
 

 

De Locheed P-2 Neptune  

Lockheed P-2V5 Neptune 1954-1961 12 VSQ 320  

Lockheed P-2V7 Neptune 1961-1982 19 VSQ 5, VSQ 320, VSQ 321  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2V-5 boven Nederland  

Lockheed P2V-5 Neptune 

Afmetingen: 

Lengte: 24,87 m Spanwijdte: 31,65 m 

Hoogte: 8,55 m Vleugeloppervlak: 92 m2 

Gewichten: 

Leeggewicht: 18956 kg Max. startgewicht: 34573 kg 

Prestaties: 

Max. snelheid: 548 km/u Stijgsnelheid: - m/min 

Kruissnelheid: 315 km/u     

Vliegbereik: 7650 km Plafond: 6227 m 

Motortype: Twee Wright Cyclone R-3350-30W van 2393 kW 

Bemanning: - 

Bewapening: Neus 2 snelvuur Kanonnen  van 20mm          type Mk. II Hispano 

 Rugkoepel 4 mitrailleurs  .50      type: Browning  

 Bommen en Torpedo’s  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lockheed_P-2_Neptune
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lockheed_P-2_Neptune


 

 

Registratie 
Tweede 

Registratie 

US-
Fiscal 
Year-

nr 

Constr.nr. 
Datum in 

dienst 
Datum uit 

dienst 
Opmerkingen 

Alle toestellen zijn verstrekt onder MDAP. Na teruggave (MAAG) grote revisie bij Aviolanda en door de USA aan 
Portugal gegeven. 
Vanaf september 1959 werd een nieuw registratie-systeem doorgevoerd 

S-21 086 134671 426-5273 08-12-1953 09-03-1962   

S-22 087 134672 426-5274 16-12-1953 07-06-1961   

S-23 088 134673 426-5275 15-12-1953 04-06-1960   

S-24 089 134674 426-5276 21-01-1954 03-02-1961   

S-25 090 134675 426-5277 23-12-1953 20-07-1961   

S-26 091 134676 426-5278 21-01-1954 21-04-1960   

S-27 092 134718 426-5279 21-01-1954 06-10-1960   

S-28 093 134719 426-5280 21-01-1954 09-01-1961   

S-29 094 134720 426-5281 24-02-1954 07-12-1961   

S-30 095 134721 426-5282 25-02-1954 02-12-1960   

S-31 096 134722 426-5283 24-02-1954 29-07-1960   

S-32 097 134723 426-5284 24-02-1954 18-04-1961   

De lange carriere van de Neptune in MLD dienst begon in 1954 met de ontvangst van twaalf vliegtuigen 

van het type P2V-5. Deze toestellen hebben bij de MLD dienst gedaan tot 1960 waarna hun dienst is 

voortgezet bij de Portugese luchtmacht.  

Twelve P2V-5s (serials 19-21/19-32) were delivered to the Marineluchtvaartdienst No. 320 Squadron 

between October 1953 and January 1954. Beginning in 1960 these aircraft were progressively withdrawn 

from use and by 1962 all had been transferred to Portugal. 

Achtergrond 

Hoewel een klein aantal toestellen werd aangepast voor gebruik aan boord van vliegdekschepen was het 
ontwerp primair geschikt voor gebruik vanaf bases aan land. Dit vliegtuigtype was een succesvol 
exportartikel en heeft wereldwijd dienstgedaan in diverse krijgsmachten. 
Ook bij de Nederlandse Marine Luchtvaartdienst heeft de Neptune lange tijd dienstgedaan. De MLD-
toestellen waren eerst nog van het type P-2V5 (12 stuks in de periode 1958-1962) en later van het type P-
2V7 (in de periode 1962-1984, aanvankelijk 15 stuks, later aangevuld met vier exemplaren overgenomen 
van de Franse marine). De P-2V7's zijn later verbouwd tot SP-2H. Ze waren destijds ingedeeld bij 320 en 
bij 5 squadron en gelegerd op de basissen Valkenburg bij Katwijk aan Zee en Hato, Curaçao.  
Het oorspronkelijke ontwerp stamde al uit de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog maar raakte vanaf 
1944 in een stroomversnelling toen duidelijk werd hoe gemakkelijk de productie was en hoe 
onderhoudsvriendelijk het toestel in gebruik was. Deze beide factoren bleken later ook van cruciaal belang 
bij de wereldwijde export en bij de lange operationele levensduur van het toestel. 
De latere versie van de Neptune werd een van de eerste toestellen die zowel met zuigermotoren als 
straalmotoren was uitgerust. Het geluid van een Lockheed Wright zuigermotor is onmiskenbaar, een mooi 
diep geluid en brullend op volle pot.  De Westinghouse straalmotoren niet te overhoren als ze bij staan, een 
gierend geluid  Tezamen goed voor 515 km/h 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegdekschip
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marine_Luchtvaartdienst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Squadron
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegkamp_Valkenburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katwijk_aan_Zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hato_(Cura%C3%A7ao)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wright_Aeronautical&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westinghouse


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aankomst van het eerste maritiem patrouillevliegtuig Lockheed P2V-5 Neptune, nog in de originele MLD kleuren 
 

 
 

 

 

De P2V-5 als gunship met duidelijk zichtbaar de 2  

20 mm kanonnen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kanons van 20mm 

De opstelling is eleveerbaar  

Nose Gun Turret 
 
 
 
 

http://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=popup.viewimage&img=imh/Afbeeldingen/024937.jpg
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P2V-5 met geschutskoepels in neus en boven op de fuselage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2V-5S bewapend met 2 x 20 mm kanons in neus, rug geschutkoepel is nog net te zien  

Lockheed Neptune P2V-7Bs (Straffer Gunship)  

Het jaar daarop werden vijftien vliegtuigen van het type P2V-7B aangeschaft die werden ingedeeld bij 

VSQ.321 in het toenmalig Nederlands Nieuw Guinea. Na de soevereiniteitsoverdracht van Nieuw Guinea 

aan de Verenigde Naties in 1962 kwamen de toestellen naar Nederland en werden ingedeeld bij VSQ.320. 

