
 

      LUCHTVAART  VERENIGING  TWENTHE 
 
 
De F-86K Sabre bij de KLu 
 
 
Iedereen kende poortwachter van Twenthe, de F-86K Sabre met de registratie Q-283. Feitelijk is er 
weinig bekend over dit type jager die in de tweede helft van de jaren vijftig en het begin van de zestiger 
jaren bij de Koninklijke Luchtmacht -en in het bijzonder vanaf de vliegbasis Twenthe- vloog. Genoeg 
reden voor On Finals om eens uitgebreid aandacht te besteden aan dit vliegtuig die in bepaalde kringen 
beter bekend staat als de “Kaasjager”. 
 
De ontwikkeling 
De North American F-86K Sabre Jet is feitelijk een all weather versie van de F-86D die bovendien was 
uitgerust met vier 20mm kanonnen van het type M-39. De F-86D was daarentegen voorzien van een 
intrekbare “pod” geladen met 24 “Mighty Mouse” ongeleide raketten. Door het aanbrengen van het M-39 
geschut in de neus, moest het toestel opnieuw uitgebalanceerd worden, resulterende in een verlenging 
van de romp met zo’n 25 centimeter. Vanwege deze boordwapens werd de F-86K tevens uitgerust met 
een geheel nieuw automatisch MG-4 vuurcontrolesysteem die onder alle omstandigheden (dus ook bij 
nacht en slecht weer) kon worden gebruikt. Dit vuurcontrolesysteem werd door de Downey fabrieken van 
North American ontwikkeld. De F-86K’s die Nederland uiteindelijk zou ontvangen werden echter wegens 
bezuinigingen uitgerust met kanonnen met afgezaagde lopen die voorheen in de Meteor werden 
gebruikt. De modificatie ten behoeve van het afschieten van Sidewinder lucht-lucht raketten gaf pas een 
aanzienlijke verbetering. Hiertoe werd de spanwijdte van de Sabre vergroot van 11,31 naar 11,91 meter. 
 
De eerste vlucht van de YF-86K prototype (de 52-3630, een omgebouwde F-86D) vond plaats op 15 juli 
1954 vanaf Los Angeles International Airport. Deze vlucht, welke ruim dertig minuten in beslag nam, 
werd uitgevoerd door de testpiloot van North American Ray Morris. Na de landing was deze vlieger 
lyrisch over de F-86K, blijkens zijn commentaar: “Tijdens een eerste vlucht gebeurt er altijd wel iets, 
maar dit is nu in het geheel niet zo. Dit is ongebruikelijk voor een nieuw vliegtuig!” 
Net als de F-86D is ook de F-86K uitgerust met de General Electric J-47GE-17B turbo-jet, goed voor een 
stuwdruk van 5.600 American pounds met naverbrander. De topsnelheid van deze jager lag dan ook 
boven de Mach 1. Tevens was de Sabre uitgerust met leading-edge slats voor een beter draagvermogen 
tijdens lage snelheden (o.a. bij landingen). Verder was de F-86K net als alle voorgangers voorzien van 
de door North American uitgevonden “flying tail”, waarbij het gehele stabilo als hoogteroer wordt gebruikt 
en een positieve bijdrage levert aan de wendbaarjeid van het toestel. Tenslotte werd de F-86K voorzien 
van een remparachute. 
 
Leveringen onder MDAP voorwaarden 
De F-86K werd gebouwd voor levering aan NAVO landen onder MDAP (Mutual Defense Aid 
Programme) voorwaarden dat geheel door de Amerikanen werd bekostigd. De USAF zelf heeft dus nooit 
operationeel met de F-86K gevlogen, hoewel ze wel formeel eigenaar waren van de F-86K. Om die 
reden waren alle toestellen dan ook voorzien van het USAF-serial, naast de eigen registratie die door de 
NAVO landen werden gebruikt die de F-86K ontvingen. Die landen zijn Noorwegen, Italië, Frankrijk, 
Nederland en West Duitsland, waarvan de Franse, Italiaanse en West Duitse toestellen door Fiat Turijn 
(Italië) in licentie werden gebouwd. Ook de KLu zou nog zes door Fiat gebouwde Sabres ontvangen, 
maar daarover later meer. 
 
