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Het begin:
Adrie van Campenhout (voor insiders bekend als 'Campie')
kreeg kort na de oorlog eens motorpech bij Maple Farm.
Daar zag de autosloper annex stalhouder uit Gastel een
geschikt weiland voor zijn ultieme droom: een vliegveld
oor West-Brabant. AI in 1946 verscheen er op die plaats
een bord: "Hier komt Vliegveld West Brabant".
!:r lagen verschillende militaire vliegvelden in die regio,
aar geen civiel veld. Gelet op de industriële activiteiten
de omgeving ontstond daartoe wel de behoefte. Campie
eerde vliegen bij de NLS en ontmoette daar Willem van
Graft. Hij had eerst een Bücker Bestmann en later een
eigen Piper Cub, maar mocht niet op zijn terrein landen.
Het kostte behoorlijk veel moeite om het veld aan te kopen
en gebruiksklaar te maken als vliegveld. De Nederlandse
Heidem ij egaliseerde het terrein. In het Vliegend Museum
hangt een proces-verbaal van een van de vele boetes die
Camp ie kreeg wegens illegale noodlandingen. Hij zette
ondanks alle tegenwerking door. Uiteindelijk gaf Den
Haag toestemming voor een zweefvliegveld.
Op 28 augustus 1949 werd het ~Iiegveld met een
vliegfeest geopend. Enkele toestellen kregen toestemming
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op het nieuwe veld te landen. Bij de opening vlogen de
burgemeester van Hoeven en Van Graft in een Piper Cub
en 'knipten' daarmee een lint door. Daarna werden onder
andere door de Delftse Studenten Aeroclub een aanta l
vliegdemonstraties gehouden . Duizenden bezoekers
woonden het fe stijn bij. Campie kocht in dat jaar een
Koolhoven F.K.43 'Fokhoven' om als blikvanger te dienen.
Deze PH -NAL zou er maar korte tijd blijven en is helaas in
het volgende jaar gesloopt

Ik heb bij het maken van
dit artikel heel veel hulp
gehad van Jan Voeten,
havenmeester, en Herman
van der Paauw en Hans van
Dordrecht van het Vliegend
Museum Seppe, die ik bij
deze hartelijk wil bedanken.
Loet Kuipers.

Een korte geschiedenis
Het vliegveld was in eerste instantie bedoeld als
zweefvliegveld . Het veld bestond uit een grasstrip van
ongeveer 600 meter, enkele hangars en het restaurant
De Cockpit.
In de eerste jaren gebeurde er niet zo veel, afgezien
van een vliegfeest eens per jaar, meestal begin juli. In
1952 werd vanuit de Auster van Van Campenhout, de
PH-OTO, voor het eerst een parachutesprong gemaakt.
Tienduizenden zouden er nog volgen .. .
Tot halverwege de jaren zestig werd het veld geregeld
gesloten omdat Campie ruzie had met de lokale
W!1,rn:Il!)~!1,®
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De Cockpit

TU Delft.

Café-restaurant De Cockpit werd nog , ~_
de officiële opening van Seppe geopenc. mei 1949 legde Campie's vriend Willem
Graft de eerste steen. De vrouw van Adrie ,,Campenhout, Truus, zwaaide daar in de eE"_ ::
jaren de scepter. In de bar was een afbee I Q ' - ~
te zien van de cockpit va n het eerste vlieg ~
van Campie, een Bücker Bü 181 Bestmann mEde registratie PH-AAA . Het werd een popuia "e
gelegenheid in deze omgeving. Ook on ê"
de vliegers op Seppe was het de plek om .... c
afloop van een vliegdag een biertje of een anae"
drankje te pakken.
In 1957 diende De Cockpit als tijdelijke rechtbar
Toen in 1957 een Tiger Moth als gevolg van eetolvlucht dicht bij Seppe neerstortte, moest 00'
Van Campenhout getuigen. De aanklacht 2.5
poging tot doodslag. Hoewel Van Campenh :
zich niet goed voelde, wilde de rechtbank he-toch als getuige horen. Het hele circus, rJ': E:
rechters, de officier van justitie en de advoc a'e~
toog naar het veld . Achter een met een groeT"
kleed bedekte tafel werd de zaak gehoudeTerwijl de kat over de tafel liep en Truus CE
uitsmijters klaarmaakte, werd recht gesproke
Het restau rant werd in de loop van de jarezestig flink uitgebreid,