In de jaren die daarop volgden werden de P2V-7B’s omgebouwd voor specifiek maritieme patrouille en 

onderzeebootbestrijdingstaken en werden aangeduid als SP-2H. Het meest in het oog springende 

verandering bij deze verbouwing was het vervangen van de gesloten rompneus voor een transparante 

neus met waarnemersstoel. In 1965 zijn nog vier Neptunes van het Franse Aéronavale overgenomen. De 

Neptune heeft bij de MLD dienst gedaan tot 1982 waarna het is vervangen door de P-3C Orion. Dit model 

stelt een exemplaar voor in de uitdossing tijdens de laatste dienstjaren bij de MLD. 

http://members.casema.nl/lnamesac/nl/Orion_nl.htm


 

 

Lockheed P-2 Neptune P2V-7Bs  

Algemeen 

Rol onderzeebootbestrijding 

Bemanning  max 11 afhankelijk van missie 

Varianten zie tabel 

Status 

Eerste vlucht 1954 

Afmetingen 

Lengte  28 m 

Hoogte  8,6 m 

Spanwijdte  30,5 m 

Vleugeloppervlak 92,9 m² 

Gewicht 

Leeggewicht 19505 kg 

Max. gewicht 36300 kg 

Krachtbronnen 

Motor(en)  2x Curtis Wright R3350 WA turbo compound zuigermotor. en  2x Westinghouse J34 WE.34 straalmotoren. 

Propeller(s) 4 bladig Hamilton Standard Propeller 

Stuwkracht  elk 2,4 kN  (3700Brake Horse Power)  

Prestaties 

Kruissnelheid 300 

Topsnelheid 586 km/u 

Actieradius 7000 km 

Dienstplafond 6830 m 

Bewapening 

Ophangpunten 4 

Bommen  max. 3630 kg aan bommen, torpedo’s of dieptebommen 

Raketten  2,75 inch in monteerbare rekken 

Kanonnen 4 snel vuurkanonnen 20 mm in een vaste opstelling    type Mk II  Hispano  

 

De P2V-7B waren Neptunes uitgerust als aanvalsvliegtuigen met 4 kanons in de neus. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bemanning
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lengte_(meetkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogte
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Motor
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wright_Aeronautical&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westinghouse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Propeller
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuwkracht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bom_(wapen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raket_(apparaat)


 

 

Lockheed Neptune P2V-7S (SP-2H) Onderzeebootbestrijding  

Lockheed P-2 Neptune P2V-7S  

Algemeen 

Rol onderzeebootbestrijding 

Bemanning  8 tot 12 man  afhankelijk van missie 

Varianten zie tabel 

Status 

Eerste vlucht 1945 

Afmetingen 

Lengte 27,77 m  

Hoogte 8,84 m 

Spanwijdte 30,9 m 

Vleugeloppervlak 92,9 m² 

Gewicht 

Leeggewicht 19080 kg 

Max. gewicht 33655 kg 

Krachtbron 

Motor(en) 2x Curtis Wright R3350 WA turbo compound zuigermotor. en  2x Westinghouse J34 WE.34 
straalmotoren. 

Propeller(s) 4 bladig Hamilton Standard Propeller 

Stuwkracht  Zuigermotoren elk 2,4 kN  (37050 Brake Horse Power)  Straalmotoren  2 x 15.10 kN 

Prestaties 

Kruissnelheid 300 

Topsnelheid 635  km/u alles bij. Alleen op de zuigermotoren 528km/h 

Actieradius 6400 km 

Dienstplafond 7600 m 

 Bewapening 

Dieptebommen 250/350 lbs 
 

Torpedo's Mark 44/47 
 

Mijnen 
 

AS12 draadgeleide raketten 
 

SS11 draadgeleide raketten 
 

5"-raketten 
 

HVAR 2-1/4"raketten  
 

Zoeklicht, lichtsterkte in kaars bij 120 Amp. 70.000.000 candela  

 

Brandstof voorraden: voor de P2V-7S (SP-2H)   benzine grade 115/145 

2 afwerpbare tip tanks met een inhoud van 200 US gallon elk 

2 Outer wing tanks met een inhoud van 650 US gallon elk 

2 Center wing tanks met een inhoud van 790 US gallon elk 

En optioneel 1 afwerpbare (2 cellen) Bomb bay tank met een inhoud van 700 US gallon totaal.  

Dit maakt een totaal mogelijke tankinhoud van 3980 US gallon 

Het bijzondere aan de Westinghouse J34 WE.34 straalmotoren. is dat zij werken door de verbranding van 

benzine en dit gaf bij het gebruik van de hoogwaardige benzine die in de Neptune gebruik werd gaf in n de 

motoren een zeer sterke lood vervuiling.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bemanning
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanwijdte_(vlucht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Motor
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Westinghouse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Propeller
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuwkracht
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HATO Curacau de 212 taxiend op de runway  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De SP-2H was een onderzeeboot opsporings- en bestrijdingsvliegtuig. Gelijk aan P-2H versie maar met 

extra Julie/Jezebel onderzeebootbestrijdingsapparatuur. Hiervan zijn er 19 aan de Nederlandse Marine 

Luchtvaartdienst geleverd (waarvan 4 van de Fransen overgenomen) 

Grote diversiteit 

XP2V-1: 

Twee prototypen met twee Wright R-3350-8 stermotoren van elk 2300 pk en twee .50 in machinegeweren in 

de neus-, start en rugkoepel en 3600 kg bommen in intern bommenruim. 

P2V-1: 

Eerste productieversie, 14 stuks gebouwd, met twee Wright R-3350-8A stermotoren van elk 2300 pk. Verder 

voorzieningen onder de vleugel voor 16 HVAR raketten van 130 mm of vier 4 Tiny Tim raketten van 300 mm 

XP2V-2: 

Aangepaste vijfde productie P2V-1 met twee Wright R-3350-24W stermotoren met water-injectie. 

P2V-2: 

Tweede productieversie met twee Wright R-3350-24W stermotoren van 2800 pk elk met water-injectie. 

Neuskoepel vervangen door ‘strafer’-neus met zes vaste 20 mm kanonnen. Er werden 80 stuks van gebouwd.  

• P2V-2N "Polar Bear": aangepaste versie voor poolexpedities. Voorzien van skis, RATO-voorzieningen , 
Bewapening verwijderd. 

• P2V-2S: Eén exemplaar voor ASW aangepaste variant met een AN/APS-20 radar en extra 
brandstofvoorziening. 

 

 

P2V-3: 

Verbeterde versie met twee Wright R-3350-26W stermotoren van 2400 pk elk en voorzien van ‘jet-uitlaten’. 53 

stuks gebouwd.  

• P2V-3B: Conversie van P2V-3 met een ASB-1 Low Level Radar Bombing System. Zestien toestellen zijn 
gemodificeerd. 

• P2V-3C: Nucleaire bommenwerper voor gebruik vanaf vliegdekschip. Uitgerust met JATO; neus- en 
rugbewapening verwijderd. Elf stuks omgebouwd 

• P2V-3W: 30 stuks van AEW versie met AN/APS-20 zoekradar. 

• P2V-3Z: Twee voor VIP transport omgebouwde P3V-2s. 

