo
voor het mogen maken van luchtfoto ' s zich moet vervoogen bij Sie MilCeo
(wij zullen afschrift van deze brief en afschrift van door hcer l l l l l l l gc noemde
KB ontvangen) .

261400 aug ' 83
Gesprek met • • • • • • • •
betrokkene geen vergunning verlencn da~r inten t ie van KB is: dienen van ' s -la nds
veiligheid

hetgecn dus niet

een vergunning moet krijgen .

beteken~

dat eenieder die een uitzondering vo r mt

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
ZENDBRIEF
Aan
Van

Oat

Afd.

K

Te

Tsl.

Hiermede doe ik U bijgaande stukken toekomen
niet
b11lage(n) worden....., terugvorzocht
~

met verzoek om eon voorlopig onderzoek in te stellen

0

ter uitreiking aan belanghebbendo
ingevolge Uw verzoek

Jj. -

I&' ~h

O
O

ter kennisneming/met verwijzing naar

0

ter afdoening

0
0

met verzoek om bericht/advies, gaame v66r

0

met verzoek om terugzendmg na kennisneming

ter (verderel behandeling/ter (mede)paraforing

voor de vergadenng op

tor bespreking oplv66r

C ter inuga/met dank voor iniage

0

met verzoek voorgaande stukken/dossier bij te voegen

0
0
0

ter correctie en/of Hnvulling

vervaldatum

0

ter aanhouding

0

ter doorzending aan

0

0
0

ingevolge mijn toezegging

OHJ.1001

\llr11•ijTfo& u1n Uk''-•~lkn, die t1:ttn luc.htu.utulx 1ijn ab
In llrtikcl I, ,,,., b. tan ck- l IKMlWt•~

~Id

.•

I Bn lint >t111 :1 - .

/ 9.'11/Stb. 1081, J44
Wu BEATRIX. 111 DI OMnF Goo ,
Ko rtst.1~ DUl :0-:n>riu ,t\NDL'f, PIUS$1.S

VA'f OM.N11-NAS1Au. aa.. nu.• l"'Z.
Op de \OOrdt.... hl v.m de M.ioukr \3Jl

Vcrkttr en W 1cr 1u1 van 24 m.urt
1981. nr LV/ L 2()1>79, Rljksh.k.:ht\urt·
dicnst. gcdaan 10 O\.:rn:11.>tcmnu.ng met
Jc S1ui-.eue1aru nn Ode.We, dr. W.

F "ao l::.ekclcn.
O\c~cgcndc. da1 het "oor bet be\ordertn van de al emcnc •crl«r)•nl1jlheid
10 de luclll ooOJzaLdlJ!. IS ttn duiJd1jk
ondcrs<llcad IC mi.ken 1~ tue:.t.clkn
ILc v.ordcn bqrcpcn ondcr bet bl:111p

luchl\lUrlWI en t('ICSIC'llco die dJ:l.r\an
""ordco u11gaondtrJ ,

C'.clct Ot> o1111kcl I onJcr b, en arukcl 76,
c:ersu: bd, oodcr a van de Ludit\urt·
11oct,
De R.ud \ati State gch<>vrJ (a.ht~ \&O
:!I apnl 1c>a1. nr lo.ao!l/ 20).
Gcncn hct n.idcr r pporl '&11 de Stub·
sc..rcw.ru van Vcd.c:erco Watcr\1.141 '~
13 mc1 1981. or LV/ I. ll254, u111c·
brach1 in °"crc:enumuruna met Jc
StaatsS«rctan van Ocfcru1c. dr W F

van Eckclco.
Hcbbl:o aocdic•·onJcn en

\ctSt3311'.

Arukcl I
l.n du ~ua1 en anJcrc bcpabnacn

..nclucns ck

Lu.:h1•~ct

•ordt •er·

nun ondcr ·
a. ballon. c-:n l11<.h1u.inu1a.. lkhlcr
dan lucht, d.a1 met iJ •oonicn van ccn
\OOrtslU'ALOr'linm.hlln& en al dan rucl

door nudd< 'a.n («nl ankcrbbtl(s) en
lt1nCcn) or bl:\t1<tiad a.an bet lilrdoppcr·
vlak;
b. docl\bca1ui1· onNmolJ\d '"bca1u11
van gerift&c almtlin~n. da1 radiografl.SCh "AORh baluurd 1t-.iul de aronJ en
"ord1 gebruikt ah dod •OOI" s..hic1ocfc·
rungcn dan .,.cl •oor hc1 1lcpcn "-an ccn
doc! ;
i:

