
Onjuist bericht over wie het vliegtuig bestuurde tijdens de landing van de Anthony Ruys

ln onderstaand krantenbericht (krant onbekend, datum waarschijnlijk 23 december 1992)
wordt direct aan het begin van het artikel duidelijk gesteld dat de gezaryoerder het toestel
landde en dat de co-piloot instrumenten bediende.
Pas veel later wordt toegegeven dat de co-piloot het toestel bestuurde en dat de
gezagvoerder pas op het allerlaatste moment en te laat in greep.

ln dit zelfde artikel wordt de gezagvoerder ook geciteerd met 'Tijdens de nadering was er
niets bijzonders aan de hand".
ln het officiële onderzoeksrapport (P 15) staat echter vermeld dat, ongeveer een kwartier
voor de crash, de gezagvoerder het weer 'extreem slecht' noemde.
De stewardessen zaten ook al lang voor de landing op hun plaats in plaats van, zoals bij een

normale vlucht, tot bijna het laatste moment actief te zijn.

Noot van Ten Hove: zijn dit begrijpelijke versprekingen? Of past dit in een schijnbqre
strategie direct no de crash om een beeld van een normale vlucht te creëren díe noodlottig

eíndigde door een 'onverwachte windvlaag'.
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,,Ik verloor de nrcht ovcr het vllegÍulg nf ecn rtcrle rrylndrtooi"..Cleztqvoerdct H.W. vln
Stïv"t"", -"t ?Á di."rÊiin" ó" oudËntander dc plloten, hccft din bchandelcld rrtr in Frro
dcelgcnót genmlt vei din diepe ellende.
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zelf, terwill dtn eerste otË-
cien en -vU€tgtu$ngenteur

R.J.H. Clemedkouïff de ra'
dio, remkleppen, ondentel
en mehsndeld Hiende, ga'

meri- met de boordwednrig'
kundige.
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eelk aerloor d,e DC70
lndrut venterltc van GeD

rutYe vlucht. I)c gczagvoer-
der corrigcerdc voortdur,ead
voor zijuilnd, telw[il dc par,
ragierr en cablnebcmaauing
vartgcenoord zrten ln hun
vcillghcidrgordols.

Van Stavenen moest t{en
de wind in op baan 11 landen,
rchenins houdend met varia-
bete wi-nden uit oortelijke
r{chting. BiJ de naderlng op
dcht had de bemanntutg gpen
probleem mgt de n'ind ol rt-
gen, bevcstigde Bakcteeo. ,,Ik
denk dat de prrblemen Das
zrjn begonnet'toen de PëtO
elvlah boven debaen wes".

rua sterlrcwind,stoot"

Gistbren en vandaag wor'
den bcide vllqers gehootd
door de Portugete rsmpenon'
derzoekers. Vanavond mqgen
zij naar Nederland tenrgke-
gÊn.

Laiidingeposng
Meendagavond wr8 de

voorzltter Íen dc Velcnidng
van Nederlendre Vcrkscrr'

vlicAcrr, Benno Blkrtcen, dc
eerrtc dlc net Vrn Strve*en
teleÍonlrch contrct zoeht. f,li
bood her nenens de VNV
pcrroónllilc oldcrrtcuning
ian. ln cen Lort gsrpruk be-
vestigde Vrn Strvercn det hii
dechtr éón kcenesn nedcring
mar dc lrndlngrbaan hcslt

ffii..k, 
cn poogrile , te lrn-

,,T[dens de naderltg-.nesr
de bsaÍt utas er ntett b[fzon-
derg aen de hand", vertelde
Van Staveren aan Brkrteen,
dte ooh KlMgwagvoerder lg.
ÉI6t builgs wdór sfeelde hem
toep noggeen parten,

Overlevenden spreken van
een ruwe naderlngpvtucht,
waarbij de pabsagiers heen en
wser in hun stoelen werden
pstingerd. Ook getuigen de
palsqgiers over mêer den één
lendiieppqSing. Maar de ver-
klaring deervoor ls dst V8n
Qtaveren eerst het herken-
Ëtngsbdren van het vliqveld
van Fero, dat nsest de lan-
dtngsbaan staat ogrdeld,
heeft aengevlqgen. Daarna
vloog htj volgens het boekje
een clrcuit om voor de lan.
dingsdrempel van de bran te
rechtte komen.

Vastgeenoerd

lilat er toen precies is ge
beurd, is noffi gezqgvoerder

, Vur Staveren toeh nq een
irssdsel. De uitleziry van de
inpee znyarte dozen met
vluchtgegwens en fu ge-
rsprrtkken van bemannlrry en
rverkeerrleidlng arllsn uit-
igluitsel geven. Omdlt de ana-
ilyse niet in Portugrl krn wor-
rden gemaakt, djn de dozen
rmet vluchtgqtvcns naar
Farnbororgh in ErUeland ge
sturud, wrer een gespeciali-
nerd luchtvaertlaboratorium
lsgevegtigd.
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