P2V-4: 

Verbeterde onderzeebootbestrijder met AN/APS-20 radar en voorziening voor sono-boeien; tiptanks onder de 

vleugel, waarvan de stuurboord-tank met een zoeklicht. De eerste 25 stuks hadden een Wright R-3350-26WA 

motor van 3200 pk, de laatste 27 stuks twee Wright R-3350-30W (met turbocomperessie) van 3250 pk. Vanaf 

1962 werden de resterende toestellen aanduid met P-2D. 

 

P2V-5:       (MLD)  

Verbeterde versie, 424 stuks gebouwd,  met twee 20 mm kanonnen in neuskoepel, twee .50 inch in rug- en 

staartkoepel; grotere, afwerpbare tiptanks, aan neuskoepel gekoppeld zoeklicht in stuurboord tank en een 

AN/PAS-8 radar in de bakboord tank; een AN/APS-20 in een radome onder de romp. Later werd de 

neuskoepel vervangen door een glazen verkennersneus en werd de staartkoepel vervangen door een 

verlengde staart met MAD (vaak ook toegepast op eerdere toestellen  

 

• Neptune MR.1: Britse aanduiding voor 52 geleverde toestellen. 

• P2V-5F: Versie met twee Wright R-3350-32W stermotoren van elk 3250 pk en twee Westinghouse J34 
straalmotoren van elk 14,5 KN stuwdruk. Vier ophangpunten onder de vleugel warden achterwege gelaten. 
Vanaf 1962 aangeduid als P-2E.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marine_Luchtvaartdienst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marine_Luchtvaartdienst


 

 

o AP-2E: Vijf stuks ongebouwde P2V-5F met special SIGINT/ELINT apparatuur. 

o NP-2E: Eén P-2E aangepast als permanent test-toestel. 

o OP-2E: Twaalf stuks speciaal aangepaste verkenners voor gebruik in Zuid-Oost Azië. 

• P2V-5FD: Aangepaste P-2V5F voor gebruik met Drones waarbij alle bewapening werd verwijderd. Vanaf 
1962 aangeduid als DP-2E. 

• P2V-5FE: P2V-5F met extra elektronische apparatuur, vanaf 1962 aangeduid als EP-2E. 

• P2V-5FS: Twaalf stuks omgebouwde P2V-5F met Julie/Jezebel ASW vanaf 1962 aangeduid als SP-2E in 
1962. 

P2V-6: 

Versie met vergroot bommenruim, voorziening voor het leggen van mijnen en foto-verkenning.  Kleiner 

AN/APS-70 radar in p laats van de AN/APS-20. Aanvankelijk gelijke bewapening als P2V5, maar later ook 

uitgerust met glazen neus. 67 stuks gebouwd voor Us Navy en Aeronavale. Vanaf 1962 aangeduid als P-2F.  

• P2V-6B: Zestien stuks gebouwd als scheepvaartbestrijders met voorziening om twee AUM-N-2 Petrel 
antischeepsraketten, later aangeduid las P2V-6M en vanaf 1962 als MP-2F. 

• P2V-6F: P2V-6 met later aangebrachte twee Westinghouse J34 straalmotoren van elk 14,5 KN stuwdruk, 
vanaf 1962 aangeduid als P-2G. 

• P2V-6T: Conversie voor trainingsdoeleinden , bewapening en tiptanks verwijderd., vanaf 1962 aangeduid als 
TP-2F. 

P2V-7: 

287 stuks van de laatste door Lockheed gebouwde versie uitgerust met twee Wright R-3350-32W van elk 

3250 pk en Westinghouse J34 straalmotoren van elk 14,5 KN stuwdruk; herzien tiptanks, AN/APS-20 in een 

herzien radome en een gewijzigde canopy . Vanaf 1962 aangeduid als P-2H  

(MLD) 

• P2V-7B: 15 toestellen met straferneus voor de MLD. Later omgebouwd tot SP-2H met glazen neus voor 
onderzeebootbestrijding. 

•  

• P2V-7LP: Vier toestellen met wiel/ski onderstel en JATO voorziening voor gebruik in de poolstreken, vanaf 
1962 aangeduid als LP-2J. 

• P2V-7S: Gemodificeerde versie met extra ASW/ECM apparatuur waaronder Julie/Jezebel gear, vanaf 1962 
aangeduid als SP-2H. 

• AP-2H: Vier omgebouwde toestellen in een zwaar bewapende grond-aanvals versie met onder andere FLIR 
en Low Light TV system; staartkoepel 

• DP-2H: omgebouwde P-2H voor gebruik met drones. 

• EP-2H: Eén omgebouwde P-2H met UHF telemetrische apparatuur 

• NP-2H: Conversie van één P-2H voor testdoeleinden. 

• RB-69A: Vijf nieuwe en twee omgebouwde toestellen voor de CIA. Door Us Navy aangeduid als P2V-7U 

• CP-122 Neptune: Aanduiding van de RCAF zonder Westinghouse geleverd. 

Kawasaki P-2J (P2V-Kai):  

82 stuks door Kawasaki in licentie gebouwd toestellen met T64 turboprop en andere verbeteringen. 

 

 

De Cockpit  



 

 

Grootste uitwendige kenmerken was bij P2V-7B een dichte neus met mitrailleurs en de SP-

2H een doorzichtige neuskoepel waar een observer kon plaats nemen. 
 

Fifteen P2V-7Bs (serials 200/214) were 

delivered to No. 321 Squadron between 

September 1961 and February 1962. The 

P2V-7Bs had a solid cannon nose and 

with the exception of 200 were all 

upgraded to the SP-2H standard. 

Following the dissolution of No. 321 

Squadron., the Neptunes were taken 

over by No. 320 Squadron. As France 

stepped up its Neptune replacement 

program, the MLD Neptune force was 

supplemented by four French SP-2Hs 

during 1965. No. 320 Squadron retired its 

last seven Neptunes in March 1982. 

 

 

Neptunes in acties  

24 maart 1962  : ontdekt een Lockheed Neptune de P 2V - 7 van het Squadron 321 van de Marine 
Luchtvaart Dienst op Biak, een Indonesische Schoener die bij Fak Fak de kust van Nederlands Nieuw-
Guinea tracht te bereiken. Aangezien deze Schoener, ondanks herhaalde waarschuwingen, toch naar de 
kust blijft koersen wordt het schip door het vliegtuig met behulp van enkele raketten in brand geschoten. 
Drie dagen later, bij Aidoena aan de Jera-rivier, zullen ongeveer 30 Indonesische infiltranten aan land 
gaan. Acties van mariniers en politie leiden ertoe, dat deze infiltranten uiteindelijk op 20 April 1962 geheel 
onschadelijk zullen worden gemaakt. 