draagschrco:M1e11wg: tto vLrgtu &

r. kilhth litgo:r: ttn kldtcl, Z11>urdcr
cbn luc.h1ni rue t ''"'rum ' n ttn 'oort•
IU9'i ni."tnn<httng, d.11 dO< r midJd \'111
(«n) ~rU.1'>(1(~) ulliJll(Cn) i~ \cm..-.nJtn met hct aardoppct\IU.
/ lu.;hCM.h.ip ccn lu.:bt\a:artwg. lichter
Jan luch1. dat i\ \<1'Jmcn v;i.n cco '"'""
•tuwin~inri.huna

en tto

bo:.,1urin~

inn1.huna;
g moJcl•liei1ui1 · ccn lixhwumna
met ttn ~aalde gcnnge rrua.-.1.:l;
II molm\liq1uig· cm Jru&-Khrcicf·
\Lqtu1g met, UJdcni de \lucllt, \TIJ
rvnJdra.mnikdoorJjtlucht.moom un·
gtdre-.cn "lakkcn :
1
motoriv.ccr, hcg1u1r ccn "'~gel ·
vhc&tUi& Ual H>or bet Ull\OCl'Cn \-In CCO
Llngdungc '"JC \IU<.hl met lllhankcliJk
11 \an ccn •oort 1u.,.1npinn1.h11ng:
1 \-:il-..hcnm....-ccft0t•1cl. ccn tocslcl.
.tiu&rdcr dan llK:bl 111 de wnn van «n
Khtrm mc1 b.am», Ja1 met ttn hJn Q/
bJDCD .. bl:\o:1-tJ&d U1I ccn V()CrtU1g of
\urlwg. t,1,J.ardOC'r htt in de llKbt Un

"AQrJen 'OC'nbc°AO&-CD;
•lcugcl,licgtu1g· ttn vlieilUag dat
dynamuch io de lu.:ht lr.'an ,.,orJcn gc·
houdc:n. \-OOnwnchjk l(O &C:VOIJC \IU
~c11d1rach1en op •l:ilkcn 111clle blJ
ttnzcllJe \licgtoc>la.od l\lt't \'an tand
bl:hOC\cn tc \Cr.a.ndcrco
L 1.c1h licgtuia: ttn llKhl\unuig,

!..

.twurdcr dan fucht , \(1(11?1tn \iln s tarrc

hool'Jwru1ruclicJclcn co
•l.1U:cn en rucl

VD..\tc drug·
•O<'lt.ICD vao ttn

•oorh1uv.1nv•nnchona. d3t )ltthl\
door ccn aatlloop van ttn bc~1uurdcr an
hcv.tgµig Un "0tJcn IChl'i\thl, Wa.:lr·
van Je OOtunng ID boofdz.:l.ak plans
bttlt ck-iur nuddc:I \ID cm .t"u.rttpunl·
\'trpl.ubin&:
,,. l,.,ttf,licg1u1g• ttn IU\h1vunmg.
t,.,-aarder da.n lucht en ruct \OOl'ZJcn \-.LO
ttn ~oon:.tu"ing.s.innthllng. dat d\11a·
m»<.h in de luch1 kan .,.onfc:n 1choUdcn
ICD IC"tll~'an rextic:krar.h1cn op \Ill·
ken Jae btj ccnzellde \'liqloct.t.ind 01c1
van \land bcbocvcn 1c \trandcrcn

diu dynamisdi an de lucht bn •ord"n

Artd.cl 2

rca.;ticlracbtcn op ronJdrUJcndc "Ill·

De 'ol~1ocs1cllcn ~f ~ch*·

g~. \oom.101Claj~ IO:n g~-olgc \f&n

ken.
bdschrochhrg1u11 ccn dna&·
Khrnchhcg1w1 met llJdl"DS de "ludit
mecha111!o(h Mngcdrc,cn \-lakkcn.
d.

l· ll·tll

.

vur1u1fD un '""an( cf~cr
•a.n JC u.:hl\'Ult"CI'
a. b.1.llonncn. die op Z«ru\'eau ID de
1nicmat1onalc 1anJurd ·auno~fccr an

DUL 1001

gtbttl ~ wnt.:uid «11 clJAmctt1
•an ttn boogs&r 2 00 m of ttn ulhoud
van ten boogstc '4 m 1 htbbca. ahmcdc
un clkur 1clwppcldc hallon11Cn
•11Jl de ga..mcnlijke dwnc1cr eo 111bouJ
dae v.urden ruct te bovm gun_
b doeMiegtwg~ .

