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NIEUW IN NEDERLAND

Tecnam P2010 Mk II 
Trainingsvliegtuig bij Breda Aviation

tekst Gerrit Brand  |  fotografie Suhaila Sahmarani
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Breda Aviation is sinds 2015 gevestigd 
op Airparc Breda Airport. Dat ligt ‘aan de 
andere kant’ van het veld. Het bedrijven-
centrum bestaat uit nieuwbouw en dat is te 
zien. Breda Aviation beschikt over luxe be-
drijfsruimte, kantoor, leslokalen, instruc-
tieruimte, én uiteraard een ruime hangaar. 
Het bedrijf wordt gerund door Herman en 
Marcia Hendriks. Herman is vlieginstruc-
teur en head of training van Breda Aviation.  
Marcia Hendriks is min of meer opgegroeid 
op vliegveld Seppe. Haar familie bestiert al 
sinds jaar en dag restaurant De Cockpit op  

 

Seppe en haar vader deed aan parachute 
springen. Je mag haar gerust de mana-
ger van Breda Aviation noemen. Herman 
Hendriks behaalde al in 1998 zijn brevet 
als Flight Instructor (FI). In 2008, aan het 
begin van de kredietcrisis, namen Herman 
en Marcia de vliegschool over. ‘We zijn, 
ondanks de crisis, toch gaan investeren in 
ons bedrijf. Een nieuw pand en een mo-
derne vloot, we wilden klaar zijn voor de 
toekomst. En dat is gelukt, vertelt Marcia, 
die nauw betrokken is bij het wel en wee 
van de vliegschool.

Alle soorten vliegopleidingen
Breda Aviation leidt op voor allerlei brevet-
ten, van LAPL tot PPL, VFR tot IFR, CPL en 
ATPL. Zoals Marcia Hendriks zegt: ‘In feite 
kunnen we dus vrijwel iedereen bedienen. 
Dus ook mensen die bijvoorbeeld een 
rating willen halen en daarvoor een prof-
check moeten doen.’ Met de bouwer van 
de Nederlandse vliegende auto, de PAL-V, 
zijn afspraken gemaakt voor het trainen 
van toekomstige bezitters. Daarvoor is de 
PAL-V FlyDrive Academy opgericht en staat 
de gyrocopter klaar. De PAL-V is geen heli-
kopter maar een gyroplane, waarvan je de 
rotorbladen kunt inklappen en die daarna 
als auto gebruikt kan worden. De PAL-V 
biedt plaats aan twee personen en kan op 
de weg 160 kilometer per uur halen en in 
de lucht zelfs 180 kilometer per uur en een 
hoogte van zo’n 10.000 voet. 

Tecnam P Twenty-Ten Mk II 215 HP 
We halen de Tecnam P 2010 Mk II uit de 
hangaar. Het is mooi vliegweer, dus dat zit 
goed.  

Wie in het zuiden van Nederland opgeleid wil worden als  
piloot (van PPL t/m ATPL) kan bij Breda Aviation op Breda  
Airport (Seppe) terecht. Breda Aviation vliegt met eigen vlieg-
tuigen, vier Aquila’s (1 A210 en 3 A211’s), en twee Tecnams, 
een P2010 en nu dus ook de P2010 MkII. Deze laatste is uit-
gerust met een Lycoming IO390 215 PK motor. Wij laten onze 
lezers graag kennis maken met deze snelle, moderne hoog-
dekker/vierzitter. 
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column Dorothee Joppe | 
vlieg-medische keuring

ADHD

Als kinder- en jeugdpsychiater ben 
ik dagelijks actief op het gebied van 
ADHD en schrijf ik ook elke week veel 
recepten uit voor pubers die – als zij 
geen medicatie zouden gebruiken – 
snel aan de rand van de maatschappij 
zouden komen staan.
Hoe zit het dan met piloten en ADHD? 
We weten dat onze hersenen pas met 
23 jaar volledig uitgerijpt zijn en dan 
pas is zeker te zeggen of iemand over ADHD is heen gegroeid en/of hij 
of zij geen medicatie meer nodig heeft.
Als iemand ADHD heeft dan heeft hij 30% meer kans op verkeersboe-
tes en 30% (mits onbehandeld) kans op een strafblad. Dat is ongelofe-
lijk veel! Er zijn zelfs hele vragenlijsten ontwikkeld voor het afnemen 
van informatie van iemand de ADHD heeft en met de wet in aanraking 
is gekomen.
ADHD is dus een ernstig handicap. Maar een klein beetje ADHD kan 
van voordeel zijn. Dat waren mensen die onze maatschappij verder 
brachten zoals bijvoorbeeld Christopher Columbus die gewoon met 
drie schepen erop uitvoer niet wetend dat hij uiteindelijk Amerika zou 
ontdekken.