17 mei 1962 schiet een Lockheed Neptune de B 207 van Squadron 321 te Biak, in samenwerking met de 
onderzeebootjager Hr.Ms Groningen, een Indonesische DC- 3  Dakota neer in de Rijklof van Goensbaai in 
Ned. Nieuw-Guinea. 

11 augustus 1962 afslaan van een landingspoging op het eiland Misool door Hr. Ms. Friesland en een 
Neptune-vliegtuig 

 

 

 

Misool 
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Let op de B van BIAK  

Verdere info NNG 

Het agressieve optreden van Indonesië in Nieuw-Guinea in 1962 begint min of meer met de poging van 
drie motortorpedoboten om de zuidkust te benaderen. Deze poging werd echter bij Vlakke Hoek door het 
optreden van Hr. Ms. Evertsen, Hr. Ms. Kortenaer en een Neptune-vliegtuig van de marineluchtvaartdienst 
op 15 januari te 21.30 uur afgeslagen. 
Een motortorpedoboot, de Matjan Tutul, werd in brand geschoten en de beide anderen werden op de 
vlucht gejaagd in zuidwestelijke richting. In totaal werden 52 overlevenden van de Matjan Tutul 
gevangengenomen. 
Het grote aantal militairen aan boord van deze motortorpedoboot wees op een infiltratiepoging. Dit bleek 
ook uit de verhoren van de krijgsgevangenen. 
Dat Indonesië van plan was hiermee verder, te gaan, bleek overduidelijk uit de infiltraties in de nacht van 
18 op 19 maart op de eilanden Waigeo en Gag. Op deze eilanden landde namelijk een volledig bewapende 
compagnie. Deze compagnie behoorde tot hetzelfde onderdeel als de geredden van de Matjan Tutul. 
Zodra deze infiltraties bekend waren geworden, werden op 22 maart mariniers en later ook politie en een 
eenheid van het Papoea-vrijwilligers-korps tegen de infiltranten ingezet. Deze inzet had tot gevolg, dat op 
22 april beide eilanden van infiltranten waren gezuiverd. 
Tijdens deze zuiveringsactie viel op 25 maart een Indonesisch vliegtuig het bij het eiland Gag liggende 
landingsvaartuig nr. L 9534 aan. Door deze aanval werd het vaartuig licht beschadigd en werden drie van 

de bemanningsleden licht gewond. 

Bij Aidoena aan de Jera-rivier gingen op 27 maart  30 infiltranten aan land. Acties van mariniers 
en politie leidden er toe, dat deze infiltranten op 20 april geheel onschadelijk waren gemaakt. 
Wegens de duidelijk gebleken Indonesische dreiging nam de Nederlandse regering nu maatregelen 
om de veiligheid in Nieuw-Guinea te kunnen handhaven. Op 28 maart begon zij daarom versterkingen te 
zenden voor de strijdkrachten in dit gebied. Deze versterkingen werden per vliegtuig en per schip uit 
Nederland en de Nederlandse Antillen gezonden. 

Op 18 augustus 1962 bevonden zich in Nieuw-Guinea: Hr. Ms. Friesland, Hr. Ms. Groningen, Hr. Ms. 
Limburg, Hr. Ms. Overijssel, Hr. Ms.Evertsen, Hr. Ms. Kortenaer, Hr. Ms. Luymes, Hr. Ms. Snellius, Hr. Ms. 
Pelikaan, Hr. Ms. Dolfijn, Hr. Ms. Zeeleeuw, 3 dregboten, 3 LT's, 7 LCPR's, 6 LCA's, 2 sleepboten, 84 
zodiac-rubberboten, diverse motorsloepen en de hulpschepen Duivendrecht, Bussum en Alte Marum met 
in totaal 2956 man vlootpersoneel. 
Op Biak was het sqadron 321 gestationeerd met 326 man van de Marineluchtvaartdienst. Verder waren er 
1425 mariniers. De totale sterkte van de Koninklijke marine bedroeg 4707 man, die van de Koninklijke 



 

 

landmacht 4096 man en die van de Koninklijke luchtmacht 720 man. De totale sterkte der Nederlandse 
strijdkrachten was 9523 man. 
Ook op ander terrein viel de Indonesische agressie waar te nemen, zoals te Hollandia bleek, toen aldaar de 
politie op 7 april een ondergrondse organisatie oprolde, die zich voornamelijk had bezig gehouden met 
wapen diefstallen. 
Nabij Fak Fak hield op 19 april Hr. Ms. Evertsen een prauw met 5 infiltranten aan. 
Op 10 april werden wederom snelle vaartuigen noordwest van Fak Fak waargenomen. Zij werden door het 
optreden van Hr. Ms. Evertsen en Hr. Ms. Utrecht verdreven. 
Daarna zette Indonesië een nieuw strijdmiddel in n.l. de parachutisten. Van 26 april tot 24 juli werden 
parachutisten afgeworpen boven de Vogelkop, het Oninschiereiland en de omgeving van Kaimana en van 
Merauke. Naar schatting werden 1195 parachutisten afgeworpen. 
Tegen deze parachutisten werd met kracht opgetreden. Onafgebroken achtervolgde mariniers, soldaten, 
politie en leden van het Papoea-vrijwilligerskorps deze invallers. De parachutisten splitsten zich echter op 
in kleine groepen en vermeden zo veel mogelijk elke gevechtsaanraking. Dank zij de krachtdadige hulp van 
de bevolking, die optrad als gidsen en boodschappers, meldde waar de parachutisten en andere infiltranten 
zich ophielden en in sommige gevallen zelfs zelf tegen hen optrad, mocht het de troepen te land, tevens 
dank zij de krachtdadige steun van Hr. Ms. schepen en vliegtuigen, gelukken om tot 18 augustus 1962 ruim 
366 van deze parachutisten uit te schakelen. 
Bovendien patrouilleerden Hr. Ms. schepen en vliegtuigen dag en nacht onverdroten langs en boven de 
kust van Nieuw-Guinea. Hierbij werden diverse successen geboekt zoals de aanhouding van een prauw 
met 20 infiltranten bewesten Fak Fak op 14 mei door Hr. Ms. Utrecht, het onder vuur nemen en daardoor 
verdrijven van Indonesische vliegtuigen nabij Kaimana op 15 mei door Hr. Ms. Limburg, het neerschieten 

