
Bekijk	de	webversie

SV-4B	Nieuwsbrief	2021

Met	deze	nieuwsbrief	proberen	we	zoveel	mogelijk	informatie	en	foto's	te	verzamelen	van	het
na-oorlogse	Belgische	opleidingsvliegtuig	SV-4B.	Foto's	en	informatie	zijn	dan	ook	steeds	meer
dan	welkom,	en	worden	gepubliceerd	op	onze	SV-4B	website.	Door	te	klikken	op	de	titel	of	de
foto	kom	je	op	de	pagina	terecht.	De	nieuwsbrief	verschijnt	enkele	keren	per	jaar.

Speciale	tip	voor	gmail	gebruikers	:
Zorg	er	voor	dat	deze	nieuwsbrief	niet	bij	uw	ongewenste	reclame	terecht	komt.	Versleep	de
nieuwsbrief	van	de	tab	Reclame	naar	de	tab	Primair	(de	persoonlijke	inbox).	Gmail	vraagt	dan
of	alle	nieuwe	e-mails	met	hetzelfde	afzenderadres	ook	onder	de	tab	Primair	geplaatst	moeten
worden.	Het	gewenste	antwoord	hierop	is	natuurlijk:	ja.

Afscheid	van	Guy	Van	Eeckhoudt
Op	5	oktober	2021	maakte	Brigade	Generaal	Vlieger	o.r.	Guy	Van	Eeckhoudt	zijn	laatste	vlucht.
Hij	was	voorzitter	van	het	1	Wing	Historical	Center	in	Bevekom,	dat	hij	samen	met	vele
vrijwilligers	opwaardeerde	tot	één	van	de	belangrijkste	militaire	luchtvaart	musea	in	België.	Als
eigenaar	van	de	SV-4B	V30	OO-MON	was	hij	en	zijn	zonen	Olivier	(Majoor	bij	de
Luchtcomponent	en	Commandant	van	de	Royal	Belgian	Air	Cadets)	en	Christof	een	graag
geziene	gast	op	de	vele	opendeur	dagen	en	air	events.	Als	zoon	van	Kolonel	Vlieger	Albert	Van
Eeckhoudt	noemde	hij	zijn	SV-4B	"Le	Pti	Van".	We	zullen	Guy	missen	maar	nooit	vergeten.

"The	air	up	there	in	the	clouds
is	very	pure	and	fine
bracing	and	delicious.
Any	why	shouldn't	it	be...

it's	the	same	the	angels	breathe"
(Mark	Twain)

SV-4B	V58	en	blauwe
helm
Christian	Gubel	die	vliegt	met	SV-4B	V58	wil
de	geschiedenis	van	de	SV-4B	niet	laten
verloren	gaan.	Heel	wat	SV-4B	piloten
vliegen	reeds	met	de	lederen	RAF	C	helm,
maar	Christian	wou	de	blauwe	Gueneau	202
helm	nieuw	leven	inblazen.	Na	heel	wat
zoekwerk	en	de	nodige	avionica
aanpassingen	in	de	UK	slaagde	hij	er	in	om
te	vliegen	met	een	originele	blauwe	helm	en
H	masker.	Een	mooi	initiatief	om	een	deel
van	de	geschiedenis	niet	verloren	te	laten
gaan.

SV-4b	V36	komt
terug	naar	België	!
Groot	nieuws,	eerder	kwam	al	de	SV-4B
V27	en	V22		terug	naar	België.	Raymond
Cuypers	liet	ons	weten	dat	ook	SV-4B	V36
binnenkort	terug	in	België	zal	zijn	(is
homebased	in	Canada)		al	wordt	het	een
restauratie	die	niet	meteen	voor	morgen	zal
zijn.	Maar	we	houden	iedereen	op	de
hoogte.