Bij ADHD is het bewegingscentrum in de hersenen aangedaan, de 
mensen (piloten) doen allerlei dingen ondoordacht: Het zijn de piloten 
die ondersteboven de toren fotograferen, die in een opwelling naar 
London willen vliegen, maar het zijn ook degene die de instructeur 
“helemaal gek” kunnen maken door opeens een volledig ondoor-
dachte reactie te doen zoals bijvoorbeeld in het laatste stukje van de 
nadering opeens de stuurknuppel naar zich toetrekken.
Maar hoe komen zulke mensen dan ‘door de keuring heen’?
Indien klasse 2 piloten goed ingesteld zijn op ADHD-medicatie, waar-
door de verschijnselen van ADHD afwezig zijn dan kan de keuringsarts 
een medical met een safetypilot afgeven en voor de 5 uur dat hij of zij 
solo gaat vliegen wordt dat een OPL.

Indien mensen de diagnose ADHD hebben gekregen vraagt de zorg-
verzekeraar onmiddellijk om een hogere maandelijkse bijdrage, 
wetend dat deze mensen ‘brokkenpiloten’ kunnen zijn.
Om aan te tonen dat u met ADHD-medicijnen goed kunt vliegen moet 
u het advies van een psychiater krijgen die ‘ter zake kundig is’. Om 
aan te tonen dat u tot de 30% mensen behoort die over ADHD zijn 
heen gegroeid heeft u een (dure) expertise nodig. Maar besef dat de 
uitkomst van de expertise ook naar de zorgverzekeraar gaat waardoor 
u dan ook minder extra hoeft te betalen. Klasse 2 piloten van wie op 
hun 23ste blijkt dat de diagnose ten onrechte gesteld is hebben ook een 
dure expertise nodig om aan te tonen dat zij die diagnose destijds ten 
onrechte hebben gekregen. 

Indien u zich in bovengeschetst verhaal herkent kunt u gerust contact 
met mij opnemen.

Waarom heet de 2010 eigenlijk 2010? Wel-
nu, omdat men in 2010 de eerste schetsen 
op papier zette en de eerste ideeën voor 
dit moderne vliegtuig ontwikkelde. Tecnam 
is zoals waarschijnlijk wel bekend een 
Italiaans bedrijf, gevestigd in Capua, in het 
zuiden van Italië.  
Laten we eens om de kist heenlopen. Wat 
valt het eerste op? Dat het een hele mooie 
gladde kist is. Een hoogdekker. Een hóge 
hoogdekker. Als je niet al te lang bent kun 
je bijna staan onder de vleugels. Verder valt 
onmiddellijk op dat het vliegtuig over drie 
deuren beschikt. Ook een deur achterin, 
aan de rechterkant, voor de passagiers. 
Toch wel bijzonder. De romp is gemaakt van 
carbon fibre, de vleugels, stabilisator en 
landingsgestel zijn van metaal.  
De kist heeft een leeggewicht van slechts 
770 kg en is uitgerust met een Lycoming 
IO390 215 HP motor. Dat is 35 pk meer 
dan de motor van de ‘normale’ P2010. Hij 
is bovendien voorzien van een driebladige 
VP propeller. De banden zijn Goodyear, 
tubeless. 
De vleugels zijn niet voorzien van stall strips 
wat een betere AOA (Angle of Attack) met 
zich meebrengt, wat zich uit in meer lift.
De horizontale stabilisator beweegt he-
lemaal mee en is uiteraard voorzien van 
een trimvlak. Die trim is overigens zowel 
elektrisch (aan het stuur) als handmatige 

(tussen de voorstoelen) te bedienen. Maar ook de ver-
ticale stabilisator, het roer, is voorzien van een trim.  
 