van een Dakota-vliegtuig  

21 mei van parachutisten nabij Teminaboean, de aanval op 31 juli van een Neptune-vliegtuig op een 
onderzeeboot nabij het eiland Noemfoor, de steun van Hr. Ms. Evertsen aan de acties van de mariniers op 
het Oninschiereiland, de steun van Br. Ms. Luymes aan de acties van de mariniers op 10 augustus op het 
eiland Misool en het afslaan van een landingspoging op het eiland Misool Na het voorlopige akkoord 
tussen Nederland en Indonesië werden op 18 augustus 1962 alle gevechtshandelingen gestaakt. Op 1 
oktober 1962 volgde de soevereiniteitsoverdracht aan de Verenigde Naties. 
Met ingang van 1 oktober vertrokken de vlooteenheden en vliegtuigen naar Nederland. Personeel en 
bruikbaar materieel van de Koninklijke marine, de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht 
werden met schepen en vliegtuigen naar Nederland teruggebracht. De verliezen aan personeel, die de 
Koninklijke marine in het jaar 1962 leed, waren, gezien de gevechtshandelingen en de omstandigheden, 
gelukkig gering. Doch elk verlies is smartelijk, moge deze smart iets worden verzacht door de wetenschap, 
dat zij vielen in de uitoefening van hun plicht voor Koningin en 

Vaderland.  

Uit het Jaarboek  voor de Koninklijke Marine, Jaargang 1962. Via 
George J. Visser 

Outer wing tank  

Westinghouse J34 WE.34 straalmotor 
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Crash Neptune 200  P2V-7B te Biak 11 mei 1962 

After touchdown at Biak Airport, the crew encountered difficulties and the airplane went out of control, veered 

off runway and came to rest in a ditch. There were no casualties but the aircraft was damaged beyond repair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 januari 1965 

In 1965 gaan twee vliegtuigmonteurs zonder vliegervaring aan de haal met een militair toestel. Ze krijgen 

het van de grond, maar dat ze het nooit meer kunnen landen, moeten ze hebben geweten. Ze storten in 

zee en Katwijk ontsnapt aan een ramp. Wat de mannen tot deze daad dreef, is tot op de dag van vandaag 

een mysterie. 

Frans Bolk     Huib van Oostende  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is vrijdagavond tegen middernacht, 22 januari 1965. De 
koude oorlog is in volle gang en op Vliegkamp Valkenburg 
is een eskader van twaalf Lockheeds Neptune SP-2H 
gestationeerd als duikbootbestrijdingsvliegtuig. Ook kunnen 
de toestellen worden ingezet voor opsporings- en 
reddingsoperaties, OSRD in vakjargon, en daartoe staan 
er  vijf opgesteld op de Flight, het rangeerplatform aan de 
zuidoostkant van het vliegveld. Vliegtuigmonteur Ad 
Meulenberg loopt samen met zijn maat Tom Boel de wacht, 
herinnert hij zich ruim vijftig jaar later nog: “Het was een 
koude nacht en de regen kwam met bakken uit de hemel.” 
Kort voor middernacht ziet Meulenberg vanuit de duisternis 
Boel op hem afkomen lopen met de vraag of hij weet of er 

OSRD is: “Ik zei van niets te weten. Hij antwoordde dat er zojuist twee monteurs, Frans Bolk en Huib van 
Oostende, naar de Flight waren gekomen met het verhaal dat ze de Neptune 212 klaar voor vertrek 
moesten maken wegens een schip in nood op de Noordzee.”Meulenberg belt de wachtcommandant. Die 
weet evenmin van een OSDR, maar zal navragen. De wacht gaat terug naar het platform, waar hij Bolk en 
Van Oostende aantreft, die al op de vleugels van de Neptune zitten om de motoren en vleugelkleppen te 
ontdoen van hun beschermhoezen. Boel vraagt waar de piloten blijven, waarop Bolk antwoordt dat die 
onderweg zijn.Boel en Meulenberg krijgen argwaan. De baanverlichting is niet ontstoken, wat bij een 
OSDR gebruikelijk is. “Ik ging direct naar de achtcommandant, die zei nog geen antwoord te hebben,” 
vertelt Meulenberg. Terug bij de Neptune ziet hij dat Bolk in de cockpit zit en de eerste motor start. Hij ruikt 
nu echt onraad: “Dat was iets dat normaal gesproken de piloten deden.” 
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Steek de banden lek 
Voor de derde keer spoedt Meulenberg zich naar de wachtcommandant en ditmaal weet deze meer: er is 
helemaal geen sprake van OSDR. Meulenberg holt naar de Flight, waar de Lockheed begint te taxiën. 
Beide surveillanten rennen naar de wachtcommandant, die hen opdraagt het vliegtuig tegen te houden. 
Meulenberg gaat dwars door het gras achter de Neptune aan, die koers heeft gezet richting het begin van 
de startbaan. 

Op de baan aangekomen kijkt Meulenberg de Neptune, die 
inmiddels is gedraaid, recht in de landingslichten. De militair 
realiseert zich dat zijn enige kans het lek steken van de banden 
is, dus schroeft hij de bajonet op zijn geweer. Ondertussen 
hoort hij de motoren van de Neptune aanzwellen en het omhoog 
zwiepen van de bundels van de landingslichten vertelt hem dat 
het vliegtuig de remmen heeft losgegooid. 
Terwijl het toestel op hem af stormt, brengt Meulenberg zich in 
veiligheid door zich naast de startbaan in het gras te laten 
vallen. Amper ligt hij wanneer de Lockheed hem voorbij dendert. 
Verbijsterd gaat hij zitten, om te zien hoe het vliegtuig zich 
losmaakt van de baan. 
 
Oncontroleerbare duikvlucht 
Meulenberg ziet dat het vliegtuig in een veel te steile hoek klimt. 
Het duurt niet lang voor de Neptune hopeloos overtrokken raakt. 
Het vliegtuig blijft even als bevroren hangen, richt de neus 
vervolgens scherp omlaag en begint aan een duikvlucht. Terwijl 
hij de lichten van het vliegtuig omlaag ziet vallen, begeleid door 

het gehuil van de motoren, realiseert Meulenberg zich dat de Neptune binnen enkele seconden op Katwijk 
zal storten. Hij ziet een lichtflits aan de horizon, gevolgd door een doffe klap en een spookachtig verlichte 
paddenstoelwolk. 
Katwijk kruipt die nacht door het oog van de naald. Het is middernacht, bijna iedereen is thuis en de 
Neptune, met 10.000 liter brandstof een reusachtige molotovcocktail, mist op een haar na de flats in 
Molenwijk. Daardoor boort het toestel zich niet in de woonwijk, wat vele tientallen, zo niet honderden doden 

tot gevolg zou hebben gehad, maar stort het vijfhonderd meter uit de kust in de Noordzee. 