In amkel I, nn•.kr lo. •-an de Ludlt•u.n•c11<i1b 19SS. 47, wcWluutcliJ gev.11·
11~J bl) de Wct van 7JWU I Y7 • Stb. 3S4)
i. bc~ulJ , d.u luth1v:w1u1icn ~tcl
Ito UJD, die 1n Jc J.ll'llpknni kunocn
• rJcneth4!\IJcntC1'1(WI e•anl.r;Kbten , die de luc:ht dun>p u11odcnt. met
kllbdvli,..cn ,_ ~_v..,
,~ nl>c&f1p c-r met 1.nuooJcnllJ "an btJ
c.
·• • l'
f"'"'
al emetic mutrcgcl \an be tuur un tc
d. lucbu<llcpt-n. die op UCDJ\CIU ID de ,...jltn loe>ldkn
101cmat1on ,Jc s1.mdaard 11uoo•k<r LO Tcr u1t\0<nng hien.m t ) in hct Kol\lllltgchttl gaulde l()C 11nd ccn voo,ute af · hJk &\lull \.lll 15 J.111UM1 1%9, Stb 41
meung bebbctl van S m of eco 1nhoud bep.uild v.tllC' toe tclkn gecn lucht• urtwgcn a4 t>tJCICld ID de L11<.htnam~e1
van ten ~te 4 m1:
I!.
modcl"liqtwicn. wa.u"an de mllS3 UJn D1t lJJD ballons. modelvltcgtu1gcn
1cn l\oog)te 20 ... bcdraagt;
en kabchhtgtf), \OOUO\C!f dat lOC)lel·
f. va1Khcrnuv.ed1on1clkn,
len ttn m1mtc •old0<n a.an de In bet
g. 71: 11vlicgtwgcn v.-~an de mas.a betlu11 Hngtgt•cn 1(mcungm, opper·
met uuzondcnng .'u hct •cill&Mid>tuig 'lalle en het a•-v.1.h1 en \l'IOrb lu.htlu.r
en Ln de const.nKuc opgtnomcn dclcn 'l<ll••>crtui~n
v.i.o de fUldingswtn..una ten boe&>te De lut~tc Jatcn v.<1rJ1 van he_t ludunnm
40 kg bcdrugt.
1cbnul. 1tmaak1 ~r illluln le>e!tcllcn.
zoab "alsc.hernuv.ccf~tellcn en tnl·
Aru.lcl 3
•licg1u tn, J1c lie lud1t•urtu11cn UJD
a. Het Kol\lnU1Jk boh111 van IS Jltlll:l· \olicns Je be&t\p~hna van Jc
n 1969. Sib 41, houdcnJc aa"""'JUD~ lu~h1,ui1•c1,mur~oordetocp&),ing
vu l<'Otelito, die gcco ludll\unu11~n van dne •ct h1cn.'al\ moe1en ungttooili bcdocld tD aruk.el I ood«:-r h van de dcrd v.escn bun 11&1\1 en 1thrullc an bet
Luchtvun"t UJD. v.ordl ~&ctrolt- lu.:htNini
Hct ccrJcrgtO<)Cnkle bc:$lu11 al aan Jae
ken.
b. In bet KOl\U\k.IJ k be~lwl v3.n 14 ont•i U:dmg m<>ctcn •orJtn ungtpa.•I
Jettmber IQ76, Stb ~16. ,~ 0..i 1 llllikel tn u dcrha.hc un bemc:tung lOC. ln bet
I onckr a en b
o ntv.crp v.t>rdt ttn op)(l!llmtnt. lti"cn
·
van Jc thans bel.cndc 1ocst.ellcn. die met
Atllkcl 4
ab luchhunu1& ~ten ..,ordcn bc011 btilwl trttJt 10 •ct\ing iv.cc tn.ut1- kbouwd
den oa de IU1um •-a.n wt;i/te ~an bet V1X>n~ "'"'JI ID d11 OO!Tocrp wl\oenng

•-ur·

Sw1sbbd ...,Utin bet u gtpLutst

wim en ba-elcn d<11 dit bnlwt met de
dutb1j bdlorcnde not.a van toclichun1
inht1StuUbbchal"'ordcngcplub1cn
d11d aana.n alschn!t ul v.ordcn gttrrn·
den a.an de Rud "an State
Lage Vuundle, ll mc1 19111

BEATRIX
~ Staomt<-mam •011 V11rkur 1!11 Wa-

1rrs1aa1.
N Smit-Kroes

~ Siaatsstcrttoru •011 ~/trwt.