Ruim interieur, elektrisch verstelbare stoelen, 
digitale cockpit
De instap is hoog en dus gemakkelijk, bijna alsof je in 
een MPV stapt. Je glijdt zo achter het stuur. De stoelen 
zijn voorzien van leer en elektrisch verstelbaar, net 
als in een auto. Eigenlijk heb je – helemaal een beetje 
het gevoel in een moderne, luxe auto te stappen. In 
een elektrische auto wel te verstaan want je treft in 
de cockpit geen analoge instrumenten aan. Alles is 
elektrisch en digitaal. Het instrumentenpaneel is 
voorzien van twee computerschermen. Alles digitaal, 
is dat wel veilig? Welnu, het systeem heeft een hele 
goeie backup en een backup battery die niet (zoals 
meestal gebruikelijk) een half uur backup geeft maar 
45 minuten. Het linker scherm, voor de PIC, is het 
primary flight display, met alle instrumenten/aanwij-
zingen die je voor het vliegen nodig hebt, als hoogte-
meter, bankingmeter, snelheidsmeter etc. Het rechter 
scherm is multifunctioneel met GPS, moving map, 
ADS-B, vliegplannen etc. De avionics zijn van Garmin, 
een G1000 Nxi Integrated Flight Deck System.  
Geïntegreerd in het rechter scherm bevindt zich de 
GFC 700 autopilot. 
De cockpit is ruim. Je zit eigenlijk meteen goed. Ook 
de riemen zijn gemakkelijk te sluiten, geen geworstel 
met veiligheidsriemen uit de vorige eeuw.  

Ik zit op de linker stoel, op de plek van de PIC, en 
Herman Hendriks, mijn instructeur voor vandaag, zit 
rechts. Herman start de machine. Dat gaat allemaal 
heel vlot. Herman Hendriks weet precies wat hij doet, 
is al helemaal thuis op de kist. Niet voor niets heeft hij 
hem zelf van de fabriek in Zuid-Italië een dikke maand 
geleden naar Breda gevlogen. Samen met Marcia 
(‘Voor de verandering eens een keer samen,’ zegt zij. 
‘Ter gelegenheid van het 12,5 jarige bestaan van Breda 
Aviation,’ vult ze nog aan). Een prachtige vliegtocht 
over de Alpen. ‘We vlogen op zo’n 11.000 voet,’ vertelt 
Herman. ‘Moeilijk? Nee hoor, de kist is helemaal IFR 
uitgerust en met de autopilot vlieg je zo naar Ne-

De P2010 is een elegant vliegtuig
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GANIEUWS
Wetenswaardige ontwikkelingen in de GA

Garmin Autoland ge-
certificeerd door FAA
Garmin heeft bekend gemaakt dat de Ame-
rikaanse Federal Aviation Administration 
(FAA) het Autoland-landingssysteem heeft 
gecertificeerd voor de Piper M600 SLS, de 
Cirus Vision Jet en de Europese Daher TBM 
940. Garmin Autoland is bedoeld als onder-
steuning van de piloot bij de selectie van 
een landingsplaats en de feitelijke landing, 
en kan tevens een automatische landing 
uitvoeren bij calamiteiten, bijvoorbeeld 
wanneer een piloot niet meer in staat is om 
te landen.
 

Meer VIP-charters door corona

Corona heeft gezorgd voor een toename van het aantal VIP-char-
ters. Dat geldt vooral voor de VS maar in mindere mate ook voor 
Europa. In de VS maakte het bedrijf Air Charter Services bekend 
dat er in het voorjaar een toename aan privévluchten was van 75% 
en de zomer van 51%. Air Charter Services is met 23.000 charter-
vluchter per jaar naar eigen zeggen ’s werelds grootste vliegtuig-
charterbedrijf met business jets. Ook de Belgisch Nederlandse ASL Group en het Nederlandse 
privéjetbedrijf Exxaero ervoeren groei, hoewel de laatste liet weten in de zomer een kortston-
dige sterke groei te hebben gezien, die helaas weer afnam toen de reisrestricties in Europa 
tegen het eind van de zomer toenamen. 