SV-4B	V52	leerling
piloot	Marc	Bedert
Bruno	Bedert	postte	deze	foto's	van	zijn
vader	Marc	Bedert	in	1969	als	leerling-piloot
met	de	SV-4B	V52.	Dit	toestel	werd	in	1978
als	laatste	militaire	vlucht	van	een	SV-4B
overgevlogen	naar	Koksijde	voor	openbare
verkoop.	Het	toestel	werd	later	ingeschreven
als	OO-BPL,	crashte	in	1980	en	werd	in	de
jaren	90	opnieuw	vliewaardig	gemaakt.	Het
toestel	is	momenteel	in	witte	kleur	en
homebased	op	EBAW.
	

SV-4B	radio	en
morsesleutel
SV-4B	V64	staat	opgesteld	in	het	1	Wing
Historical	Center	Bevekom.	Jean
Goderniaux	bezorgde	een	foto	van	de
orginele		radio	en	morsesleutel	die	zich	nog
in	het	toestel	bevindt.	Met	de	morsesleutel
werd	de	morselamp	bediend	die	zich	onder
de	romp	rechts	bevond.

SV-4B	V33	morse
lamp
SV-4B	V33	in	het	Brussels	Luchtvaart
museum	heeft	trouwens	nog	steeds	de
morselamp	rechtsonder	de	romp,	destijds	te
gebruiken	in	geval	radio	communicatie	niet
mogelijk	was.	Deze	detail	foto	werd
genomen	door	Wim	Robberechts.	Onder
andere	SV-4B	V42	die	vandaag	nog	steeds
vliegt	heeft	ook	nog	deze	lamp	die
oorsponkelijk	op	alle	toestellen	zat.

SV-4B	V1
Daniel	Brackx	(Belgian	Wings)	stuurde	ons
deze	prachtige	foto	van	SV-4B	V1.	Dit
toestel	was	een	kort	leven	beschoren.	Op
26/04/1953	raakte	het	in	een	vrille	waarbij
Sgt	Linsmeau	om	het	leven	kwam.	Leerling
piloot	Hensen	overleefde	de	crash.

SV-4B	V41	nieuwe
eigenaars
SV-4B	V41	kreeg	nieuwe	eigenaars	en	heeft
een	nieuwe	thuisbasis.	De	nieuwe	eigenaars
zijn	Rob	Schreurs,	Marc	Saey	en	Raymond
Cuypers,	en	het	toestel	verhuist	van	Zoersel
naar	Keiheuvel.

SV-4B	V22	is	terug
In	een	vorige	nieuwsbrief	hadden	we	het	al
over	SV-4B	V22	die	vanuit	Canada	terug
naar	België	zou	komen.	Intussen	zijn	alle
onderdelen	van	het	toestel	opgeslagen	in	de
restauratie	ateliers	van	RAR	(Raymond's
Aircraf	Restauration),	wachtend	op	een
definitieve	restauratie.	We	zetten	nog	enkele
foto's	van	de	aankomst	van	het	toestel	op	de
site.	Het	toestel	zit	nu	in	de	Stampe	collectie
samen	met	V27,	V42	en	V47.	Het	toestel	zal
geregistreerd	worden	als	OO-VZZ.
	

SV-4B	V19	op
Goetsenhoven
Piet	Van	Riet	stuurde	ons	deze	foto	van	een
line	up	in	Goetsenhoven	waarop	we	onder
meer	de	SV-4B	V19		zien	naast	de	V22.	Bij
deze	stellen	we	ook	graag	het	boek	voor	dat
Piet	schreef		"Van	gevechtspiloot	tot
Verkeersvlieger".	Van	1951	tot	1955	werd
hij	opgeleid	als	gevechtspiloot,	waarna	hij
een	cariere	startte	bij	het	toenmalige
Sabena.

