Fokker 60 Peruaanse Marine voor FSX
De Koninklijke Luchtmacht heeft in 2010 afscheid genomen van de vier
Fokker 60 Utility vliegtuigen. Dit nadat de vliegtuigen sinds 1997 tot volle
tevredenheid 13 jaar geopereerd hebben in verschillende rollen. Zo
hebben twee van de vliegtuigen, na een uitgebreide modificatie, langere
tijd geopereerd in het Caribische gebied als Maritieme Surveillance
vliegtuigen in de strijd tegen drug transporten. De andere twee
vliegtuigen hebben steeds geopereerd in logistieke operaties en als
platform voor paracommando training.
Met het in gebruik nemen van een additionele C130 en de participatie in
het C17 project van de Nato zijn de vliegtuigen uitgefaseerd en
uiteindelijk verkocht aan de Peruaanse Marine die al jaren met een aantal
Fokker F27 Maritieme Surveillance vliegtuigen opereert langs de lange
kustlijn van Peru.
Samen met Hans Janssens heb ik nu het schilderschema van de
Peruaanse Marine op de door PAOB Precisionaerobus commercieel
aangeboden Fokker 60 gezet.
Het betreft hier de vliegtuigen in hun logistieke rol. De maritieme versie
kunnen we helaas niet creëren aangezien het model niet beschikbaar is bij
PAOB Precisionaerobus.
Het was dus weer een hele klus om details te verkrijgen en, met
gebruikmaking van de paintkit van de Fokker 50, een schema voor dit
vliegtuig te maken. Gelukkig hebben we hulp gehad van de
schilderswerkplaats van Fokker Services Woensdrecht om vooral de
kleuren goed te krijgen en details van de motorgondels, romp en vleugels
zo accuraat mogelijk te reproduceren. Veel spotter foto’s zijn er helaas
niet op het internet en even gaan kijken gaat ook niet echt.
Als aanvulling zijn er ook een aantal correcties ingevoerd op
beschilderingen die niet helemaal goed zaten op de uitvoering van de
Fokker 60 Utility in de Koninklijke Luchtmacht kleuren.
De vliegtuigen opereren nu dus bij de Peruaanse Marine in dezelfde rol als
ze eigenlijk in de laatste jaren bij de Koninklijke Luchtmacht hebben
gedaan.

Het schilderschema is alleen te downloaden voor FSX van de
Flightsim.com en Avsim.com site. Het bestand is slechts een aanvulling op
het volledige vliegtuig welk te koop is bij PAOB Precisionaerobus.
En mochten jullie adviezen willen hebben over de installatie van al dit
gebeuren dan kunnen jullie altijd terecht bij Emile Lancée op dagen van
onze bijeenkomsten of via zijn email “lanceeemile@gmail.com”