W. F van &keltn

UllgC'gc•c:n de
l't rllt JUh

1981

Dt! \f1nutrr

1011 JUJtlllt,

J de Ru11u
l

r.egatn u.o bet bc:ruldc n arukcl 76.

ttntc hd, ondeTa, \l&ndc Luc.ht•~t"'ct
ten c1ndc ttn naJtrc u11v.erl1.1ng It &"en
un de dcftnHIC' \l;m 11K;hl\"U11u1g
In arlilc:I I •lln bet on1v.crp UJD allc
dwu lxkcnde toc\lcl~n gtdt'hn1ttrd en
is •oor W'Cr rnc-aehJI. unslw1.1ni gc~hi met v.a1 de ln1enu11onale Burgcrlochl•aartorpni au.: lucrondcr "C.r·
SlUt

Slc:chb Je dc.firutie \IOOr 'liq1u1g as rucl
opic:nomen. d.1.11 in artikcl I. ondcr c,
"a.n de Lu..ht•Hnv.ct reeds u. omschrc\Cn, dat h1crondtr moccc:n v.ocden ver·
~la:tn luch1vaartu1gcn 1v.-:urder dan
luch1 en \OOrtlcn """ cen voortstu·
win.,.111nchung Door dezt \oollcd1ge opsomm1n1 .. unncn de: dcrtruue

~oor

de

\en..h1llcndc ~ten lu..ht\l.ur1u1gco m
anJcre w.c:ucl.iJke rc~c:lioacn. toals de
• · 11-8 1

.1'!\

,!JI

OI • t. IG I
R ... >!,lin·• foc1i.:h1 Lu1.hl\allll 1::,1b.
19~9. 67, b!Jh la:il•ldlJI. ~\\IJllj!J tHJ
Kon.nkhJI. !k-lu11 •-an lit t.:bruJn 1'17 •

Sib QI!), ~I lu.;h1\crl..n:~rc~kmcn1
IStb 1959. I. 9. 1ooh Llat•td1 I.. ~\\IJ·
11~J b1
1 l-:vninL.h1 t. B..... tuu \JR 17 :.apnt
1972. Stb :091 .:n hct 8-. 11111 p:hru1k
met

aJn C\\ctcn lu1.hl\0Llnt1.rr.:11 .... n

!Stb 14l76. 716) \c;f\:.ill:n. l•IU..> l<•U
\k<.hh IOI Jouhlur..... k11kn In h,·1 OICU•

"c ont\\crp Lu ht\.:rl.ttr .rcr.kmcnt

111n Jc J.iarop b.:trct.kmg hchhcnlk

b.'Jnr-t-..-r.tlin~n nict m.:cr •'f'l:CO•l-

mcn en

\l'r\ :illcn

m-.crl.m !!tl'nhn~

d. t.ldinui.:, b 11 Jc
d at rc.:lc:mcnt

\Jn

(Konrnl.hJk lk lu11 \.lo I nu\cmb.:r
1980. nr S7) Om tc H•or komcn. Ja1
g.:JurcnJcccn bcp.ulJc ixriuJ.: J ubbc
le definitic' zullcn 1).:,1,1,m eof h.:lcma.11
gccn. ri. hct de hcdc'<!hni,t h.t omkrha\1

m l~I fk.,.lull ~hru1I.. 01.:1 aan~'"''"
nn l u1.h11.1;irt11.rrem•TI \oorL.,1mm.
11111.-n 111ci ccn '"'" •1011: \,1n J ...;.- ~
~1u11cn chllC\."n' ~·•ni.n tc " " .1lkn
l),:IC' llJll 'Intl i ' OU.••l7;.ild1Jl 0.hlf
a.inlcidm1 \ n Jc: 11anJ1.1•~10J! :.IJll h<I
I u.h1\l.·rl«r r.:l!f.. l!l('n l en 1.11
1.'fl

"'''""'°
C\(111."Cll•

~htl. ll}Jla\ 11~1

Itel Oll:U\\•'

Lu\hl\c:rh"l:r.regkm.:111 19 0. ~l\h in
\\cr l..mll lre,J. n
In :irt1l.d ;? \I.Unkn a.111g.:\1c1.:n Jro:
wc~tdkn. J1c: 11.~-.:lb hun a..1rJ en
~chru1k in 1..-1 l11\htru1m .-wJ.:11 u11g.:1011J.:rJ \:Jll bet btgr p . lu\hh JJ11ur~cn·•

"" 'ituat\'I'< flUar11 nm 1 nl..l·rr 1m
W111.-r11uu1.

N Sm11-Kn11..,.

gc o nt\l.erp 11ch1l.11jd1g met hct n1cu\\c
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K<>o.;1-.G1!11 01:.& ="EUl&l.A,Ol'I. Pit"'
VAN ORA"Jt!·NA~u. lNZ , E"'l., c...z.