De training van het grondpersoneel vond plaats op de vliegbasis Erding in West Duitsland, waar USAF 
personeel een centrale “maintenance school” runde als onderdeel van het 7332rd Technical Training 
Group. Hier werden voor de Fransen, Italianen, Noren en de Nederlanders aparte klassen gevormd. Niet 
voor de West Duitsers, want die bezaten op dat moment nog geen leger. Pas later, in 1956, werd West 



Duitsland lid van de NAVO en bestelde toen de F-86K als luchtverdedigingsjager die dus ook onder 
MDAP voorwaarden werd geleverd. 
Uiteraard werden de lessen in de Engelse taal gegeven wat overigens geen problemen opleverde. De 
eerste cursisten die slaagden werden ineens instructeur en leidden vervolgens hun eigen landgenoten 
op die na hun voor deze (om) scholing in aanmerking kwamen. Dit gebeurde dan in hun eigen taal, 
zodat er logischerwijs al snel aparte klassen werden gevormd. Spoedig verdwenen vele crewchiefs naar 
hun veelal nieuwe onderdelen om daar met de F-86K te gaan werken. Het omscholen van de crewchiefs 
ging in een dusdanig hoog tempo, zodat al na één jaar en vier dagen na aanvang van de training de 
1.000ste geslaagde de school verliet. 
 
F-86K feiten 
De firma North American bouwde twee prototypes van dit type, aangeduid als YF-86K. Deze twee 
toestellen zijn beide voormalige F-86D-40-NA modellen met de USAF serials 52-3630 (c/n 190-33) en  
52-3804 (c/n 190-207). Beide toestellen werden na diverse testvluchten door North American naar de 
Italiaanse Fiat fabrieken vervoerd om daar als “pattern aircraft” te dienen ten behoeve van de licentie-
produktie van de F-86K door deze industrie. 
Door North American werden naast de beide prototypes in totaal 120 F-86K’s gebouwd, 60 voor de 
Noorse luchtmacht en 57 voor de KLu. Drie toestellen bleven in de Verenigde Staten, waarvan één door 
North American voor testdoeleinden werd gebruikt. 
 
Introduktie bij de KLu: vele discussies gingen vooraf 
Zoals eerder vermeld ontving de Koninklijke Luchtmacht 57 F-86K’s van North American, aangevuld 
door zes exemplaren die door Fiat in Turijn werden gebouwd. Het aanschaffen van de F-86K heeft 
echter nogal wat voeten in aarde gehad. Indertijd ontstond er behoefte aan all weather onderschep-
pingsjagers om zo de bommenwerpers die steeds vaker bij nacht en ontij opereerden te kunnen 
onderscheppen. Deze jagers waren in het begin vooral als tweezitters uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld de 
CF-100 Canuck die onder andere door de Belgische luchtmacht werd gebruikt) en er waren opleidingen 
gaande (gestart in het einde van 1953) voor radar-operateurs die dan met de onderscheppngstaak 
belast zouden worden en die dus als tweede inzittende van het vliegtuig zouden fungeren. Doordat 
“Onze Luchtmacht” zich sterk bleef maken voor het aanschaffen van nachtjagers, iets waar defensie in 
eerste instantie door financiële problemen niet kon realiseren, werd na uitvoerig beraad en het vrijkomen 
van de geldelijke middelen in 1954 uiteindelijk besloten om de F-86K éénzitter aan te schaffen. In eerste 
instantie zou Nederland er 28 kopen, terwijl de overige toestellen onder MDAP voorwaarden zouden 
worden geleverd. 
 
De keuze van de éénzitter F-86K viel ook al niet in goede aarde. Er verschenen diverse artikelen die 
pleitten voor een tweezits all weather (AWX) jager, omdat “de Sabre niet goed genoeg zou zijn, want de 
USAF stelt dit toestel ook niet in gebruik bij hun AWX squadrons”. Dit wikken en wegen bleef nog een 
tijdje doorgaan, maar uiteindelijk wist de toenmalige Chef Luchtmachtstaf, Luitenant-Generaal A. 
Baretta, de betrokkenen ervan te overtuigen dat de F-86K terdege een goede AWX jager voor de KLu 
was. Dit natuurlijk tot grote teleurstelling van de radaroperateurs, omdat de krachtige radar van de F-86K 
met een bereik tot maximaal 37 kilometer nu door de piloot zelf wordt bediend. 
Uiteindelijk kreeg Nederland alle Sabres onder MDAP voorwaarden. In ruil daarvoor nam Nederland 48 
van de door de Amerikanen onder “Offshore procurement” bestelde Hunters voor zijn rekening wat een 
besparing van 13 miljoen gulden opleverde. 
 