Geen kans op heelhuidse landing 
De dagen die volgen is het een drukte van belang op het strand van het anders zo rustige vissersdorp. 
Schepen, helikopters en vliegtuigen zoeken de zee af naar het wrak en de lichamen. Ondertussen piekert 

de marinetop op Vliegkamp Valkenburg over hoe dit heeft kunnen 
gebeuren. Bolk en Van Oostende staan te boek als betrouwbare, 
plichtsgetrouwe militairen. Bovendien wisten ze als vliegtuigmonteur 
dat ze zonder enige vliegervaring geen enkele kans maakten de 
Neptune, als ze hem al de lucht in kregen, ooit weer heelhuids op de 
grond te zetten. En al zouden ze wel vliegervaring hebben gehad, 
een Neptune vereist een driekoppige bemanning. Bovendien duurt 
de opstartprocedure met alle controles en opwarmen van de 
motoren normaal gesproken zo’n drie kwartier, wat in noodgevallen 
verkort kan worden tot een half uur; ditmaal zaten er zes minuten 
tussen starten en opstijgen. 

Mannen hadden gedronken 
Het onderzoek naar de toedracht wordt geleid door Kapitein ter Zee 
vlieger Jo C. Petschi. De kolonel zoekt het antwoord op de vragen al 
gauw in de meest voor de hand liggende oplossing: drank. Daags na 
het drama vertelt hij tegen het Limburgs Dagblad (Bolk kwam uit 
Brunssum) dat een getuige had verklaard dat de jongeman die 
noodlottige avond in de kantine van het vliegkamp ‘ongeveer zes 

glazen bier’ had gedronken. Verder meent Petschi dat Bolk en Van Oostende ook voorafgaand aan hun 
kantinebezoek hebben gedronken: “Zij zullen bepaald niet dronken zijn geweest. Maar in ieder geval 
hebben ze genoeg bier gehad om een stukje van hun denkvermogen uit te schakelen,” quote de krant de 
kolonel. 
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Petschi vraagt zich verder af waarom beide mannen niet naar huis zijn gegaan, want ze hadden 
weekendverlof. Rond elf uur, sluitingstijd, hebben ze de kantine verlaten en zijn ze naar hun barak gegaan. 
Daar hebben ze nog met anderen gesproken, waarbij bijna niets opvallends is gezegd. Wel verklaart een 
getuige dat de een tegen de ander heeft gezegd “zullen we dan maar?”, waarna Bolk en Van Oostende 
vertrokken zijn. De rest van de officiële lezing komt in grote lijnen overeen met het relaas van Ad 
Meulenberg. De wacht treft geen enkele blaam, concludeert de onderzoekscommissie; hij heeft volgens 

instructies gehandeld. 

Verhaal marinetop is twijfelachtig 
Twee jongemannen die in een met bier overgoten vlaag van overmoed een vliegtuig kapen voor een 
nachtelijke joyride; twee mensenlevens en een vijf miljoen gulden kostend toestel verloren; case closed. 

Barak E13 

Wanneer we het ruim honderd pagina’s tellende 
onderzoeksrapport lezen, vinden we niet veel meer dan 
getuigenverklaringen die de officiële conclusies 
ondersteunen. Maar is het wel zo eenvoudig? Wanneer we 
betrokkenen zelf spreken, blijkt dat er nog steeds twijfel 
bestaat over de lezing van de marinetop. Zo zijn er mannen 
die destijds bij hetzelfde squadron zaten en afwijkend 
gedrag hadden opgemerkt bij de beide joyriders. Gijs 
Evertsen was in Barak E13 Huib van Oostende’s 
slaapbuurman, vertelt hij: “Er was op de bewuste dag iets 
broeiende. De herinneringen komen na vijftig jaar nog 
steeds boven.” Volgens Evertsen verving Bolk die dag een 

cockpitruit van de 212: “Het werk werd buiten uitgevoerd en gedurende de klus kreeg Bolk meermaals 
gezelschap van Van Oostende. Toen het werk erop zat, werd de Neptune van Hangar 5 naar de Flight 
verplaatst.”Later die dag, in het slaapverblijf waar de soldaten zich klaar maakten voor weekendwacht of -
verlof, merkte Evertsen op dat Huib van Oostende zich ‘enigszins merkwaardig’ gedroeg. Zo gaf hij 
persoonlijke bezitting weg of verkocht hij ze voor een prikkie. Evertsen zelf kocht van Huib voor 25 cent het 
boek Famous Combat Aircraft of the World: “Daarin stond een foto van een andere Nederlandse Neptune 
die eerder op Nieuw Guinea verloren was gegaan. Van Oostende had er een zwart kruisje bij gezet en toen 
ik vroeg wat dat betekende, zei Van Oostende dat de MLD er binnenkort nog een zou verliezen.” 

 
Wandeling zou ze ontnuchterd hebben 
Dat is, zeker na een halve eeuw, hoogstens een vage aanwijzing dat er iets mis zou zijn geweest. Maar hij 
wordt versterkt door het feit dat de verklaring van de marinetop dunnetjes is. Om te beginnen mocht de 
barman niet meer dan drie flesjes bier per persoon per avond schenken; zelfs al zouden Bolk en Van 
Oostende vooraf hebben ingedronken, dan zou dat in de kantine zijn opgevallen. Diverse mannen hebben 
verklaard dat beiden een nuchtere indruk maakten, wat ook in het onderzoeksrapport te lezen is. In het 
ergste geval waren ze licht aangeschoten. Beiden wisten dat ze een Neptune nooit heelhuids zouden 
kunnen landen. Verder was het vanaf de barak vier kilometer lopen door de kou en stromende regen; als 
ze al aangeschoten waren vertrokken, had die tocht ze wel ontnuchterd. 
 
Onderzoek was niet diepgaand 
Ook de afwikkeling van het onderzoek roept vraagtekens op. Kapitein ter Zee Petschi was als commandant 
van het vliegkamp verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, dus ook de bewaking van de 
vliegtuigen. Dezelfde Petschi werd na het drama aangewezen als voorzitter van de onderzoekscommissie 
én als persvoorlichter. Dat heeft met onafhankelijkheid weinig te maken, maar verklaart wel waarom 
Petschi de wacht zo snel van alle blaam zuiverde; die hadden immers keurig volgens door hem 
uitgevaardigd protocol gehandeld. En dat Petschi al na twee dagen, nog voordat de lichamen van Bolk en 
Van Oostende gevonden waren, insinueerde dat drankgebruik de oorzaak was geweest, duidt niet op erg 
diepgaand onderzoek. 