Allen. die dcu zullcn zicn orhomi lczcn,
saluu1! dom le ,.ctcn:
Alzo W1110 o\cr-.egina acnomcn hcbbcn.
d4t bet wcn.CbJk IS meu,.e rCJCkn omtrenl
de luchtvllt1 tc 'tcllcn:
Zo is hc1, d:at Wij, de Raad \an State
gchoord, en met gcmccn O\erlea der Sta·
tcn·Gcnera.il, bcbbco gocdgc~ondcn en
\crstaan, gchJk Wu aoedYinden en \Cr ·
st.u.n biJ dw::
HOOFDSTLK I

BEGRIPSBEPALINGE:"ll
Art1kcl I
Voor de totpa in1 \an hct btJ Qf krach·
Lms ~ wet bcpulde wordt untun on·
der

o

luchtvurt : het atbrwk \ID li.thl\Uf·
tuigcn:
----•~ b. luchtvaartwsrn: toc~tdlm. die n de

dampknng kunnen 11-ordcn .,:houdcn ten
&C\Olge ~an lrac:htm. die de lucht J.urop
uitoercnt. met inbcgnp or met uu.zonder·
111:1 un bJl~ne mutre
\-.n be·
SIUUC UD IC "'1 Jlrll ~Tc n:
?"\litgtur,m· ludlt\aaniii9sm zwaardcr
ct..11 ludu en \~n \VI een voon·
)(Ul"lDpUlnthllD&;

d. c11ploiW1t \at! ttn J111:ht\'aartterran:
degcne, te v.iclb name 1nac\olfC ckzc "'"
ttD IUChl~Urttern:in "'0fdl UJl&e"'czcn ;
11.
Nedtrlandse luchtv:a•rtu1Fft :
lucht\IUrtwatn. die llJn ln~hmcn in
ecn Nedcrlands lucht\aar1ur11rc1mcr of
ten aan.zicn waaf\an met betrclkina 101 de
inschruving ar11 ..cl 4, tw«de hd, tocpai-

smg hecfi acvondcn,
builcnlandsc luch1vunu1gen
lucht\'Urtu1gtn, mgc~hrevcn an ecn bu•·

f

tcnlandi luchrvaattu1&1'1JUtr~
If. luclmurucrrcincn. dclen "In l'ii:dcr·

land. ingt'olac dczc "'ct .unscv.c.zen

••••·71

ttn

t-cheoc•e van hct opsu1gcn en landcn \.an
lutht•unw en:
Ir. luchh-unmuud111rrucn:
eiren.arcn •11n onJtrntm1nscn. die achttl
of fe'lecllcl11l hwi bednjf m.ilcn \In M1
•ef'otr \an perM'n<n, Jieren of IOC(krcn
met lucbtYU11111gcn;
1. lid van bet s1uurhu1per~ncel :
iedcr, die. olfiaecl 11.urtoe bc'oegd llJnJe.
;ian boorJ •an een luch1vaar1u1g handehn·
gen heeft te •ttn.;hten die "lln d1rckl bc11111 llJD voor de bcJrcmng van het lucht·
vunwa UJ<kn' de \luch1;
j
vcrkttnvlucht :
ecn "lucht. die \~otr door ttn ludll·
vaanmutschJPPIJ ten Joel httft:
k Onie M1n1\ler:
voor "'"l de buricr111kc luchtvaart en de
alscmcnc vcrlccn•c1helle1d in Jc lucht bctren Onte M1n1 tcr \Ian Verkeer en Wa·

tersta.ot.
voor v.at de m1htalrc luchtvaan bctrefl •
On1e M1n1S1cr van Oorloa en On« Minister van ~lann«' 1cdcr \OOr to•eel hem
.1an1aa1.
Arttkcl 2
Voor de toc:pe"lllJ \.ID hcl bl} or krach•
tens den: •ct bcpulde "'Ofdt medc \"Cr·
\tun onder
11. gcLa&H>erJtt: H iJ. die cen luchtvaar1w1 :ill«n bcJ1cnt: ,
b bcdiencn \30 ttn l1JChtvaartu11 het
•tmc:h1en '~n hiindelinic'n un boord \an
ctn luchhaanu1g tcn bthot\c \an hct aebrwk van <ht luch1\'Urtu11;
~. taTelncn: "'illergcbic:den:
d bouw•crkcn : &ehrruntrten, COQ)lfUC·
htl'H•ltn, bo\ClllfOndse &elridingen. dlj•
ktn en bden:
' · luch1,.·u rd1ahtid de roc:lutbaarhad

