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Activiteit:  Lezing ‘Zweefvliegen in Venlo, historie van een duurzame sport’ 

 Wanneer:   Op maandag 17 juni 2019 van 20.00 uur tot 22.00 uur. 

Locatie:   Gemeenschapshuis De Bantuin - Pastoor Kierkelsplein 20, 5916 SW Venlo 

 

Deze lezing is voor leden van het LGOG gratis. Niet-leden betalen € 5,00. 
 

 

U ziet ze vliegen… Bedoeld zijn natuurlijk de zweefvliegtuigen die je op zomerse dagen boven Venlo 
ziet: ranke witte toestellen die vrijwel geruisloos door het luchtruim bewegen. De een laat een 
passagier genieten van het enorme uitzicht, de ander probeert hoogte te winnen voor een 
afstandsvlucht van enkele honderden kilometers.  
 

    
 
 
 
 
 
De zweefvliegerij begon in 1908 op een heuvel bij Soesterberg: luitenant Schukking maakte met een 
Wright-zweefvliegtuig een korte glijvlucht van circa 15 meter ver. 
 In Duitsland was zweefvliegen razend populair geworden omdat de Geallieerden de gemotoriseerde 
sportvliegerij verboden hadden na de Eerste Wereldoorlog. Hier ter lande werd luchtvaart ‘hot’ dankzij 
de spannende KLM-vluchten naar Nederlands-Indië en telkens sneuvelende snelheids- en 

Blik vanuit de lucht op het zweefvliegveld op 
de Groote Heide met de aan de grond 

staande zweefvliegtuigen in 1974. 

Sjaak Selen werd in juli 2018 wereldkampioen 
zweefvliegen 



hoogterecords. In Venlo zorgde vliegmanifestaties op de Grote Heide voor veel enthousiasme. Dit alles 
was de perfecte voedingsbodem voor de oprichting van de Venlose Aero Club in 1932. 
Na een inleiding over wat zweefvliegen nu precies is, belicht Marcel Hogenhuis (VEZC) tal van aspecten 
uit 90 jaar zweefvlieghistorie met veel authentiek beeldmateriaal: het begin in Tegelen, het eerste 
zelfgebouwde zweefvliegtuig, de periode in Well, het zweefvliegen in Venlo tijdens WO-2 tot en met de 
fusie van de Eindhovense Aero Club met de Venlose Zweefvlieg Club eind 2016. Een boeiende  stuk 
luchtvaarthistorie in onze regio.  
 
 

 
 

 

 

Spreker: Marcel Hogenhuis 
Marcel Hogenhuis (1963), dit jaar 40 jaar lid van de VEZC, is van jongs af aan gefascineerd door de 
historie van zijn woonplaats. Hij geeft hierover lezingen, cursussen en rondleidingen en was 
bestuurlijke actief bij o.a.het  LGOG,de  Förderverein Ehemalige Fliegerhorst Venlo en de Venlo 
Academie. Hogenhuis was medeauteur van het naslagwerk ‘Vliegvelden in Oorlogstijd’ (2009, 
Nederlands Instituut Militaire Historie). In 2017 publiceerde hij met Marleen Jennissen het boek 
‘Ereschuld. De laatste vlucht van Stirling W7630 MG-M’. Dit boek lag aan de basis van de NPO-
documentaire ‘Liever dood dan vermist’. De uitzending leidde tot een nationaal plan voor 
vliegtuigbergingen. In het dagelijks leven is Hogenhuis docent geschiedenis/maatschappijleer aan de 
VAVO Noord- en Midden-Limburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eerste VZC zweefvliegtuig werd zelf gebouwd. 

Vooraankondigingen 2019 

   
Maandag 19 augustus 2019  - Lezing : Dhr. P. Seelen over volkswijk ‘t Hetje 
Maandag 9 september 2019 - Lezing: Dhr. Gerats over” Erfgoed in het Limburgs 

Landschap”. 
Vrijdag 13 september 2019 - Excursie naar het Archeologisch Depot in Heerlen 
Maandag 21 oktober 2019 - Lezing : Dhr. Jos de Jong over de vroegste referenda           

in onze streken.  
 

 


