We waren met bemanning Delta voor enkele maanden gedetacheerd op HATO Curaçao.
Tijdens deze term bracht de “Admirante Grau”, gelijk met het Eskader, een bezoek aan dit
eiland. Dit schip was eerder de kruiser HRMS de Ruyter die aan Peru was verkocht en deze
naam had gekregen.
Toen het Willemstad verliet werden wij op 9 mei 1978 met bemanning Delta aangewezen om
hen een waardig afscheid te doen bekomen.
De vliegers waren Cor Vennik en Theo Jansen. Aan hun was dat wel toe vertrouwd. Cor
vloog en toen wij boven het schip waren ging hij volgens mij terug in de tijd dat hij nog op
de Seahawk vloog.
Nu hadden Joep Weijers en ik plaats genomen in de neus, dit om niets van het zeker
spectaculaire nakende programma te missen.
Joep zat op de luxe stoel. Ik had plaats genomen op het voetenrekje. Nu was dit daar niet
voor ontworpen, het was dan ook verre van comfortabel, maar het zou in principe toch niet
lang nodig zijn. Buiten dat echter, werd er soms over gepraat dat het eventueel niet
berekend zou zijn op enkele tientallen kilo’s. Maar we zaten er wel meer op.
Na dat we daar voor ingestapt waren, duurde het even voor dat we “airborne” waren.
Gezien de gemiddelde temperatuur op de klip begonnen, ondanks ons aangepaste tropen
tempo, snel de eerste zweetdruppeltjes zich te manifesteren. Als je eenmaal vloog waren er
allerlei openingen waaruit een vrij krachtige luchtstroom begon te blazen en binnen “no
time” zat je OK. Zo ook in de neus.
Daar was een luchtslang met een soort platte trechter die een zalige, vrij krachtige
luchtstroom produceerde. Wanneer je alleen in de neus zat, duwde je hem in je broekspijp
van je vlieg-overall, deed je zwemvest los en de rits van je overall bovenin een stukje open.
Als je je dan strekte, stroomde de lucht via je benen, je edele delen, je corpus en langs je
bovenkant weer naar buiten. HEERLIJK.
Weer terug naar de vlucht. Joep en ik hadden het de avond er voor zeer gezellig gehad. Dit
even ter zijde. Ik richtte de luchtslang beurtelings op mij of op hem.
Bij het schip, toen Cor dacht dat hij weer in een Seahawk zat, werden diverse capriolen uit
gehaald. Ook was er een nadering met alles voor in het kantoor inclusief de jets, die
eindigde in een steile klim en een hoge bocht.
Het aantal G’s dat werd getrokken zorgde bij mij voor een zeer korte “Black out”. Of het
door het aantal G’s, mijn ongewone houding, of de avond er voor kwam weet ik niet.
Misschien een combinatie van hen. Sinds dien had ik echt vertrouwen in de sterkte van het
voeten rekje.

Admirante Grau verlaat Curaçao via Annabaai.

Met de bewuste luchtslang op het hoofd gericht, in de neus boven Annabaai.