=-

l' Adri van Campenhout op zijn eigen veld. (foto uit album van Campenhout via Jan Voeten).

autoriteiten. Op 14 juli 1961 werd het veld een
officieel luchtvaartterrein en opengesteld voor
gemotoriseerde vliegtuigen. Het kreeg de ICAOcode 'EHSE - SeppelHoeven·.
Vanaf het midden van de jaren 50 was het
vliegveld ook in gebruik als autocrossterrein.
Incidenteel kwam er wel eens een Harvard op
bezoek vanaf Gilze Rijen (met toestemming van
de basis; zie het artikel 'Luchtmachtverhalen' in
Verenigde Vleugels 2013-4). Toen het veld werd
overgenomen door de NV Vliegveld Seppe, werd
het grondig onder handen genomen. Adri van
Campenhout werd de eerste havenmeester.
In september 1966 werd het veld feestelijk
heropend met een fly-in. De Koninklijke
Luchtmacht gebruikte het veld in die tijd veel
voor oefenvluchten. Het vliegveld werd nu
internationaal met douanefaciliteiten.
In 1965 nam een aantal gemeenten, waa ronder
Roosendaal, een belang in de NV Vliegveld
Seppe.
Ook toen was er al verzet vanuit de bevolking
tegen de uitbreiding van vliegvelden. De lokale
pers stond vol met berichten van tegensstanders.
Een tragisch dieptepunt in de historie van Seppe
is de grote hangaarbrand op 5 mei 1982. Bij
deze brand gingen 9 vliegtuigen verloren.
In 1990 werd de baan van 600 meter verlengd
naar 830 meter. Het zou echter tot oktober 1996
duren alvorens deze baanverlenging geactiveerd
kon worden. Pas in 2003 had de baanverlenging
alle bezwaren volledig omzeild.
Tot en met de jaren 90 waren er regelmatig grote
fly-ins met soms meer dan 200 vliegtuigen. Die
in 1999, toen het vliegveld 50 jaar bestond,
was de grootste ooit. Ook werd in dat jaar de
hangaar van het Vliegend Museum geopend.

Breda International Airport
Tot 2002 had Seppe alleen een grasbaan.
In dat jaar werd de verharde baan van 830
meter opgeleverd. Hiermee werd het mogelijk
om zwaardere vliegtuigen te ontvangen.
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Wet- en regelgeving legden wel de nodige
beperkingen op. De zuidelijke taxibaan kon ook
gebruikt worden als grasbaan, waa rdoor de
gestationeerde Tiger Moths met staartsloffen
nog steeds konden opstijgen en landen.
In 2008 werd de NV Seppe Airport verkocht aan
Seppe Holding BV en in 2015 werd de naam
veranderd in Breda International Airport.
Aan de zuidkant van start- en landingsbaa n
werd en wordt in het Seppe Air Parc een aantal

l' De opening werd verricht door Piper Cub, PH-NAB, die
een over de baan gespannen lint doorvloog. (foto uit album
va n Van Campenhout via Jan Voeten).

hangars gebouwd, met kantoren. Ook werd
er een brasserie en partycentrum gestart.
Daardoor werd het ook een geschikte locatie
voor seminars en andere evenementen op
luchtvaartgebied.
Er zijn ook verschillende vliegshows geweest,
zoals in 1999 en vanaf 2009 ongeveer om het
jaar. Deze werden meestal georganiseerd in
samenwerking met de Vliegtuigbouwkundige
Studenten Vereniging Leonardo da Vinci van de

Ei nd jaren 60 werd het verkocht aan de fa milie
Luijkx, die het restaurant nog steeds beheert.
Je kunt er terecht voor een kop koffie, maar
ook voor een goede maaltijd tegen een redelijke
prijs. Deze familie was ooit eigenaar van de
pleisterplaats Maple Farm .

Formatievliegen op Seppe
In 1970 werden de 'Red Eag les' opgericht. Di
was een demonstratieteam met drie Bölkow
Ba 208 Junior vliegtuigen De PH-KAE,
PH-KAS en PH-KAT verzorgden demonstraties
formatievliegen. Het kwam niet tot full-

laat een verdere beschrijving niet toe.