De F-86K “Kaasjager” in dienst bij de KLu 
Op 1 oktober 1955 arriveerden de eerste 16 Sabres per USS Tripoli in de Rotterdamse haven die voor 
het hiervoor speciaal op Soesterberg opgerichte 700 AWX squadron bestemd waren. De eerste twee 
toestellen uit deze batch, de 54-1277 en 54-1278, werden door dit squadron officieel op 8 december 
1955 in dienst gesteld. Op 19 januari 1957 arriveerde de laatste Sabre in Nederland in de vorm van de 
54-1291 met de USS Gateway City. Voorts werden er nog zes F-86K’s vliegend afgeleverd die door Fiat 
in licentie zijn gebouwd. Hiermee ontving de KLu in totaal 63 F-86K Sabres. 
Op 1 juni 1956 werd 701 AWX squadron op de vliegbasis Soesterberg opgericht en direkt daarna op 
Twenthe geplaatst, gevolgd door 702 AWX squadron op 1 december 1956. Ook dit squadron werd op 



Soesterberg geformeerd en direkt daarna op Twenthe geplaatst. Uiteindelijk verhuisde 700 AWX 
squadron op 23 maart 1959 van Soesterberg naar Twenthe (dit mede vanwege de geluidsklachten uit de 
omgeving van eerstgenoemde basis), zodat alle F-86K eenheden op de meest oostelijke vliegbasis van 
Nederland werden geconcentreerd. 
 
Ondertussen ontving de F-86K de bijnaam “Kaasjager”, dit vanwege de letter “K” in de typeaanduiding. 
Deze naam is afkomstig van de toenmalige hoofdcommissaris van politie te Amsterdam. Hij kwam in die 
tijd voor met name de Amsterdamse inwoners op het onzalige idee om alle grachten te laten dempen om 
zo de toen al actuele parkeerproblemen aan te pakken. Dit onderwerp was destijds  behoorlijk 
spraakmakend, temeer omdat de hoofdstad van Nederland hierdoor een groot deel van haar unieke 
karakter zou verliezen. Het idee werd echter rap naar de prullenbak verwezen en het enige wat ervan 
overbleef was dus de bijnaam van de F-86K. 
 
In de beginjaren vlogen de Sabres slechts met het USAF serial in het klein boven de op de staart 
aangebrachte Nederlandse vlag. Daaronder was eveneens in het klein de Nederlandse registratie (de 
letter Q, gevolgd door de laatste drie cijfers van het USAF serial) aangebracht. Vanaf 1958 ontvingen 
alle vliegtuigen squadroncodes, welke voor de F-86K eenheden als volgt zijn toegewezen: 
 

700 squadron: 6A-   701 squadron: Y7-   702 squadron: ZX- 

 
Deze codes werden gevolgd door een één- of tweecijferig individueel volgnummer, welke niet aan de 
registratie is gerelateerd. Door diverse ongevallen en logistieke herindelingen wisselden vele toestellen 
dikwijls van squadroncode, soms ook binnen dezelfde eenheid. Vanaf 1 september 1959 werden de 
squadroncodes verwijderd en vervangen door de Q-refgistratie die in dezelfde grootte op de neuzen van 
de toestellen werden aangebracht. 
 
De F-86K was bij de KLu geen lang leven beschoren. Reeds op 1 april 1962 werd 702 AWX squadron 
alweer opgeheven. Doordat dit squadron tevens een conversietaak had van toekomstige Sabre-piloten 
werd de aanvoer van dit soort aspriranten snel minder toen de F-104G Starfighter werd geïntroduceerd. 
Uit het bestand van dit squadron werden acht F-86K’s teruggegeven aan de USAF die ze op haar beurt 
aan de Italiaanse luchtmacht leverde. Deze Sabres vertrokken op 14 juni 1962 naar hun nieuwe 
eigenaar, terwijl de overige exemplaren werden verdeeld onder de andere twee squadrons. 
De al eerder genoemde F-104G Starfighter volgde de Sabre op en zo kwam het dat 701 AWX squadron 
als tweede F-86K eenheid op 1 juli 1963 (op de 50e verjaardag van de Koninklijke Luchtmacht) werd 
ontbonden. Eén jaar later, op 1 juli 1964 viel uiteindelijk het doek voor 700 AWX squadron en werden 
tevens de laatste Sabres buiten dienst gesteld. Twee voormalige KLu Sabres van de Italiaanse 
luchtmacht (de 41261/51-29 en de 41315/51-66 van 51° Stormo) brachten op 26 augustus 1964 nog een 
bezoek aan Twenthe zodat oude tijden nog even herleefden. 

Van alle “Kaasjagers” die de KLu in dienst heeft gehad is slechts één origineel exemplaar bewaard 
gebleven: dat is de in de inleiding van dit artikel genoemde Q-283, welke dienst doet als poortwachter op 
de vliegbasis Twenthe. Alle overige toestellen werden vrijwel meteen na buiten dienst stelling op 
Soesterberg gesloopt. Overigens bezit het Militair Luchtvaart Museum ook een F-86K met de serial 55-
8305 met de registratie Q-305. Dit is echter een door Fiat gebouwde Sabre die bij de Italiaanse 
luchtmacht heeft gevlogen en dus niet de originele Q-305 (serial 54-1305) die bij de KLu in dienst was; 
ook dit toestel ontkwam niet aan de slopershamer. 

