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Met prototype #5 van de General Dynamics/Grumman F-111B werden op 23 juni 
1968 voor de kust van Californië proeven gehouden. Gastheer was het vliegkamp-
schip USS Coral Sea. In totaal werden er toen negen deklandingen en tien katapult-
starts uitgevoerd. Doordat het project een flop werd, liep de fabriek een order van 
705 F-111B jagers mis. U.S. Navy
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Dit boek is met grote zorgvuldigheid 
samengesteld. Noch de auteur, noch de 
uitgever aanvaarden enige aansprakelijkheid 
die mogelijkerwijs rechtstreeks of indirect 
kan voortvloeien uit eventueel toch voort-
komende onjuistheden door tijdsverloop 
en/of andere oorzaken in deze uitgave.

Aanhalingen uit, weergave en interpretatie 
van defensiepublicaties zijn voor rekening 
van de auteur en geven niet noodzakelij-
kerwijze de mening van de Minister van 
Defensie weer.

Omslag I:
De Northrop/McDonnell Douglas YF-23A 
Black Widow II (foto) moest het afleggen te-
gen de Lockheed / Boeing / General Dynamics 
YF-22A, waar later de Lockheed Martin F/A-
22A Raptor uit voortkwam. Collectie Auteur

Daaronder van boven naar beneden:
De Amerikaanse McDonnell XF-85 Goblin 
parasietjager, de Franse SNCAC NC 1080 ma-
rinejager en het Egyptische Helwan HA-300 
gevechtsvliegtuig.

Omslag IV:
Een mock-up op ware grootte van de 
Northrop Cobra dat in 1973 op de Parijse 
Luchtvaartshow aan de pers werd getoond. 
Opvallend daarbij was dat de machine in een 
Koninklijke Luchtmacht (KLu) jasje was gesto-
ken. Uiteindelijk kwam uit de Cobra de F/A-18 
Hornet voort.  Via Dick van der Aart

Titelpagina
Ondanks verwoede pogingen om de Dassault 
Mirage 4000 aan de man te brengen, diende 
daartoe onder meer ook dit kleurenschema 
om duidelijk te maken dat de fabriek haar 
campagne tevens had gericht op toekomstige 
klanten uit het Midden-Oosten, doch dat 
mocht allemaal niet baten. Mede daardoor 
werd de Mirage 4000 tot nu toe het laatste 
type gevechtsvliegtuig dat door Dassault niet 
in productie werd genomen.  Collectie Auteur Nadat met het EWR  VJ 101 programma was gestopt, werd 

met de X2 (foto) nog een paar jaar doorgevlogen voor 
het doen van allerlei testen ten behoeve van toekomstige 
militaire vliegtuigprogramma’s. Collectie Auteur

Rechterpagina: 
Van de Saunders-Roe S.R.A/1 straalvliegboot was goed de 
vorm van de onderkant van een boot te herkennen. De 
uitlaten van de beide turbojets waren enigszins naar buiten 
gericht, zodat het stabilo geen last kreeg van de uitlaatgas-
sen. Collectie Auteur
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6 Van JSF naar F-35 Lightning II6 Pechvogels

Kort na de roll-out van de Northrop YF-17 Cobra jager kon het personeel een kijkje 
komen nemen naar de nieuwe aanwinst. Collectie Auteur
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7Inleiding

inleiding

Toen de straalmotor na de Tweede Wereld-
oorlog zowel in het Westen als in het Oos-
ten gemeengoed werd, verschenen er met de 
regelmaat van een klok nieuwe straaljagers. 
Niet alle debutanten werden in serieproduc-
tie genomen, wat ook niet altijd vereist werd. 
Bedoeld wordt hier allereerst de groep expe-
rimentele toestellen die uitsluitend bestemd 
was om een bepaald facet van de luchtvaart 
te onderzoeken. Meestal ging het dan om ver-
schillende aerodynamische eigenschappen 
van vleugelvormen in verband met het vlie-
gen met supersone snelheid. In dat geval was 
dan de luchtsnelheid van de hoofdstroming 
overal groter dan de snelheid van het geluid. 
De vliegtuigontwerpers moesten toen gaan 
uitzoeken hoe zij de efficiëntie van de vleugel 
konden verbeteren door bijvoorbeeld de lucht-
weerstand te verlagen. Met de bestaande rech-
te dikke vleugel was het onmogelijk om sneller 
dan het geluid te vliegen, omdat er dan te veel 
luchtweerstand moest worden overwonnen. 
De ontwerpers dienden zich dus te gaan ver-
diepen in totaal nieuwe vleugelvormen met 

bijvoorbeeld dunnere profielen. Op een gege-
ven moment werd ontdekt dat de toename van 
de weerstand gereduceerd kon worden door 
de verhouding tussen de dikte en koorde van 
de vleugel te verkleinen. Op die manier ont-
stond de pijlvleugel, waarvan de vleugelvoor-
rand een grotere hoek met de romp maakte 
dan de vleugelachterkant. Tegenwoordig gaat 
dit laatste punt - de pijlstelling van de vleu-
gelachterrand, zie Lockheed Martin F-16 - niet 
meer op bij moderne straaljagers. Ook werd de 
area-rule wet ontdekt om de weerstand te ver-
lagen. Zo kon bijvoorbeeld het oorspronkelijke 
ontwerp van de Convair F-102 Delta Dagger 
met geen mogelijkheid met het beschikbare 
motorvermogen sneller dan het geluid vliegen. 
Door de nieuwe wet toe te passen, waarbij het 
oppervlak van een dwarsdoorsnede van het 
volledige vliegtuig in de lengterichting gelei-
delijk moet verlopen, was het voor dat type 
geen enkel probleem meer om de geluidsbar-
rière te doorbreken.