Mastenbroek Aeroskill

l'

De F.K.43 Fokhoven PH -NALvoor De Cockpit (foto uit album va n Van Campenhout via Jan Voeten).

aerobatics, omdat de Bo 208 daar niet
geschikt voor was. Toch wist men het
publiek goed te vermaken met strakke
fo rmaties en scherpe bochten. In
1971 en 1972 vloog het team op een
aa ntal vliegshows . (Het was het eerste
demonstratieteam dat de auteur van dit
artikel zag, tijdens de Open Dag van
Soesterberg in 1972). Het team bleef
actief tot ongeveer 1976. Naast de drie
genoemde Bölkows werden incidenteel
andere toestellen ingezet.
!l 2009 begon een aantal vliegers van
Seppe opnieuw met een formatieteam .
Dit team vliegt nog steeds met een
aa ntal vliegtuigen die in het Vliegend
>'1useum gebaseerd zijn. De 'Tiger
"ormation' begon met drie De Havilland
9.H.82A Tiger Moth's. In latere jaren
.Ioog het team ook met verschillende
andere vl iegtuigtypen, zoals
een Stearman, een Auster
en enkele Piper Super
Cubs. Helaas is op 21 juni
2019 een ernstig ongeluk
gebeurd, waarbij twee van
de vliegers omkwamen en
;wee Super Cubs moesten
Norden afgeschreven: Maar
'n augustus 2019 gaf het
eam weer een schitterende
emonstratie op de Victory
irshow te Ede. Het team
~I i e gt jaarlijks tijdens de
Dodenherdenking
langs
. erschillende monumenten
om de gevallenen te eren.

Cornelis Honcoop
Een bijzondere eigenaar
vas Cees Honcoop, een
eehandelaar uit Veen
en lid van de Vliegclub
Seppe sinds plm. 1970.
~oen
de Fokker 5.11

werd uitgefaseerd bij de Koninklij ke
Luchtmacht, was de heer Honcoop er
als de kippen bij om deze toestellen
op te kopen en door te verkopen.
Hij heeft er ongeveer 20 gehad. Een
aantal daarvan is terechtgekomen
bij de Fokker Four. Een aantal andere
toestellen is doorverkocht naar het
buitenland. Een van de stunts die hij
uithaalde was een low pass over het
Kralingen popfestival in 1971, toen
hij met de PH-UET pamfletten met de
"Blijde Boodschap" toonde. Dit kwam
hem op een stevige boete te staan .

Bedrijven
Op het veld vestigden zich een aantal
bedrijven. Enkele daarvan zullen hier de
revue passeren. Er zitten nog veel meer
bedrijven en organisaties, maar ruimte

Mastenbroek Aeroskill is een van de oudste
bedrijven op het vliegveld. Gesticht in 1969 is
het bedrijf in 1975 op Seppe 'geland '. Het bedrijf
hield zich in eerste instantie bezig met het slepen
van reclamesiepen en landbouwvluchten in heel
Europa. Tegenwoordig houdt het bedrijf zich
volledig bezig met het onderhoud en de verkoop
van lichte vliegtuigen. Het is gecertificeerd
volgens de internationale Part 145 norm. Het
bedrijf heeft zich onder meer gespecialiseerd in
het inbouwen van turboprops in lichte vliegtuigen
zoals de Soloy turboprop in de Cessna 206.
Mastenbroek was ook het onderhoudsbedrijf
voor de Consolidated PBY-5A Catalina PH -PBY,
en de Douglas C-47/OC-3 Dakota van de DDA.
De beide vliegtuigen mochten echter niet
landen op Seppe omdat het veld beperkt is
tot een maximaal startgewicht van 6000 kg.
Onderhoud vond daarom plaats in de Catalina
hangaar op Lelystad Airport.

King Air
King Gravenmaker startte dit bedrijf in 1964 voor
reclamevluchten en vliegopleidingen. Daarvoor
hadden ze in eerste instantie drie Bölkow Bo 208
Junior sportvliegtuigen, waarmee de Red Eagles
vliegdemonstraties verzorgden. Deze werden
opgevolgd door Slin gsby T67 Firefly's. King Air
had ook enige tijd een Hughes 269, waarmee
reclamevluchten werden gevlogen. In 1991 ging
King Air failliet.