Nieuwe brandweer-
kazerne voor  
Rotterdam Airport
Anderhalve maand na Lelystad-Airport 
kreeg ook Rotterdam The Hague Airport 
(RTHA) een nieuwe brandweerkazerne. 
Op 1 september kreeg de Rotterdamse 
luchthavenbrandweer de sleutels van het 
nieuwe gebouw, dat halverwege de start- 
en landingsbaan van Rotterdam Airport 
naast het nieuwe clubhuis-in-aanbouw 
van de Rotterdamse Aeroclub staat.  
De kazerne is van alle moderne gemak-
ken voorzien, waaronder een basketbal-
zaal, een fitnessruimte, climate-control, 
een tv-ruimte met relaxfauteuils, luxe 
sanitair en een dakterras met uitzicht 
over de luchthaven. Ook is er voor elke 
medewerker een eigen slaapkamer. Tege-
lijk met de ingebruikname van de kazer-
ne heeft de brandweer ook drie nieuwe 
Rosenbauer Panther A146-crashtenders 
in gebruik genomen (foto Henk Wadman).

Onbemand vrachtvliegtuig 
van Pipistrel

De Sloveense vliegtuigbouwer Pipistrel, bekend van 
zijn moderne MLA’s, heeft plannen gepresenteerd 
voor een nieuw onbemand vrachtvliegtuig dat verti-

caal kan starten en landen en 460 kg vracht moet kunnen vervoeren. Met een lagere bela-
ding heeft het vliegtuig een bereik van 2500 km bij een maximale vlieghoogte van 8000 voet. 
Deze Nuuva V300 zal worden aangedreven door acht elektromotoren van het type Pipistrel 
E-811. Pipistrel verwacht dat deze nieuwe e-VTOL V300 vanaf eind 2023 aan de eerste klan-
ten kan worden afgeleverd.

Verkoopcijfers Amerikaanse  
general aviation ingestort

De Amerikaanse vereniging van vliegtuigfabrikanten voor de 
general aviation (GAMA) heeft bekend gemaakt dat de afleve-
ring aan klanten van vliegtuigen uit de general aviation in de eerste helft van 2020 volledig is 
ingestort. Het aantal afgeleverde vliegtuigen met tuboprops nam af met 34,2% (152 in de eer-
ste helft van 2020 ten opzichte van 231 in 2019), het aantal vliegtuigen met zuigermotoren nam 
af met 13,3% (497 t.o.v. 573) en het aantal business jets met 26,7% (244 t.o.v. 333). Het aantal 
afgeleverde helikopters nam nog verder af: er werden 45,2% minder helikopters met zuiger-
motoren afgeleverd (63 t.o.v. 115) en 37,1% minder helikopters met turbinemotoren (188 t.o.v. 
299). Vanzelfsprekend wordt Covid-19 genoemd als belangrijkste reden voor deze afname.

Fusie vliegscholen redding voor Groningen Airport? 

De maand juni was voor Groningen Airport Eelde de drukste maand sinds jaren, hoewel 
commerciële passagiersvluchten nog niet werden uitgevoerd wegens het coronavirus, zo liet 
de luchthaven Groningen Airport Eelde in een persbericht weten. Het aantal vliegbewegin-
gen in de maand juni is met bijna 50% gegroeid ten opzichte van 2019. De grote stijging zat 
voornamelijk in het aantal lesvluchten. Er werden ruim 2800 vlieglesbewegingen uitgevoerd 
in de maand juni, terwijl dat er vorig jaar in dezelfde tijd rond 800 bewegingen waren. Ook het 
aantal privévluchten was met meer dan 1200 bewegingen groter dan juni vorig jaar. De groei 

valt te herleiden uit de fusie van de KLM Flight Academy en 
Martinair Flight Academy. De volledige vloot van Martinair is 
sinds mei gevestigd op Groningen Airport Eelde. Tevens heeft 
het zonnige weer van afgelopen tijd een bijdrage geleverd aan 
de stijging in het aantal vliegbewegingen, aldus de luchthaven. 

derland. Onderweg hebben we een stop 
gemaakt in Innsbruck.’
We vliegen rond in de buurt van Breda 
Airport en maken tot twee keer toe een low 
pass over de landingsbaan voor de foto-
graaf.  
Hoe vliegt de kist? Gemakkelijk. Hij is 
uitermate stabiel, en snel.  
Aan de vleugels zitten geen stall strips, dat 
leidt zoals gezegd tot een betere Angle of 
Attack, veel lift dus, scheelt toch een paar 
honderd voet bij het loskomen van de baan. 
Vooral met de krachtige motor ben je zo in 
de lucht. De kist klimt vlot. Alles gaat even 
gemakkelijk.  
Bochten maken is geen probleem. Het 
vliegtuig is werkelijk heel stabiel. Ook de 
landing is in wezen een fluitje van een 