SV-4B	V57	Oostende
1963
Roger	Vanhee	postte	deze	merkwaardige
foto	van	SV-4B	V57	genomen	in	1963	in
Oostende.	Dit	toestel	met	een	Blackburn
Cirrus	Major	III	motor	werd	pas	in	1954
afgeleverd	en	na	enkele	ongevallen	in	1964
overgedragen	het	Brussels	Luchtvaart
muzeum	waar	het	wordt	tentoongesteld	als
de	OO-ATD	(van	Divoy	en	Donnet).
	

SV-4B	V39	in
Goetsenhoven
Nog	eens	foto	uit	de	oude	doos,	SV-4B	V39
staat	klaar	om	net	als	de	V42	uit	de	hangar
gerold	te	worden.	Op	dat	ogenblik	waren	de
SV-4B	toestellen	nog	zilverkleurig	met	de
gele	band	op	de	romp.	Dit	toestel	werd	ook
gebruikt	als	sleeptoestel	voor	de	zwevers	in
Chièvres	en	werd	na	een	dodelijk	ongeval	in
1968	afgeschreven.	Een	overblijfsel	ervan	is
nu	nog	op	display	in	het	1	Wing	Historical
Center	Bevekom.

SV-4B	V55
Goetsenhoven
Deze	opmerkelijke	foto	van	Willem	Labro
toont	SV-4B	V55	en	V51	in	een	line	up	op
Goetsenhoven.	Van	V55	en	V51	krijgen	we
niet	zoveel	foto's.	Dit	toestel	zou	al	vele
jaren	gestockeerd	staan	en	wachtend	op
restauratie,	maar	meer	informatie	hebben
we	er	niet	over.	Leuk	detail	op	de	foto	is	ook
dat	SV-4B	V20	er	op	staat,	een	toestel	dat
als	SLN-01	werd	verkocht	aan	een
Canadese	koper.	Het	toestel	staat	nu	bij	Ron
Gosselin	(CAN)	voor	restauratie.
	

SV-4B	V29
Een	toestel	met	een	ongelooflijke
geschiedenis	is	wel	SV-4B	V29.	Het	toestel
overleefde	3	ongevallen,	er	was	de
verwarring	rond	de	registratie	(OO-GWR	en
GWB),	het	toestel	maakte	een	trip	naar
Zuid-Afrika	met	Cédric	Collete	en	Alexandra
Maingard	en	in	2018	werd	toestel	erkend	als
vliegend	erfgoed.	We	posten	dan	ook	graag
deze	oude	foto	van	Freddy	Feyen.
	

SV-4B	V24
Van	sommige	SV-4B	toestellen	beschikken
we	over	weinig	info.	SV-4B	V24	is	zo	een
toestel.	Na	2	eerdere	ongevallen	crashte	dit
toestel	na	het	slepen	van	een	zweefvliegtuig
in	1964.	Het	is	onduidelijk	wat	juist
gebeurde.	Het	ongeval	gebeurde	in	Moret-
Episy	(Frankrijk)	en	piloot	Sgt	Trahin	zou
daarbij	het	leven	hebben	gelaten.
	

SV-4B	V60	in	1957
SV-4B	V60	werd	afgeleverd	in	1955	maar	uit
dienst	genomen		in	1957	na	een	categorie	5
accident.	Ging	later	voor	restauratie	naar
Gerrit	Titeca	die	het	weer	vliegwaardig
maakte	onder	registratie	OO-SVC.	Nadien
verhuisde	het	toestel	definitief	naar
Nederland	waar	het	vloog	onder	registratie
PH-OPA.	Na	een	'overturn'	in	1997	ging	het
toestel	terug	naar	Gerrit	Titeca	voor
restauratie.	Momenteel	zou	het	toestel	nog
homebased	zijn	in	Teuge	(Nederland)
	

