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CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-

'45 

Op vrijdagavond 23 december 2022 zijn alle 

geallieerde vliegtuig bemanningen uit de 2e 

Wereldoorlog herdacht (ruim 118.000!) die 

omgekomen zijn of vermist zijn geraakt. 

CRASH heeft daartoe een “Airman 

Candlelight Memorial gehouden bij het 

museum. Honderden kaarsjes zijn 

aangestoken langs de toegangsweg naar het 

museum samen met vlaggetjes van de 

geallieerden en foto’s van omgekomen 

bemanningsleden. Zo is een Memorial 

Runway gemaakt, waar het geluid van een 

overvliegende lancaster was te horen. Peter 

de Raaf, directeur van het Crash museum 

heeft een “memorial” speech gehouden. De 

herdenking is ook internationaal 

gewaardeerd.  

  
  

 

Tijdens de ledenraadsvergadering van 

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 

Luchtvaart (KNVvL) is op 24 november 

2022 aan Mr. Dr. Ronald Schnitker de 

medaille in goud uitgereikt. Hij krijgt deze 

eervolle medaille als waardering voor zijn 

verdiensten voor de luchtvaart in het 

algemeen en voor de van de KNVvL in het 

bijzonder. In 2009 en 2020 had Ronald 

Schnitker al ere-insignes in goud 

ontvangen. 

Deze onderscheiding wordt al sinds 1924 

gegeven aan personen die belangrijk zijn 

of zijn geweest voor de luchtvaart in 

Nederland. Voorgangers waren onder 

meer Anthony Fokker en Albert Plesman in 

1932. 

 

Zie https://www.knvvl.nl/nieuws/gouden-

medaille-voor-dhr-ronald-m-schnitker 
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Hoe luchtvaart heel leuk kan zijn 

 

VIOD kijkt terug op een geslaagd kamp 

 

Het VIOD Zomerkamp is dit jaar gehouden 

op het zweefvliegcentrum Noordkop (NH) 

Zweefvliegen is een milieuvriendelijk sport 

die zich afspeelt in een natuurlijke 

omgeving met zicht op de Afsluitdijk en de 

Waddenzee, en wie wil dit niet?  

 

 
Zie persbericht  

Zicht op drones -  een nieuw era in de 
luchtvaart 
 
Op 11 februari 2022 is het het eerste 
exemplaar van het boek Zicht op drones door 
De Durfplaats aangeboden aan Michiel van 
Dorst, CEO van Luchtverkeersleiding 
Nederland. 
 
Het boek belicht de vele aspecten rondom 
het gebruik van professionele drones en 
breekt een lans voor intensief gebruik van 
drones in de medisch logistieke keten. 

  

 

Het CRASH museum in Aalsmeer en het 
Nederlands Transportmuseum in Nieuw 
Vennep (NTM) organiseren een aantal 
activiteiten over Tweede Wereldoorlog. 
Vanaf 4 mei zijn er verschillende 
presentaties. Op 13 mei wordt in het 
Transportmuseum een expositie geopend 
onder de titel: meidagen 1940, een dag later 
op 14 mei organiseert het CRASH museum 
een groot evenement (met Fokkers in de 
lucht) rondom de “mei -vliegers” van 1940. 
Zie het persbericht. 
Nadere informatie staat op de websites van 
de beide musea; www.crash40-45.nl en 
Nederlands Transport Museum.nl. 
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European Hyperloopweek 
 
De Europese Hyperloop Week is een jaarlijks 
internationaal evenement gewijd aan het 
'transport van de toekomst', de Hyperloop. 
Dit evenement stelt universiteitsstudenten, 
gastsprekers, bedrijven en 
hyperloopliefhebbers in staat om de 
technologie, haalbaarheid en schaalbaarheid 
van de Hyperloop te bespreken. 
 
Er dingen zo’n 600 studenten in meer dan 20 
teams mee uit 10 verschillende landen. 
Vanuit De Durfplaats neemt Marc Smeulers 
deel aan ‘technical jury’. 

  

 

 

http://www.hyperloop.com/