Deel van Katwijk was er niet meer geweest 
Stel dat er inderdaad geen drank in het spel was en Bolk en Van Oostende bij hun volle bewustzijn in het 
vliegtuig zijn gestapt, wat heeft ze dan gedreven? Een dubbele zelfmoord? Dat lijkt moeilijk te geloven, 
maar dat geldt eigenlijk voor elk mogelijk scenario. Gijs Eversten vermoedt dat ze het vliegtuig in opdracht 
van een vreemde mogendheid moesten stelen, maar dat de piloot die zou vliegen niet kwam opdagen, 
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zodat ze na ontdekking in paniek vluchtten. Een verklaring die door anderen weer voor zeer 
onwaarschijnlijk wordt gehouden. 
Waarom beide mannen nou echt zo jong moesten sterven, is na ruim een halve eeuw nog steeds een 
mysterie en zal dat wel altijd blijven. Hun nachtelijke dodenvlucht is lang vergeten, maar als hun toestel iets 
eerder overtrokken was geraakt, was een deel van Katwijk in een vuurzee verdwenen. 

Berging 
Dinsdagavond 26 januari wordt het wrak van de Neptune op de zeebodem gelokaliseerd, waarna het in 
de dagen die volgen in stukken omhoog wordt getakeld. Die ochtend al spoelt het lichaam van Huib van 
Oostende aan op het strand tussen Katwijk en Wassenaar. Woensdagmiddag wordt een paar kilometer 
zuidelijker, op het strand van Scheveningen, het stoffelijk overschot van Frans Bolk aangetroffen. 

Slecht voorbeeld 
De drieste actie van Bolk en Van Oostende was voor de MLD des te gênanter omdat het niet de eerste 
keer was dat onbevoegd personeel met een vliegtuig aan de haal ging. Nog geen jaar voor de dodenvlucht 
boven Katwijk had de 21-jarige boordwerktuigkundige Theo van Eijck op Malta een Grumman S-2 Tracker 
gekaapt en de wijk genomen naar Libië. Van Eijck was niet door de keuring gekomen en wilde zo bewijzen 
dat hij wel degelijk kon vliegen. Ook Frans Bolk had ambitie piloot te worden en het zou zomaar kunnen 

zijn dat hij een slecht voorbeeld nam aan de actie van Van Eijck. 

Dodenvlucht Neptune 212 wellicht diefstal 

Twee jonge kerels zonder vliegervaring stappen in een groot, viermotorig toestel en starten het. 
Tien minuten later liggen ze dood op de bodem van de Noordzee. Wat er is gebeurd, is al gauw 
duidelijk. Maar waarom? Wat bezielde deze mannen? Volgens de marineleiding hadden ze 
gedronken, maar getuigen die ik sprak, bestrijden dat. En dan nog: hoe dronken moet je zijn om te 
denken dat je ‘wel even’ wegvliegt met zo’n toestel? 
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Dit artikel verscheen eerder in Quest Historie, nummer 3/2017.  Lees hier nieuwe ontwikkelingen in 
deze zaak.  
Onlangs sprak ik een nieuwe getuige die denkt een antwoord te weten op de vraag waarom. Harry Lentjes 
(71) werkte destijds als elektromonteur/instrumentmaker op Vliegkamp Valkenburg en stond er met zijn 
neus op. Hij zegt destijds zwijgplicht opgelegd te hebben gekregen, maar is nu toch bereid die te 
doorbreken. “Ik kende Frans Bolk en Huib van Oostende (de monteurs die het vliegtuig die avond kaapten, 
red.) heel goed. Die avond zat ik met ze in de kantine te kaarten. Ze hadden beiden weekendverlof en hun 
weekendtassen al bij zich. Dat is al vreemd, want het was bijna elf uur en daarna mocht je de poort niet 
meer uit. Maar we wisten allemaal genoeg andere manieren om toch nog buiten te komen, dus nam ik aan 
dat ze zoiets van plan waren.” De officiële lezing dat de mannen gedronken hadden, wordt ook door Lentjes 
ten stelligste ontkend. Hij verliet samen met Bolk en Van Oostende de kantine om naar de slaapbarak te 
lopen. 
 
Lentjes had wacht bij de hoofdpoort van middernacht tot vier. Hij kwam daar net aan toen hij het toestel 
over zag komen. Kort daarop begon het gonzen van de geruchten al. Toen Lentjes hoorde dat het twee 
monteurs zouden zijn die in de Neptune waren gestapt, zei hij meteen ‘dat moeten Balk en Van Oostende 
zijn’. 
“De volgende ochtend stapte ik voor verlof op de trein naar Nijmegen, waar ik destijds woonde. Tot mijn 
verbazing stond de marechaussee me op te wachten. Nog voor ik goed en wel iets tegen mijn ouders en 
vriendin kon zeggen, werd ik in een busje afgevoerd, terug naar het vliegkamp. Daar werd ik meteen 
verhoord door commandant Moekardanoe, in aanwezigheid van een officier en een onderofficier. Ik kreeg 
te horen dat de kastjes van Bolk en Van Oostende waren opengebroken en dat daarin de handboeken van de 
Lockheed Neptune waren aangetroffen. Ze verboden mij om over de kwestie te spreken.” Lentjes verbaast 
zich er al zijn halve leven over dat het detail van die handboeken wordt verzwegen in het 
onderzoeksrapport. “Dat duidt op opzet.” 
 
Wat ook niet klopt aan de officiële lezing is dat het betroffen toestel, de Neptune 212, standby stond voor 

reddingsmissies (OSRD), zegt Lentjes: “Zo’n toestel heeft 
altijd een grote opblaasboot in het bommenruim. Die heeft 
er bij de 212 nooit ingezeten.” Wat de 212 nou juist weer 
wel had, als enige van de twaalf Neptunes die destijds op 
Valkenburg waren gestationeerd, was een gloednieuw 
radarsysteem, weet Lentjes: “Dat was er daags tevoren in 
Woensdrecht in gebouwd.” 

Lentjes denkt daarom dat Bolk en Van Oostende het 
vliegtuig stalen om het te verkopen aan Libië. Waarom juist 
aan dat land? “Een jaar eerder had een andere monteur, 
Theo van Eijck, op Malta een Grumman S-2 Tracker 
gekaapt om er mee naar Libië te vliegen. Sindsdien werd er 
bij ons op het vliegkamp wel eens gegrapt ‘wat zouden ze 
voor een Neptune over hebben?’ Die gloednieuwe radar 
maakte de 212 extra waardevol.” 

Dat doet niets af aan het feit dat beide monteurs geen vliegervaring hadden en hun vlucht dus gedoemd was 
te mislukken. Lentjes is daar niet zo zeker van: “Ze wisten veel van vliegtuigen en Bolk had een paar 
vlieglessen gehad. Een Neptune kon je op de automatische piloot bijna aan de grond zetten.” 

