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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