
 
Comité van Aanbeveling: Anky van Grunsven, Bonfire† en Salinero. Nederlands beroemdste 
pensioenpaarden zijn onze beschermpaarden! 
 
Commandant en personeel van 
de Vliegbasis Leeuwarden Koninklijke Luchtmacht, 
Keegsdijkje 7, 
8919 AK LEEUWARDEN   Leeuwarden, 21 april 2018. 
 
 
Betreft: Opening Airport Beetgumermolen 
 
 
Geachte commandant en personeel, 
 
Met ingang van heden is – op hemelsbreed 6 km afstand van uw Vliegbasis – Airport 
Beetgumermolen geopend aan de Langestraat 82-A. Uiteraard nemen wij onze verantwoordelijkheid 
en stellen u bij deze op de hoogte van locatie en vliegbewegingen.  
De eerste jachtvlieger van vlucht ZW 0405-18 uit Afrika is deze week waargenomen. Wij verwachten 
de komst van het hele squadron op zeer korte termijn. 
 
Voor uw technische informatie: het betreft jachtvliegers met een uiterst ingenieus navigatiesysteem en 
een ongelofelijke wendbaarheid. Voor de radar amper of niet te detecteren. Temeer daar ze op relatief 
lage hoogte vliegen. Daarbij moet ook genoemd worden de fluisterstille motor. Dit model is zeer 
geavanceerd en gaat de huidige technische ontwikkelingen ver te boven. Zelfs het type Stealth blijft  
ver achter. Hun verbrandingssysteem is 100% milieuvriendelijk. De uitstoot is te verwijderen met een 
emmer water. Het bijtanken geschiedt overigens zowel op lange als korte afstandsvluchten in de lucht.  
 
Tot eind september kunt u iedere dag vanaf zonsopgang tot zonsondergang oefenvluchten (van het  
nog te produceren type 1.2) als van ervaren jachtvliegers verwachten. De codenaam van deze 
operatie is Frisian Flies. Het betreft een langdurige en voor onze oude manegedieren uiterst 
vriendelijke assistentie. Van inbreuk op het luchtruim of welke dreiging dan ook voor de veiligheid van 
ons land is geen sprake.  Daarom doen wij een dringend beroep op u friendly fire te allen tijde te 
vermijden.  
 
Uiteraard bent u en uw personeel van harte welkom voor een bezoek aan Airport Beetgumermolen. 
Iedere zondagmiddag past, dan ben ik zelf als een van de leden van het grondpersoneel in onze 
stallen aanwezig. 5 April j.l. is daar overigens een nieuwe oude PK als bewoner opgenomen: Sandro. 
 
Met collegiale groet, 
 
Namens Airport Beetgumermolen, 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en –Pony’s in Friesland, 
 
 
 
Ineke de Groot, voorzitter. 
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