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"Co-piloot mo€st ervaring opdo€n bij landing Fam'
ROTTEPOAM. I I MAART. Deskundigen in de Poíugese raad vooÍ de buÍgerluchtvaart veronderslellen dat de
gezagvoerder ran de op 2l december Yorigjaar in Faro verongelukte DC-10 van Madin Air de zeer slechte
*€ersomstandigheden bij hetvliegveld wilde gebruiken om zijn co-piloot pÍaktijken'aÍing op le laten doen.
Na aflezen en afluisteren vaÍr de flight{ata-recorder en de cockpit-voice-recorder is vast komen te staan dat niet
gezagloerder H.W. lan Staveren vloog, rnaar zijn co-piloot R.J.H. Clemenkowss. Een niet zo eÍ!'aÍen vlieger.
volgens de door het persbureau Lusa in Lissabon geciteerde autoriteiten De bronnen zeggen hun beooÍdeling te
baseÍ€n op een tussenrappoÍt van de Portugese onderzoekscommissie.
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Presidentdirecteur M- Schróder van MaÍtinair beYestigde vanmorgen dat de co-piloot op deze vlucht aan de
stuurknuppe!_4aL '!e meeste chanermaatschappUen hanleren als regel dat alleen de captai+4t4fl-€*tandt-U.i
helber-enkele jaren gèleden besloten om dat anders te doen. De co-piloot moel precies hetzelfde kunnen als de---'.-.
T6ptait dezelïde h,valificatres hebben. Zij u.orden ook getraind orn onder alle weeÍsomstandigheden te kurÍen
v\íegen. Het is onzin dat deze co-piloot o!€r te weinig enaring zou beschikken: hij had er duizenden l'lieguren

in een DC l0 op

zillen". .*

\aninair beschikt nog niet over h€t Portugese rappoí. VoorziÍer B. Baksteen van de vereniging van
r.ï*""rLg"t*.gr'-"ó* * àln ir gebruíteuit. Ha ene traject vliegr àe. gezugu*.do. rt"t íní.rg 9g!-4p copiloor".

Het toestel !?n MaÍinair stoÍte in zware weersomstandigheden neer boven de landingsbaan lan Faro en vloog
in brand. Daaói-i kwamen 54 mensen om het leven. Uit het tussenrappod blijkt dat de bemanning op het laatste
ogenblik heeft getraclrt orn de landing afte breken. Op de cockpit-voice-recorder is te horen hoe captain Van
Staveren aan de co-piloot het commando geeft snel op te trekken ("go round'). Dat mislukte omdat het toestel
toen al ve€l te $€inig snelheid had. Uit de in Nederland afgeluisterde bandopnames blijkt ook dat de bemanning
kort heeft geslroken over de mogelijkheid uit te wijken naar het vliegveld van Lissabon.
De PoÍtugese onderzoekeÍs bevestiger de lezing die Martinairdirecteur Schrdder kort na de ramp gafover de
oorzaak: een orwerwachte. haÍde windstoot van opzij. Volgens het tusseffapp,ort stond eÍ op het vliegveld al
ecn tamelijk harde wind (37 kiloÍreter per uur) die plotseling werd afgewisseld met keiharde q'indstoten en
regen'lagen. De eeÍste windstoot, van ruirn zestig kilometer peÍ uuÍ. deed zich \ooÍjuist toen de DC-10 rvas
begornen aan het laatste stuk \"n de landing. Uit lrct onderzoek bliikt tel'ens dat de weerÍadàÍ in het to€st€l
uas uitgeschakeld.
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