.Jt

Een van de

vroege gebru ikers
van het veld was C.
Honcoop uit Veen die
er met een Fokker
5.11 vloog. Deze
PH-UET heeft later
geruime tijd bij het

Test and Training Centre Seppe

Aviodome gestaan

Sinds 1990 is het HC gevestigd op het Vliegveld
Seppe. Het bedrijf is ontstaan uit de restanten van

collectie)

als 'E-42' (foto LVK

...

PH-UET
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l' De Hughes 269 van King Air tijdens een reclamevl ucht in Breda.

l' Seppe werd in de jaren 50 en "60 ook gebruikt als autocrossterrein.

(foto LVK collectie)

(foto uit album van Van Campenhout via Jan Voeten)

het failliete King Air. De belangrijkste activiteiten zijn het testen
en opleiden van professionele vliegers . Men is gespecialiseerd in
het vliegen onder extreme omstandigheden zoals die zich kunnen
voordoen als een vlieger de controle over zijn toestel dreigt kwijt
te raken. Men beschikt over een Cessna 172 met een full-glass
cockpit, en twee Slingsby T67M-200's. Deze laatste zijn volledig
aerobatic. Met deze vliegtuigen heeft het Test and Training Centre
gedurende een aantal jaren de selectie voor vliegeropleiding bij
de Koninklijke Luchtmacht verzorgd.

Het begon allemaal toen de eerste militaire parachutisten
in 1948 terugkwamen uit voormalig Nederlands-Indië en
parachutespringen als sport wilden blijven beoefenen. Toen vloog
men nog niet vanaf Seppe; dat gebeurde pas vanaf de jaren
zestig. Sinds die tijd zijn er duizenden sprongen gemaakt.
In 1952 werd op Seppe de eerste parachutesprong gemaakt. Een
Engelsman stapte toen uit de PH-OTO, een Auster J/4 Autocrat,
die eigendom was van Van Campenhout. Het eerste vliegtuig

Seppe Air Service, later Breda Aviation
Seppe Air Services is een volgend bedrijf dat al jaren op Breda Airport
zit. nu onder de naam Breda Aviation. Dit is een vliegschool die het
volledige spectrum aan vliegopleidingen voor de General Aviation
biedt. Men vliegt met een gevarieerde vloot: in eerste instantie met
Grob G-115 toestellen die later zijn vervangen door Aquila A210en A211-lesvliegtuigen. Deze toestellen kwamen oorspronkelijk
van een vliegschool uit Engeland. Tot 2019 voerden de kisten

l' King Air vloog vanaf 1980 met enkele Slingsby Firefly's. (Foto G.Mulder,
collectie Loet Kuipers).

l' Formatieteam van drie Ba 208('s 'Red Eagles'. Hier twee Bo's in formatie
(foto LVK collectie).

een Engelse registratie, maar onlangs kregen 'ze een Nederlandse
PH-registratie. Daarnaast verzorgt het bedrijf rondvluchten . Voor
deze rondvluchten wordt ook een Tecnam P2010 gebruikt.

Eerste Nederlandse Parachutisten Club
De Eerste Nederlandse Parachutisten Club (EN PC) is opgericht
in 1948 en is daarmee de oudste paraclub van Nederland.
18
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van de club was een Cessna FR.172G Rocket, de PH-COX. Deze
arriveerde in 1962 en was daarmee het eerste eigen vliegtuig van
een paraclub in Nederland. Tot 2009 werd gesprongen uit een
Cessna 182 Skylane. Daarna heeft de club een eigen Cessna 206
Turbine Skywagon gevlogen. Sinds 2016 is de club in het gelukkige
bezit van een Cessna 208B Ca rgomaster met een capaciteit van
18 personen. Bij mooi weer wordt er van maximaal 3000 meter
gesprongen. Geregeld worden er springweekenden georganiseerd,
waarbij er bijzondere kisten komen, zoals de Short Skyvan. Sinds
2009 wordt er gesprongen met studenten van de KMA, die bij
de ENPC hun beginopleiding volgen. Het is bij de club mogelijk
een springopleiding te krijgen, maar ook tandemsprongen zijn erg
populair, gezien de drukte op mooie weekenddagen.

Het Vliegend Museum
Het Vliegend Museum Seppe werd in 1990 gesticht en was
gevestigd in een van de hangars. Het eerste vliegtuig in de
collectie werd de Piper Super Cub PH-VCY. Een jaar later kwam de
Tiger Moth G-AJHS in de collectie. Veel toestellen zouden volgen.

