
Zeer geslaagde bijeenkomst rondom de Merlin-motor  
 
Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van 25 april jl. heeft er afgelopen dinsdag een zeer 

geslaagde bijeenkomst rondom de Rolls-Royce Merlin-motor in de hal van Sirius 

plaatsgevonden.  

Alleen al de aanwezigen zorgden voor een waar feest: elf mensen van het CRASH 

Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45 en de volgende oudgedienden van het Technisch 

Centrum: Piet Roelse, Arie van der Velde, Jan Vester en zelfs Johan Weerdenburg 

waren aanwezig en elf TC-collega’s. Ook Martin Schoonderbeek was uitgenodigd. 

Martin is de vader van Patrick Schoonderbeek uit 1B2. Hij wordt bij de luchtmacht “Mr. 

Merlin” genoemd. Op vliegveld Teuge heeft hij met collega’s een hangar ingericht in 

Engelse “Tweede Wereldoorlog”-stijl: de “Merlin Inn”.  

Na een korte presentatie over de IVA werd een rondleiding gegeven in het Technisch 

Centrum.  

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er werd aandachtig geluisterd naar het verhaal van Hans Walrecht… 

 



Aansluitend hield Hans Walrecht (van het museum) een zeer informatieve en 

interessante presentatie over vliegtuigmotoren en hij werkte hierbij toe naar de 

ontwikkeling van de Rolls-Royce Merlin-motor die in verschillende vliegtuigen werd 

gebruikt. De conclusie werd al snel getrokken dat “ze vroeger nog niet zo gek waren” 

(met alle toenmalige beperkingen op mechanisch gebied).  

Dit werd na de lunch in het Bivak nog eens bevestigd. Arie van der Velde gaf een korte 

presentatie waarin de technische specificaties van de Merlin-motor werden vergeleken 

met die van verschillende hedendaagse motoren. Wat bleek: de Merlin (uit de jaren ’30) 

kan prima wedijveren met moderne motoren, zoals de nieuwe Ferrari turbo-motor uit 

2017 en de motor uit de Bugatti Veyron!  

Vervolgens ging de hele club naar “de overkant” (Sirius), waar de Merlin-motor geduldig 

op ze stond te wachten. Johan, Jan en Harry hadden de grote glasplaat aan de 

voorzijde verwijderd, zodat iedereen het opengewerkte model van dichtbij draaiend kon 

bewonderen. Al snel kwamen verschillende specificatiebladen van de verschillende 

Merlin-motortypen tevoorschijn. Aan de hand daarvan werd de motor gedetermineerd. 

De dag eindigde rond een uur of half vier. De meesten raakten niet uitgepraat, dus 

werden contactgegevens uitgewisseld.  

Al met al een zeer geslaagde dag voor deze bijzondere groep liefhebbers! Wordt 

vervolgd?  

 

Irving Kooij & Henk Wildschut 