Toch ging het vrijwel meteen mis. Lentjes: “Dat kwam doordat ze veel te overhaast te werk gingen. De 
kunstmatige horizon van een Neptune had acht tot negen minuten nodig voordat hij fatsoenlijk werkte en 
zonder dat instrument ben je in het donker nergens.” En er ging nog iets mis aan boord, weet Lentjes: “In 
de cockpit zat een schakelaar om de oliedruk van de besturing in te schakelen. Ik was erbij toe het 
instrumentenpaneel boven water werd gehaald en zag dat de rode veiligheidsklep er nog overheen zat. 
Verder namen ze de korte baan en daarom moesten ze ook de straalmotoren gebruiken (een Neptune had 
twee extra straalmotoren naast de normale propellers, red.), terwijl een Neptune normaal alleen op de 
zuigermotoren opsteeg.” 
Volgens Lentjes werd er niet alleen veel verzwegen door de marine, maar stonden er ook pertinente 
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onjuistheden in het eindrapport. “Er wordt gesproken over twee schildwachten op het platform, maar dat 
was er maar een. De tweede stond bij het brandstofdepot en dat is een heel eind verder. Bovendien zou de 
wacht opdracht hebben gekregen met zijn bajonet een band lek te steken, maar zo houd je een Neptune echt 
niet tegen. En dat de schildwacht naar de wachtcommandant liep is onmogelijk. Er was geen 
wachtcommandant in de buurt van de vliegtuigen, alleen bij de hoofdpoort, een kilometer of drie verderop.” 
Overigens heb ik voor mijn eerdere verhaal met de schildwacht gesproken en die vertelde mij het verhaal 
zoals ik het eerder beschreef. 

Wat Lentjes tenslotte verbaast is dat de weekendtassen van 
zowel Bolk als Van Oostende nooit gevonden zijn, officieel 
tenminste: “Alles wat van het vliegtuig boven water werd 
gehaald werd in de hangar uitgestald, maar die twee tassen 
heb ik er nooit bij gezien.” 

Dus toch een poging het vliegtuig te stelen, zoals in mijn 
vorige artikel al werd gesuggereerd door een andere 
getuige? Het klinkt ongeloofwaardig, maar dat ze niet 
dronken waren is zeker en hoe geloofwaardig is het dat 
twee jonge, gezonde kerels samen zelfmoord plegen? 

200     Crashed at Biak   

201   Preserved At MLM Soesterberg   

202     demolished   

203   Dumped Dumped at Hato   

204   Preserved At Cosford UK   

205     demolished   

206     demolished   

207     demolished, Cockpit at de Kooy   

208     demolished   

209     demolished   

210   Preserved First instructional with KLM, now at Aviodrome   

211     demolished   

212     Crashed    

213     demolished   

214     demolished   

215 ex 144691 FN   demolished   

216 ex 144692 FN Preserved gate guard at NAS de Kooy   

217 ex 146434 FN   demolished   

218 ex 146438 FN   demolished, cockpit at MLM Soesterberg   
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B888AA1A791&&FORM=VDRVRV 

https://www.bing.com/videos/search?q=MLD+Neptune+&&view=detail&mid=07959BA5CE9FF44D8DCD07959BA5C

E9FF44D8DCD&&FORM=VDRVRV 

https://www.bing.com/videos/search?q=MLD+Neptune+&&view=detail&mid=E718B21FBB65C9FAAE40E718B21FBB

65C9FAAE40&&FORM=VDRVRV 

https://www.bing.com/videos/search?q=MLD+Neptune+&&view=detail&mid=E36EDB47BB40961B11EFE36EDB47B

B40961B11EF&&FORM=VDRVRV 

https://www.bing.com/videos/search?q=MLD+Neptune+&&view=detail&mid=D20D9100A1D04C622467D20D9100A

1D04C622467&rvsmid=E36EDB47BB40961B11EFE36EDB47BB40961B11EF&FORM=VDRVRV 

https://www.bing.com/videos/search?q=MLD+Neptune+&&view=detail&mid=A9C2E1B09B423224EB37A9C2E1B09

B423224EB37&rvsmid=E36EDB47BB40961B11EFE36EDB47BB40961B11EF&FORM=VDQVAP 

MODELLEN  

https://niceairplanes.com/MLD.html 

Alleen op de straalmotoren  

https://www.bing.com/videos/search?q=MLD+Neptune+&&view=detail&mid=D09707550B888AA1A791D09707550B888AA1A791&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=MLD+Neptune+&&view=detail&mid=D09707550B888AA1A791D09707550B888AA1A791&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=MLD+Neptune+&&view=detail&mid=07959BA5CE9FF44D8DCD07959BA5CE9FF44D8DCD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=MLD+Neptune+&&view=detail&mid=07959BA5CE9FF44D8DCD07959BA5CE9FF44D8DCD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=MLD+Neptune+&&view=detail&mid=E718B21FBB65C9FAAE40E718B21FBB65C9FAAE40&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=MLD+Neptune+&&view=detail&mid=E718B21FBB65C9FAAE40E718B21FBB65C9FAAE40&&FORM=VDRVRV
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https://www.bing.com/videos/search?q=MLD+Neptune+&&view=detail&mid=E36EDB47BB40961B11EFE36EDB47BB40961B11EF&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=MLD+Neptune+&&view=detail&mid=D20D9100A1D04C622467D20D9100A1D04C622467&rvsmid=E36EDB47BB40961B11EFE36EDB47BB40961B11EF&FORM=VDRVRV
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https://niceairplanes.com/MLD.html


 

 

Hato twee P2V-7 Neptunes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse wapens tegen Submarines, Vliegtuigen,Schepen en Landdoelen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Buiklanding Neptune  

De SP-2H 214 maakte op 13 januari 1977 een geslaagde buiklanding op baan 17 van het marinevliegkamp 

Valkenburg. Ten gevolge van een storing in het hydraulisch systeem was één van de hoofdwielen niet uit te 

krijgen, zodat een 'wheels-up landing' moest worden gemaakt. Enkele dagen daarvoor zat ik nog in die kist 

toen we hem weer na groot onderhoud van Woensdrecht ophaalden. Drie maanden later vloog de kist al 

weer. 

 

 

 

Met heel veel dank aan Gijs Evertsen die mij goed geholpen heeft en natuurlijk ook aan diegenen 

die privé foto’s hebben afgestaan  

 

 



 

 

Van harte aanbevolen het boek: Een eeuw Marineluchtvaartdienst 1917 – 2017 

Auteur Kees Leebeek   Prijs 39,95 euro excl. verzenden  (47,45 euro)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS. Sommige foto’s zijn slecht omgezet in de PDF format, kan het helaas niet veranderen  

 


