over zorgu/ekkend geluid in de linker motor van de Anthony Ruys

Uit de open brief van Rob Siitemann dd 11 februari 1993 aan Commissie Vooronderzoek
Luchtramp Faro t.a.v. de heer Biemond.
Deze brief is mede ondertekend door 91 andere passagiers van het verongelukte toestel.

Toen wij op 2L december'92 omstreeks kwart voor zes aan het
begin van de landingsbaan stonden en de motoren vol werden
opgestart om te vertrekken maakte de linkermotor volgens nijn
wàárneming een aanlopend geluid. Op dàt monent dacht ik terug
aan vorig jaar en schoot door mij heen: rrWaarom hebben ze nu
niet wêer eerst êen proefstart gernaakt?rl
Daarna heb ik, zoals ook in nijn proces-verbaal staat, het

toestel "mee omhoog zitten duwenrr.
Deheerx , die ook in het toestel zal, heeft tijdens het
optrekken, om precies dezelfde reden - naar zijn zeggen - op
dat moment tegen zijn buurman gezegd: 'fZaI ik even uitstappen,
dan kan ik hen helpen onhoog duwen. rt
Het zorgwekkende geluid verdween pas toen het toestel eenmaal
op kruishoogte $tas. Pas later, tijdens de landinqsprocedure
keerde het bewuste zorgwekkende geluid keer op keer terug,
iedere keer, als er mêer vermogen werd gegeven.
Later is gebleken uit, verlclaringen tegenover journalisten en
de recherche, dat er veel meer passagiers waren, die de linkermotor êen verontrustend afwijkend geluid vonden rnaken
{ A-cht personen worden bij name genoemd )

Trree passagiers met ervaring op het gebied van zrrare notoren
hebben bovèndien gemeld, dat hèt leek -lsof de motor niet tot
zijn vo1le vermogen kon komen.
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februari 2014. NB: de namen zijn gefingeerd op verzoek van de familie-

'Ik heb dat slepende geluid echt gehoordf
motor heeft
... Het toestel moet om 05.10 uur vertrekken, maar vanwege problemen met een
dat er flink aan een motor
de vlucht een vertraging van veertig minuten. Corine Hoeken hoort
- gelooft zenogdat
geschroefcl wordt. Zevíndthet weemd, m€ur'zelf stewardess geweest
het allemaal wel loslooPt.

geluid in de motor. 'I{et
Tijdens de vlucht verdwijnt dat optimisme. Zehoren een raar, slepend
klinkt niet goed', zegt Corine tegen Anna. Een fototoestel dat mensen die voor <ie famiiie
zitten op de grond hebben gez-et, smelt aan de vloer van het vliegfuig vast' " '
www.vliegramPfaro.nl
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