van hct door hel luchtvaanu11 \ctOOr·
1.1ak1e atlutd
HOOFDSTUK II

ALOEME"'IE
VER KEERSVEI LIGH 1:.10
Arhkcl 3
Voor ZO\tr bij orkrachleni dcze "'ct aan
On.ze 'l.fin1il« van Verketr tn Wateritaal
bcvoe11dhcdtn "'orden toeaelctnd met be·
trckkina tot de algemcoe •trkttrS\ethg·
httd in de lucht, ocfcnt h1j deu bcvoejJhc·
den nict wt dan 10 O\trctns1tmmina met
Onie M1n1)ttr \.;an OorlOJ m Onu Mimster \.In Manne. 1cdtt \OOr ZO\etl Mm
ain1u1

ONT'WERP

Van
Aan

•

221200 sept 83

In de pers verscheen biJgaande foLo.
oeze is niet bij mi.jn flfd Bureau Lufo aan9eboden voor screening
zou jij dit nader willen laten ondorzoeken????
Heb jij eni9 idee hoe het kan voorkomen dat publicaties als de
oefensiekrant, Legorkoericr ed lufos publiceren zonder dat die
bij mijn bur Lufo gescreend werden?????

Hoe kunnen we dit aanpakkcn, en wie doet dat????

Mogelijk in twee vellen om per onda.r:werp een atuk
papier hebben.

~

D3gbJad
O~AFHANKELIJI(

Wachtenop
Amerika
.Jaarvergaderlngc n van
de Wereldbank en het Jn.
ternatlonaal
Monetalr
Fonds (IMF) cind der.e
maand lo Washington
werpen
bun
schadu"
voorult. Daar moete n bf'·
sllsslngcn worden geno·
men die voor d e wcrt'ld·
economle en bet geldver·
keer van groot belang
zljn.
Blj de voor~reldlng
van de EG-landen op der.e
vergaderlnge n beelt de
Franse minister van . fl.
nanclen Delon enke le be·
bartlgeoswaardlgc woor·
den g~gd over de overbeersende posltle van de
Vereolgde S&a&eo ln de
wereldeconomle.
Oat
komt vooral omdat - de
Ameri.k.aanse dollar de
enlg overgebleven reser·
vemunt
la.
Daanloor
wordt lo de hele wereld In
dolla.rs gerekeod . en be·
ta&ld.
.
.Oat beeft tot gevolg,
tOals wlJ de algelopen Ja·
rea bebbea gemerkt, dat
waaaeer de Amerlkaanse
eeonomle een llchtc grlep
heert de wereldeconomle
goed dek ls. Wellswaar ls
de EG verult de belaog·
riJksie partlj la de WC·
reldbandel, maar door
het gebrek aan ecoaoml·
scbe en monelalre een•·
~er.lndheld
en eenbeld
( rn~t bljvoorbeeld een
EQr0pese munt), kan
Eur"pa geea reed alte r,. . ...
"~

... .

/.,Z-?

":.?

l Landniacht op z'Il De
ondanks hezuinigin ·e1
door
DtCKPANMAN
VUGllT -

Dender e n·

de Leopard-tanks, me·
chanli.c hc
mljnenleg·
,;e r!>, t'en ke ur aan In·
fante rle "ape ns, hu:r.a ·

re nstukJes op de sprlngtore n en spectaculalrc
\•e rkennin~t- n van mill·
l a ir«' dulke r s .
De mannen van kolonel K.
H . Rou nda.al, commandant
van hel Genie Opleldlngs·
cenlrum In Vucht, 1purden
uterdar kosten nocb moclte
om de lweede open da( van
d e Konlnklljkl! La.odmacbl
lot ttn weerraloie m!lilain
demonstr aUe te maken.

werk. De modunc aystc•
dwlni:cn de l&n<! maehl

bet aantrckkcn van n

dcakundl,i:c krachtcn. Hci

rocpsclcment

loncl R ot.cndaaL

\'ERTROUWEN
Hocwcl de command
erkcnt dill de vuva.ng

VEEL BEKIJKS ,
De rulm 1:1.000 beluptel·
lenden,'onder wte ~I klndercn. u,;en de landmuhl op
zlJn beat: perfect reolled ma.
terleel, bemand door wakke·
re 110ldaten. De lcr rdnen
rond de Va n Brcdcrude· en
Lunellenkucm c
werdcn
omrcploe(d alaoC de rlranU·
ache tercr octcnlnr Allanllc
Llon, die volrende "A> Ctk in
Weat·Dultal&cnd wordt &ehouden, al wu bcgonncn.
Bruglerrende tanks over·
1p anden 1.a.ndheuvcl1 en wallen. In het veldhospllaal
ker mdcn 1tmul1.ntcn clltaar
de oren van bet hooCd en aan
de bosrand '"erdween ecn
com plecl bat.alJon plotu~
I n &'n

,.,,Pn ,...-..... "•-· ·-

vraart

ook nlle aandachl-, aldua

• K. H. Ro::endaal, commandant t:an het GCftie ">leil$CCn tr11m lijdcJtS ee11 verkcnningn luc1•1 in t:e., iteli' · ... !er bo\:e11 lu:t l•o.:CTft•COmplcx in V&1g1lt.