SV-4B	V36	als
sleeptoestel	bij	de
Luchtcadetten	in
1967
Toevallig	komt	SV-4B	V36	verschillende
keren	aan	bod	in	deze	nieuwsbrief,	want	op
de	valreep	kregen	we	nog	prachtige	foto's,
tijdsdocumenten	eigenlijk,	binnen	van	SV-4B
V36	als	sleepvliegtuig	bij	de	Belgische
Luchtcadetten	in	1967.	We	danken	dan	ook
Paul	Baquet	voor	deze	foto's	die	een	mooi
beeld	geven	hoe	een	sleep	met	een	SV-4B
zowel	vanop	de	grond	als	in	de	lucht	er	uit
zag

Verkoop
documenten	SV-4B's
aan	Canada	1971
Om	het	jaar	af	te	sluiten	deze	unieke
verkoop	documenten	uit	1971	van	enkele
SV-4B	toestellen	die	werden	verkocht	aan
Canada.	Het	volledige		document	kan	je
bekijken	op	de	pagina	van	SV-4B	V36.	Deze
documenten	werden	ons	bezorgd	door
Raymond	Cuypers	en	werpen	ook	een	licht
op	de	politieke	situatie	in	die	periode.	Want
de	koper	moest	zich	akkoord	verklaren	om
geen	enkel	toestel	of	onderdeel	te	verkopen
aan	het	toenmalige	Soviet	blok,	Cuba	of
Congo...

Verhuis	SV-4B	site	!!!
Wegens	stopzetting	telenet	hosting	in	2022	moeten	we	de	SV-4B	website	verhuizen	naar	een
andere	host.	Het	kan	dus	zijn	dat	de	site	bepaalde	tijd	niet	consulteerbaar	zal	zijn.	Wij	hopen,
samen	met	u,		dat	de	verhuis	probleemloos	kan	verlopen.	Hou	het	vooral	gezond	en	we	zien
elkaar	terug	in	2022.	(met	dank	aan	Bob	Godts	voor	onderstaande	foto	van	SV-4B	V27		OO-
RAY,	en	alle	mensen	die	de	site	voorzien	van	nieuwe	informatie	en	foto's).
	

	
Bezoek	onze	website
www.sv4b.be
D.	De	Quick

	

This	email	has	been	sent	to	{{email}}.	•	If	you	no	longer	want	to	receive	this	newsletter,
you	can	unsubscribe	here.	•	You	can	also	view	and	edit	your	subscription.	•	Please	add

sv-4b@telenet.be	to	your	address	book	to	ensure	our	emails	continue	to	reach	your
inbox.

https://stampe-vertongen-sv-4b.email-provider.nl/web/p6whligqgd/fmquubrtql
http://www.sv4b.be/
http://www.sv4b.be/
http://www.sv4b.be/
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v30.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v30.htm
http://www.sv4b.be/VanEeckhoudt-NL.pdf
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v30.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v30.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v36.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v58.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v58.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v36.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v36.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v58.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v52.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v52.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v52.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v64.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v64.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v64.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v33.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v33.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v33.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/detail.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v1.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v33.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v1.htm
https://www.belgian-wings.be/
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v1.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v41.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v41.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v41.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v22.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v22.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v22.htm
http://www.rar.be/
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v19.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v19.htm
https://www.pietvanriet.be/
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v19.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v39.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v57.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v57.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Nederlands/donnet.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v39.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v39.htm
https://1winghistoricalcentre.be/
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v57.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v29.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v55.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v55.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v20.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v24.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v29.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v29.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v19.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v24.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v24.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v60.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v60.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v60.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Nederlands/luchtcadetten.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Nederlands/luchtcadetten.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Nederlands/luchtcadetten.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v36.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v36.htm
http://users.telenet.be/sv-4b/Engels/v36.htm
http://www.sv4b.be/
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://stampe-vertongen-sv-4b.email-provider.nl/unsubscribe/p6whligqgd/fmquubrtql
https://stampe-vertongen-sv-4b.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=p6whligqgd&l=__________&m=__________
mailto:sv-4b@telenet.be
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-p6whligqgd-fmquubrtql

