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Dirk

Vanaf zijn geboorte maakt Dirk Jansens via zijn broer André kennis met de 
militaire luchtvaart. Het NAVO-vliegveld van Weelde is weliswaar nog maar 
af en toe actief maar steeds is hij op post tijdens de manoeuvres die op het 
reservevliegveld in de Kempen plaatsvinden. Sinds zijn jeugd gaat hij ook 
regelmatig de toestellen van de Luchtcadetten,van de Kempische Aero Club en 
van de Vlaamse Zweefvlieg Academie observeren op zijn trouwe spottersplaats.

Een van de meest memorabele momenten beleeft hij in september 1984 
wanneer het vliegveld van Weelde weer ‘ontwaakt’ tijdens de oefening Cold Fire.

Naast de evenementen in Weelde volgt Dirk als gepassioneerd vliegtuigspotter 
en fervent modelbouwer zowel de nationale als internationale vliegactiviteiten 
op de voet.

Zijn fotografische vaardigheden en het uitgebreide beeldmateriaal waarover hij 
beschikt vormen een essentiële bijdrage tot dit rijk geïllustreerde boek.

André

In de zomer van 1954 maakt André Jansens in zijn geboortedorp Weelde kennis 
met de straaljagers van Kleine Brogel en met hun entourage. Hun komst zal een 
belangrijke invloed hebben op zijn leven. Hij wil piloot worden. Dat lukt hem 
ook. Hij vliegt achtereenvolgens Thunderstreak, Mirage en F-16. Als Kolonel 
Vlieger Stafbrevethouder wordt hij korpsoverste van Kleine Brogel.

Hij sluit zijn loopbaan af op 1 januari 1999. Vanaf dat moment sluimert bij hem 
het idee om de historiek van het reservevliegveld van Weelde te ontrafelen. 
Archieven, dienstnota’s en getuigenissen vormen de basis van zijn verhaal. Het 
resultaat is een relaas dat ook de nodige aandacht besteedt aan het politieke 
en militaire kader waarbinnen de aanleg van de Belgische vliegvelden zich 
heeft voltrokken en hoe uiteindelijk de reservevliegvelden nagenoeg volledig 
in onbruik geraken. Weelde als grootste militaire tweedehandsmarkt komt ook 
uitvoerig aan bod. Het boek verduidelijkt alle activiteiten, inclusief de niet-
militaire, op en rond het vliegveld uit de voorbije 60 jaar.

Met medewerking van







60 jaar vliegen 
in Weelde
Tussen historiek en anekdotes

60
 jaar vlieg

en
 in

 W
eeld

e

ANDRÉ EN DIRK JANSENS

A
N

D
R

É EN
 D

IR
K

 JA
N

SEN
S

ANDRÉ EN 
DIRK JANSENS

Dirk

Vanaf zijn geboorte maakt Dirk Jansens via zijn broer André kennis met de 
militaire luchtvaart. Het NAVO-vliegveld van Weelde is weliswaar nog maar 
af en toe actief maar steeds is hij op post tijdens de manoeuvres die op het 
reservevliegveld in de Kempen plaatsvinden. Sinds zijn jeugd gaat hij ook 
regelmatig de toestellen van de Luchtcadetten,van de Kempische Aero Club en 
van de Vlaamse Zweefvlieg Academie observeren op zijn trouwe spottersplaats.

Een van de meest memorabele momenten beleeft hij in september 1984 
wanneer het vliegveld van Weelde weer ‘ontwaakt’ tijdens de oefening Cold Fire.

Naast de evenementen in Weelde volgt Dirk als gepassioneerd vliegtuigspotter 
en fervent modelbouwer zowel de nationale als internationale vliegactiviteiten 
op de voet.

Zijn fotografische vaardigheden en het uitgebreide beeldmateriaal waarover hij 
beschikt vormen een essentiële bijdrage tot dit rijk geïllustreerde boek.

André

In de zomer van 1954 maakt André Jansens in zijn geboortedorp Weelde kennis 
met de straaljagers van Kleine Brogel en met hun entourage. Hun komst zal een 
belangrijke invloed hebben op zijn leven. Hij wil piloot worden. Dat lukt hem 
ook. Hij vliegt achtereenvolgens Thunderstreak, Mirage en F-16. Als Kolonel 
Vlieger Stafbrevethouder wordt hij korpsoverste van Kleine Brogel.

Hij sluit zijn loopbaan af op 1 januari 1999. Vanaf dat moment sluimert bij hem 
het idee om de historiek van het reservevliegveld van Weelde te ontrafelen. 
Archieven, dienstnota’s en getuigenissen vormen de basis van zijn verhaal. Het 
resultaat is een relaas dat ook de nodige aandacht besteedt aan het politieke 
en militaire kader waarbinnen de aanleg van de Belgische vliegvelden zich 
heeft voltrokken en hoe uiteindelijk de reservevliegvelden nagenoeg volledig 
in onbruik geraken. Weelde als grootste militaire tweedehandsmarkt komt ook 
uitvoerig aan bod. Het boek verduidelijkt alle activiteiten, inclusief de niet-
militaire, op en rond het vliegveld uit de voorbije 60 jaar.

Met medewerking van


	2016-03_Weelde-60jaar 1.pdf
	2016-03_Weelde-60jaar 2.pdf
	2016-03_Weelde-60jaar 3.jpg
	2016-03_Weelde-60jaar 4.pdf