----.-

vulslre~el ban~rt

Defcnaie

een opUmale '\"OOrra&d van

van ondcrdelcn aom11 zo ll
op zlch laat wachtCll dal
.. vrt'deslnutbaa.rbcld • '
de landmacbt ln hct J'edr•
komt. heel\ hlJ alle vertrt
wen In de aJrcbelc para
held In tlJd van oorlor.
Ook de rrote e>e{eJUn( '
lanllc Lion, waarbtJ ru
• 0.000 Navo·mlllt&lren :r.
bttrokkcn 1:?4.000 Neder w
dera. 11.000 Amcrlkan<
5000 Westdul t.tera en 000 E
gelson ). zlcl blj met ~ g
rust hard te~emoet.
,.We &ullen latca &len, d .
we ons maanet~ staan."
De daad blJ bot woord VO

.........,. ..................

--- ........

MIN I STER IE

VAN

DEFENSIE

LANOMACHTSTAF
CORRESPONDENTIEAORES. POSTBUS90711, 2509 LS 's-GRAVENHAGE
Afdelin9/Sec1ie
Men word1 verzoch1 bil bHntwoordiOil d•lum m
nummer van de;re btttf nauwkeung te vl!fm4'1dtn

Therise SchwsrtmstrMl t S
Tele loon

r:an

BP Bandel Maatscha
t.a.v.
Postbus 1634
1000 BP Amsterdam

i

Nederland B.V.

_J

L
billegen

geen

uw brief Vin

onderwerp.

7 september 1983

I

uw kenmerl\

screening luchtopnamen

dk/Al 18

ons nummer

'1-Gro11tnhlll)e.

GE0/83. 1163/795

14 September 1983

1. In antwoord op r~erte deel ik U mede dat de luchtopnamen
welke tijdens het ballonfestival 1983 te Raamsdonksveer werden

vervaardigd door de de heer Underhill vanuit een helicopter
met het registratienummer PB-OKE door mij alsnog zijn
vrijgegeven voor publicatie of overdracht aan derden.

2. Voorts wiJs ik U crop dat indien Uw maatschappij in de toekomst
luchtopnamen in eigen beheer wil vervaardigen vooraf een
luchtfotovergunning dient te worden aan9evraa9d bij
het Ministerie van Defensie
Afdeling Wetgeving en Publiekrecht
Postbus 20701
2500 ES ' s-Gravenhage.

BET HOOFD VAN DE SECTIE INL D
VOO!l OEZE
HET HOOFD BUREAU LUCHTFOTOGRA.FIE

02181F

BP Handel Maatschappij Nederland B.V.

Po:.tbus 1634, 1000 BP Amsterdam

Landmachtstaf BLS
Hoofdbureau luchtfotograf ie
Sektie inlichtingen D
Postbus 907711
~509 LS
DEN HAAG
t.a.v.
Onie ref

dK/AllS

Uwref

Telt foon

Datum

7 september 1983

Geachte beer
In vervolg op de tussen u en mij gevoerde telefoongesprekken
zend ik u hierbij de door onze fotograaf gemaakte opnamen vanui t een helicopter.
Wij hopen dat u tot de conclueie zult komen dat geen militair
gevoelige plaatsen gefotografeerd zijn en deze foto's eventueel voor publicatie gebruikt kunnen worden.

dtq : 26 1000

ug ' 83

no ti tie 59 tl

v.mdaag '<!rd ik gcbeld door hecr • • • dczc dcclde mi J

dat op hct

mcrJ,1

a1gclopen l>allonfcstivdl 1983 Lo Raamsuonksvcor: luchtnp raa1u •n waren

gemnn.kt door ieman.d die waarschijnl.ijk niot in het hczit was van cen
luchcfotovergunning.
Het bct1of volgens hccr -

· ecn engelsc fotogranf in dienst van BP die

ten hehocvc van een kalenuor lucht:fo to ' s had vervaar.d19d vanuit een
helicopter ( rnr: PH-OKE) ,

~

19 . 30 uur .