~//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////n.
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5eope Air Services vloog een aantal jaren met
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Links boven. De Stichting Vlieg materieel Hoeven is eigenaar van de vliegtuigen van de vliegclub Seppe.

Hier een Robin Rl180TAiglon (foto GMulder, co llectie Loet Ku ipers).

_:;'ob G-115. De kist op de foto is opgesteld als

1':

oment in de kleuren van Breitling.(foto Loet
_:lers).

Tijdens de vliegshow van 2009 werd een grote formatie van 9 vliegtuigen gevormd.(foto Loet Kuipers).

~ "ds 1999 heeft het museum een
:: gen hangaar met een expositieruimte.
:=nvan de trekpleisters in het museum
5 een 1: 1 replica van de Wright Flyer,
: e door leerlingen van een technische
: : 0 01 en vrijwilligers van het museum
::2 de hand van originele tekeningen
.: gebouwd. Het topstuk is een
_~ eke Messerschmitt Bf 109G-5, die
:::zoeke rs uit de hele wereld trekt.
~e vliegtuigen in de hangaar zijn
:: gendom van (groepen) particulieren,
: e de museumhangaar gebruiken als
s:allingsruimte. Het voert te ver om alle
egtuigen in dit artikel te noemen.
- het verleden stonden hier ook een
e Havilland D.H.60GW American
oth, de G-AAMY die in de film Out of
- :rica heeft opgetreden, en een D.H.87
- ornet Moth, de G-ADLY. Beide kisten
=- Jn in een vorig nummer van Vleugels
:eschreven.
Tegenwoordig
staat
- er de 'Old Crow', een schitterend
:eschilderde Stearman, die eigendom is
a .de Story teller' Hans Nordsiek. Ook
.:e Beech Staggerwing N295BS heeft
- er en ige tijd gestaan .
~ staan er onder meer twee D.H.82A
- ger Moths, twee Stearmans, twee DHC. Chipmunks, een Luscombe L8F Silvaire,
=e Piper Cub en een Piaggio P149D.

Links midden. Het Vliegend Museum heeft een aantal vliegers, die samen het Tiger formatieteam vormen.

Vliegclub Seppe
In 1964 is Vliegclub Seppe (VCS)
opgericht en deze heeft intussen een
rijke historie opgebouwd. Deze actieve
club telt zo'n 180 leden en beschikt over
een fraai clubgebouw met een terras
dichtbij de startbaan . De vliegtuigen
zijn eigendom van de Stichting
Vl iegmaterieel Hoeven . Tegenwoordig
vliegt men met moderne Robin DR400140B Ecoflyers, met dieselmotor.

Sinds juni 2015 wordt er bijna jaarlijks een groot publieksevenement
gehouden, waarbij antieke auto's en klassieke vliegtuigen een
hoofdrol spelen: Classic Cars and Aeroplanes.
Het veld wordt nu ook gebruikt voor niet-luchtvaart activiteiten.
Zo is er jaarlijks een groot muziekfestival en worden regelmatig
filmvoorstellingen in de open lucht gegeven. Seppe/Breda International
Airport is een bedrijvig vliegveld met goede vooruitzichten. Prima te
bereiken met eigen vervoer. Ga er eens kijken.
-? De ENPC
vloog tot voor
enkele jaren deze

Seppe nu
Sinds de privatisering in 2008
zijn de commerciële activiteiten
aanzienlijk toegenomen. Met de
naamsverandering in 2014 heeft Seppe
een meer internationaal karakter
gekregen. Met name aan de zuidkant
neemt het aa ntal bedrijven flink toe.
CNE Air is van Midden Zeeland naar
Seppe gekomen en vliegt ondermeer
met een aantal Piper PA-25 Pawnee
landbouwvliegtuigen als reclamesleper.
Breda International Airport is een
centrum van innoverende bedrijven.
Een daarvan is het opleidingscentrum
va n PAL-V International BV in
Raamsdon ksveer. De PAL-V 'vliegende
auto' is een autogiro, die ook op de
weg moet kunnen worden toegelaten.

met turboprop
uitgeruste Cessna
U.206G Stationair
PH -ENP (foto Loet
Ku ipers).

-? De
Messerschmitt Bf
109G-5 van Jan
van Huuksloot in
2005 (foto Loet
Kuipers).
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