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De DC3 die als regeringsvliegtuig werd gebruikt tot de Dakota-club hem in 1998 overnam. © Dietmar Schreiber

Al 35 jaar verslingerd aan iconische
Dakota
JUBILEUM | Wim Verkerk (54) is al jaren in de ban van de Dakota. Als flight attendant, of
steward, maakt de Amersfoorter regelmatig vluchten met het historische vliegtuig. Zaterdag viert
de Dutch Dakota Associaton het 35-jarig bestaan.
Istvan Kövi 12-09-17, 10:11 Laatste update: 10:12

Wim Verkerk was al op jonge leeftijd verslingerd aan vliegtuigen. © Saskia Berdenis van Berlekom

Amersfoorter Verkerk is natuurlijk present tijdens het feest Hangar 3 op Schiphol-Oost. Hij werd al vroeg
met het vliegvirus besmet. Toen hij als 9-jarige op een vakantievlucht naar Spanje met het gezin in een
toestel van Transavia voor het eerst turbulentie onderging, was hij prompt verkocht.
Uiteraard wilde hij piloot worden. ,,Maar met een bril lukte dat niet...''
Vliegtuigspotten langs de baan was nooit aan hem besteed. Hij wilde de lucht in. Hij had al contact met
stewardess Cockie van Giessel, later de eerste vrouwelijke captain bij Transavia. ,,Via haar kwam ik op
vliegveld Lelystad Ger van Gelder tegen. Een oud-Transavia-piloot, die daar promotiewerk stond te
doen voor de DDA.''
Zo werd hij vrijwel bij de oprichting betrokken bij de stichting. Die fungeerde als een vliegend
luchtvaartmuseum en haalde in 1984 een DC3 Dakota naar Schiphol. Het befaamde toestel dankt zijn
populariteit aan zijn robuuste en betrouwbare karakter, licht Verkerk toe. ,,In principe kunnen ze met
regelmatige maintenance oneindig in de lucht blijven.''
Het eerste vliegtuig werd in 1935 ontwikkeld door vliegtuigfabrikant Douglas Aircraft Company. De DC1
was een proefmodel, waaruit de DC2 voortkwam. De DC3 was de verbeterde versie. Bij de Royal Air
Force kreeg hij als koosnaam Dakota.

De Dakota is een echt werkpaard met geweldige
motoren van 1.200 pk
- Wim Verkerk

Luchtmacht
Ze deden aanvankelijk hoofdzakelijk dienst bij de luchtmacht in de Verenigde Staten en in Engeland.
,,Een echt werkpaard, met geweldige motoren - van 1.200 pk elk - van Pratt and Whitney. Het geluid is
zo kenmerkend dat je het direct herkent.'' De Dakota werd veel gebruikt voor troepentransport en
materieelvervoer. ,,Je kon er tanks en jeeps in zetten. Als de startbaan maar lang genoeg was, tilde hij
het.''
Na de oorlog raakte de DC3 of Dakota steeds meer in gebruik in de burgerluchtvaart. ,,Veel Dakota's
zijn van militaire toestellen omgebouwd.''
In Amerika groeide behoefte aan een toestel dat transcontinentale vluchten met passagiers kon maken,
die aan boord konden slapen. Eerdere modellen waren dan ook uitgerust met slaapplekken.
In totaal werden er sinds 1935 zo'n 11.000 vervaardigd, en nog ettelijke duizenden onder licentie in
China en Rusland. Ook Fokker in Nederland produceerde ze. Nu zijn er nog zo'n 350 luchtwaardig.
Vaak zijn die eigendom van luchtvaartclubs als de DDA. Die vond zijn exemplaar in Finland, en nam in
1998 het voormalige regeringstoestel, de PH-PBA, in gebruik. Daarmee wordt, onder de naam 'Prinses
Amalia', tot op de dag van vandaag gevlogen.
Jarenlang verzorgde de DDA commerciële vluchten met de Dakota, waarvoor kaartjes konden worden
gekocht. Dat werd uiteindelijk te kostbaar. ,,Je moet aan enorm veel regelgeving op het gebied van
veiligheid en dergelijke voldoen. Dat was niet meer vol te houden.''
Sindsdien maken vrienden en donateurs van de Dakota-club zelf vrijwel elk weekeinde vluchten naar
allerlei bestemmingen en rondvluchten boven onder andere Nederland. Die vluchten worden uitgevoerd
onder de Regeling Historische Luchtvaart.
Verkerk is regelmatig aan boord als lid van het cabinepersoneel. Hij volgde 30 jaar geleden al alle
denkbare opleidingen tot flight attendant, en maakte sindsdien talrijke vluchten mee. ,,Dat vliegbrevet
komt nog wel een keer'', verzekert hij.
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