Navra g bi] de public relat1onsmru1 van BP te
hccr

besvestigden de woordcn van de hecr -

ZiJn gcmaakt door een zckere heet
Ik h b hccr

Amst~rdam

•••••in

(020-5201911) ,
•J

Coto •s

11111111111

de gclcgcnh id gcsteld mij Cle t.loor hcer

9cn:iallkte foto ' s binnen een week ter screening aan te bicden .

2c 11..1

n

M I NISTERI E

VAN

DEFENSIE

LANOMACHTSTAF
CORRESPONOENTIEAORES 1'05 reus 90711. 2509 LS ···GAAVENHAGE

Afdelt"t/Sectlt:
Thir•w Schw rtre.trut 15
Teltf<X>n:

Mttn wordt verrocht b11 tx-ant-rdm~ d•tu,,.. en
nurnmct "91\ ctue brief 11w>Nlo.ourliJ 11 ,,.,""''den

r:,n

_J

L

uw bto•f van

on1 nummet

uw kenme.rk

GE0/83.758.a.
onderwerp .

'1·G•1ventiaoe,

14-9-1983

l
l

Naar aanleiding van Uw desbetref fende telefoon9esprek deel
ik U mede, dat op grond van hot in9estelde nadcr onderzoek
brief nummcr GE0/83.758 van 16-8-1983 door u als niet ge schreven beschouwd kan worden.

HET HOOFD VAN DE SECTIE INL D
VOOR DEZE
HET HOOFO BUREAU LUCHTF'OTOGRAFIE
:R$TE K.IJ\SSE

02181F

MINIST E R IE

VA N

DEFENSIE

LANOMACHTSTAF
CORRESPONDENTIE-ADRES

POSTBUS 90711, 2509 LS

'a GRAVENHAGt

Afdaling I Secl••[NL-D

Thil,..H SchwarttHtraat 15

M... wonlt wnod>c bi.I ~'""
nummer ,..,. d.... brlel ,.• .,.......,,, ••

Talefoon:

r

Aan

_J

iaa lllllllllllllllllllllllllll

bljlegen

llW

brief van

uw kenmerk

ona nummer
GE0/83.758

onderworp:Bepalingen tijdelijke luchtfotovergunning.

- .

'a·Grevenliage,16-8-1983

Hierbij deel ik u mcde dat mij door een opsporingsambtenaar is
gemeld dat u, tcrwijl U in het bezit was van een tijdeliJke luchtfotoverqunning een ander dan u zelf dacht tc kunncn machtigen
op deze luchtfotoverqunning luchtopnamen te vervaardigen ,
terwijl uit de inhoud van punt 1. van de vergunning duidelijk
blijkt dat deze

ver~unning

op naam was gestcld.
HET HOOFD VAN DE SECTIE INL D
VOOR DEZE
HET BOOFD BUREAU LUCHTFCYrOGRAFIE

•t- •
-•"'1

MINISTERIE

VAN

DEFENSIE

LANDMACHTSTAF
CORRESPONOENTIE • AORES: POSTBUS 9071 l , 2509 LS

'c.GRAVENHAGE

Afdallng I S.Cb9: INL-D
Th6me Schwartzeetrael 15
Tetefoon:

M.11

~ wn'Xhl

nummer

Vefl

b1J bHntwoc>rdlno detl.Wn e11
du• brief nwwl<au"ll t• "9rmeldan

Aan

iaa

bjJleg•n:

WI brief van

uw kenmerk

ons nummer

GE0/83.758
ondarwerp:

Bepalingen tijdclijke luchtfotovergunning.

's-Gravenhege,

16-8-1983

Hierbij deel ik U mede dat mij door een opsporingsambtenaar is
gemeld dat U, terw1jl U in het bezit was van een tijdelijke luchtfotovergunning een ander

~1

dan

u zelf dacht te kunnen machtigen

op deze luchtfotovergunning luchtopnamen te

~

vervaardigcn,

terwijl uit de inhoud van punt 1 . van de vergunning duidelijk blijkt
dat deze verqunning

ai:le~ op

Wlli

naam~gesteld .

HET HOOFD VAN DE SECTIE INL 0
VOOR DEZE
HET HOCFD BUREAU LUCHTFOTOGRAFIE
DE SERGEANT DER EERSTE KLASSE

MINISTERIE VAN OEFENSIE

AAlllTEKENINGEN
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bijgevoegde ttllllc:i

RierbSJ deel ik 0
da t U , terwi.11 U

do.t
t

r

i

tc kunnen
·t erw ijl ui t de
at deze vergunn.fing
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&letler:
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uitllultend voor lnw11 gebrulk