cent. De snelheden zijn iets anders dan je 
gewend bent bij bijvoorbeeld een Cessna. 
Ook de powerinstellingen. Herman geeft 
instructie. Terug naar 1300 toeren bijvoor-
beeld. Oké, doen we. Gas dicht, en we staan 
alweer op de baan. 
Ik noemde net het woord Cessna, dan 
denkt iedereen natuurlijk aan een Cessna 
172. Maar deze Tecnam met 215PK motor 
is veeleer vergelijkbaar met de Cessna 182. 
Qua snelheid, stabiliteit en binnenruimte. 
De Tecnam is gewoon een fantastisch vlieg-
tuig. Een heerlijke reiskist.  
Breda Aviation heeft de Tecnam 2010 MkII 
in de verhuur en zij beschikken over een 
G1000 simulator voor IFR en difference 
training. Het is echt een kist voor redelijk 
ervaren piloten. In ieder geval interessant 
voor mensen met een IFR brevet, want je 
moet ermee op reis gaan. Voor even een 
rondje rond de kerk is hij gewoon te duur. 
Reken op een uurprijs van zo’n 290 euro.  
‘Dan hebben we het over een pakketprijs. 
Want dat is hoe we onze vliegtuigen het 
liefst verhuren,’ vertel Marcia Hendriks. 
‘Pakketprijs houdt in dat iemand een pak-
ket afneemt van bijvoorbeeld 12 vlieguren 
per jaar of 20. Waar wij dan de prijs op 
afstellen.’ 
‘We vinden ook dat mensen minimaal een 
uur of 12 per jaar moeten vliegen en wel op 
dezelfde kist. Je moet het vliegtuig door en 
door kennen, dan vlieg je het veiligst.’

Technische gegeven PH-BAR: 
Tecnam P2010 Mk II, PBN approved 
uitgerust met Garmin G1000NXI, inclusief 
autopilot en Traffic Alerting System (TAS) 
Lycoming IO 390 215 pk motor (Avgas) 
Driebladige Variabele Pitch Propeller  
Take off distance 475 meter 
Rate of climb 1100 voet per minuut 
Maximum kruissnelheid 146 knopen / 270 
km per uur. Useful load 405 kg 
  
P 2010 ook leverbaar met dieselmotor, 
very long range, low consumption
Van Tecnam Italië kregen we door dat de P 
2010 sinds mei ook leverbaar is als TDI tur-
bodiesel. Het gaat om de nieuwe vloeistof 
gekoelde CD-170-motor met turbocom-
pressor van Continental. Met een vermogen 
van 170 pk en Full-Authority Digital Engine 
Control (FADEC)-systemen. 
De P2010 TDI heeft een cruise van 75% met 
127 KTAS op 6000 voet en een bereik van 
1050 nm. Lange afstand, laag brandstofver-
bruik.  
Tecnam directeur Giovanni Pascale Langer 
gelooft dat dit nieuwe model zal voldoen 
aan de eisen van de markt voor vliegtuigen 
die niet afhankelijk zijn van avgas. 
‘Dit model zal kansen openen voor een 
geheel nieuw segment van klanten,’ aldus 
Langer. ‘Het zal Tecnam helpen aan een 
nieuw, modern en innovatief assorti-
ment, en naar verwachting groei van onze 
organisatie. De ontwikkeling van motoren 
in de algemene luchtvaart stagneert al 
decennia,’ zegt Pascale Langer, ‘met als 
gevolgd dat bedrijfskosten, vanwege het 
dure Avgas, en het hoge brandstofverbruik 
enorm gestegen zijn. Dieseltechnologie zou 
tot een nieuwe standaard voor de General 
Aviation kunnen leiden.’ 



De Tecnam P2010 Mk II boven Zuid-Italië. De fabriek staat in Capua, Zuid-Italië.  

Herman Hendriks haalde zijn kist zelf op in Capua. Samen met zijn vrouw  

Marcia. Een prachtige vliegtocht over de Alpen. Op zo’n 11.000 voet, het vlieg-

tuig is helemaal IFR uitgerust en met de autopilot vlieg je zo naar Nederland. 

Foto Krzysztof Niewiadomski
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