De oorspronkelijke Convair F-102 Delta Dagger (links) kon niet sneller vliegen dan het geluid, maar door de toepassing van de area-rule wet (rechts), of de dwarsdoorsnede-
verloopregel, werd dat een peulenschilletje. Collectie Auteur

Hoewel er al veelvuldig met de verstelbare vleugel was 
geëxperimenteerd (Bell X-5 en Grumman XF10F-1 
Jaguar), werd die pas in het begin van de jaren ‘60 
door General Dynamics bij de F-111 Aardvark voor het 
eerst voor operationeel gebruik toegepast. De opname 
toonde hier mooi diverse standen, waarin de vleugelpa-
nelen waren te verstellen. Geheel achterwaarts gericht 
ontstond er met de horizontale staartvlakken een 
deltavleugel. Collectie Auteur
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8 Pechvogels

Behalve de pijlvleugel met aangepaste staart-
vlakken kwam ook de deltavleugel als alter-
natief in opmars. Die wordt gekenmerkt door 
een grotere hoek van de vleugelvoorrand met 
de romp dan dat dit bij de pijlvleugel het geval 
is, terwijl de achterrand ditmaal geheel wordt 
opgevuld. Behalve kleppen worden in een del-
tavleugel ook nog de hoogteroeren onderge-
bracht, waardoor de horizontale staartvlakken 
komen te vervallen.

Omdat zowel de pijlvleugel en in nog sterkere 
mate de deltavleugel hoge start- en landings-
snelheid vereisen, werd gezocht naar aerody-
namische hulpmiddelen om daarin verande-
ring te brengen. Dat vond men in de toepassing 
van de variabele geometrische vleugel, ofwel 
de verstelbare vleugel. Daarmee kan de stand 
van de vleugeldelen zodanig worden versteld 
dat de straaljager naast zijn ongelooflijke snel-
heidsprestaties ook over optimale start- en lan-
dingscapaciteiten kan beschikken. Zo nemen 
dan in het laatste geval de beide vleugelpa-
nelen de meest voorwaartse stand in en voor 
hoge snelheden wijzen ze geheel naar achte-
ren. Een tussenstand biedt het toestel het beste 
compromis tussen snelheid en wendbaarheid.

Mede door het vliegen met supersone snel-
heid werd ook gelijk een nieuw begrip in de 
luchtvaart geïntroduceerd. Voor die tijd werd 
de vliegsnelheid alleen nog maar uitgedrukt 

in km/u, nu wordt die ook weergegeven in 
het getal van Mach. Deze grootheid geeft de 
verhouding aan tussen de vlieg- en geluids-
snelheid. Zo bedraagt Mach 1.0 op zeeniveau 
1.215 km/u, maar op een hoogte van 12 km 
loopt die dan terug naar 1.050 km/u. Dit ver-
schil staat nauw in verband met de heersende 
temperatuur en dichtheid van de lucht op 
diverse hoogtes. Het was de Oostenrijker dr. 
Ernst Mach die als eerste een relatie wist te 
leggen tussen de schokgolf van een granaat en 
de snelheid van het geluid. Zodoende komt 
hem de eer toe om de eenheid van de geluids-
snelheid naar hem te noemen.

Behalve experimentele straaljagers - die komen 
in dit boek niet voor - verschenen er natuurlijk 
ook ontwerpen die wel bestemd waren om in 
serieproductie genomen te worden, nadat ze 
eenmaal succesvol het testprogramma hadden 
doorlopen. Tussen al die bedrijvigheden door 
doken er van tijd tot tijd ook nog ontwerpen 
op die al dan niet van een succesvol model 
waren afgeleid. Om de een of andere reden 
voldeden die niet aan de verwachtingen en 
werden een flop. Meestal ging het dan om een 
enkel stuk, of in sommige gevallen - Lockheed 
A-12 - zelfs tot meerdere exemplaren van de 
pechvogel. Het zijn deze beide groepen verge-
ten straaljagers die in dit boek in het zonnetje 
worden gezet. Hierbij moet wel de kantteke-
ning worden geplaatst dat niet altijd meer te 

De Republic F-84F Thunderstreak was de eerste straaljager met een pijlvleugel die tussen 1955 en 1970 binnen de Koninklijke Luchtmacht (KLu) dienst deed. Collectie Auteur

achterhalen was of sommige straaljagers daad-
werkelijk aan de hierboven gestelde criteria 
voldeden. Dat gold in het bijzonder voor een 
groot aantal Sovjet toestellen die vooral tijdens 
het begin van de Koude Oorlog aan de lopende 
band werden ontworpen en gebouwd.

Tot slot zij nog opgemerkt dat elk hoofdstuk - 
uitgezonderd zowel de eerste als laatste drie - 
wordt ingeleid met een korte samenvatting van 
de luchtvaartindustrie van het betrokken land, 
waarbij het accent ligt op de ontwikkeling en 
productie van straalgevechtsvliegtuigen. Oh 
ja, dan nog wat. De stuwdruk van de straalmo-
tor wordt in dit boek niet in kilonewton (kN), 
maar in kilogrammen uitgedrukt, omdat dan 
de grootte van energie meer tot de verbeelding 
spreekt. Want zo is bijvoorbeeld 2.359 kg stuw-
druk gelijk aan 23,3 kN.

Alphen aan den Rijn, winter 2021 
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