Bob Cat maakte een opmerking die onder andere ging over het starten en landen op de
Doorman. Dirk Meirik antwoordde dat zo maar niet even kon, dat klopt.
Toch werd het starten en landen op het schip door de vliegers beoefend. Ook de Landing
Safety Officer (LSO) en eventueel een LSO under training konden hun hart ophalen. Men
noemde dat “Deck Landing Practice (DLP)”. Bij dit starten en landen bleef de haak van het
vliegtuig in en de landing kabels naar beneden .
Soms werd er een of meer DLP’s gemaakt bij terugkeer van een vlucht. Dan zat de hele
bemanning, twee vliegers een waarnemer en een telegrafist, aan boord. Wanneer er alleen
maar DLP plaats vond, waren meestal alleen de twee vliegers aanwezig.
Bij deze oefening werd dus, wanneer geen Wave off (verkeerde nadering) plaats vond, het
dek geraakt, gelijk een “Touch and go”op een startbaan. (De Wave off werd geinatiëerd door
de LSO.)
De aanraking van het dek ging gepaard met toch wel aardige dreunen. Ik heb vernomen dat
de mannen in moot 6, helemaal achteruit en ook wellicht die in moot 5 zich soms wel eens
concentratie problemen hadden. Maar “’t Was all in the game”. Ton Neleman maakte hier
een opmerking over op FB.
Nu was het natuurlijk niet zo dat een vlieger die zijn eerste landing op de Doorman moest
maken, moest uitproberen of het allemaal wel zou lukken. Hij had een goede training gehad
op het Vliegkamp. Tijdens deze oefeningen was er een landing spiegel opgesteld waarin de
zelfde nadering (balletje in het midden) en doorstart werd gemaakt. Men noemde dit Field
Carrier Landing Practice (FCLP) soms werd het ook “Addelen”
genoemd. Ook daar was een LSO aanwezig. Bovendien had de vlieger een ervaren collega
naast hem zitten, zoals natuurlijk ook bij zijn eerste echte deklandingen.
Nog iets over de “Bolter”. Dat was een deklanding waarbij wel het dek werd geraakt maar
de kabels gemist. Bij die doorstart raakte de haak over een bepaalde lengte het dek en sleet
af. Aan de haak zat een slof die gemakkelijk gedemonteerd kon worden. Na een bolter werd
hij soms vervangen. Ook natuurlijk na een aantal “Arresters” (geslaagde landingen).

Tracker maakt een geslaagde touch and go tijdens een DLP

Tracker neemt een “Wave-off” tijdens DLP