De gegevens van alle F-86K’s 

Tenslotte laten wij alle F-86K Sabres de revue passeren. Voor deze gegevens zijn wij zeer veel dank 
verschuldigd aan J. van der Wei, zonder wiens bijdrage onderstaand overzicht niet tot stand had kunnen 
komen. 
 
 
 



54-1237 Q-237 (c/n 213-7) toc 291156, soc 301064  
170456 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Soela Lykes”, 301156-131157 bij 700 sqn. als 6A-1, 
131157-241258 in opslag (cocon), vanaf 241258 bij 700 als 6A-9, 020660-050161 IRAN, 030764 
teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 

 
 
54-1238 Q-238 (c/n 213-8) toc 270357, soc 301064 
170456 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Soela Lykes”, 280357-091157 bij O&B, 091157-071257 bij 
701 sqn. als Y7-2, 161259-250460 IRAN, 020764 teruggegeven aan USAF, van bruikbare onderdelen 
ontdaan en vervoerd naar een speeltuin te Papendrecht, medio 1967 vervoerd naar Deelen voor 
brandweerdoeleinden 
 
54-1239 Q-239 (c/n 213-9) toc 181256, soc 080561 
170456 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Soela Lykes”, 040157-041159 bij 702 sqn. als ZX-15, 
041159-140360 IRAN, 160361 buiklanding op Twenthe en vervolgens afgeschreven 
 
54-1244 Q-244 (c/n 213-14) toc 160156, soc 260963 
011055 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Tripoli”, 160156-171256 bij 700 sqn., 171256-211057 bij 
702 sqn. als ZX-10, 261157- 050558 in opslag (cocon), 050558-230159 uit cocon gehaald en in IRAN, 
vanaf 230159 bij 702 sqn. als ZX-10, 090763 teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
54-1246 Q-246 (c/n 213-16) toc 070356, soc 311064 
011055 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Tripoli”, 200356-270257 bij 700 sqn., 040556-210656 
reparatie ten gevolge van Cat.1 ongeval, 270257-251057 bij 702 sqn. als ZX-12, 170958-070359 IRAN, 
vanaf 070359 bij 700 sqn. als 6A-2, 160464 teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
54-1249 Q-249 (c/n 213-19) toc 240156, soc 210662 



011055 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Tripoli”, 240156-160756 bij 700 sqn., 160756-071256 bij 
701 sqn., 071256-140357 reparatie t.g.v. Cat.2 ongeval, 050457-211057 bij O&B, 211057-050358 bij 
701 sqn. als Y7-. . , 050358-141058  IRAN, vanaf 260958  bij 700 sqn. als 6A-7, 140662 overgedragen 
aan Italiaanse luchtmacht (nieuwe registratie MM-54-1249), verongelukt op 160763 
 
54-1250 Q-250 (c/n 213-20) toc 150556, soc 311064 
011055 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Tripoli”, 150556-100157 bij 700 sqn., 100157-150559 bij 
702 sqn. als ZX-3, 290858-171158 reparatie t.g.v. Cat.2 ongeval, 120559-221059 IRAN, 100764 
teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 

 
 
54-1252 Q-252 (c/n 213-22) toc 250456, soc 091160 
011055 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Tripoli”, 250456-180756 bij 700 sqn., 180756-051157 bij 
701 sqn. als Y7-16, 051157-190558 in opslag (cocon), 190558-240159 uit cocon gehaald en in IRAN, 
vanaf 240159 bij 701 sqn. als Y7-3, 200459-011059 reparatie t.g.v. Cat.3 ongeval, 141060 Cat.5 
ongeval op Deelen en afgeschreven 
 
54-1253 Q-253 (c/n 213-23) toc 060456, soc 260963 
011055 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Tripoli”, 060456-010958 bij 700 sqn. als 6A-2, 010958-
180359 IRAN, vanaf 180359 bij 701 sqn. als Y7-4, 100763 teruggegeven aan USAF en gesloopt op 
Soesterberg 
 
54-1255 Q-255 (c/n 213-25) toc 010356, soc 280563 
011055 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Tripoli”, 010356-080559 bij 700 sqn. als 6A-3, 080559-
151059 IRAN, 070563 Cat.5 aanvaring met Q-308 boven Tubbergen, wrak vervoerd naar Soesterberg 
 
54-1256 Q-256 (c/n 213-26) toc 070456, soc 210662 



011055 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Tripoli”, 070456-290958 bij 700 sqn. als 6A-4, 290958-
240459 IRAN, vanaf 240459 bij 701 sqn. als Y7-6, 140662 overgedragen aan Italiaanse luchtmacht 
(nieuwe registratie MM54-1256), naar 51° Stormo (codes 51-59, 51-62 en 51-69 resp.), gesloopt te 
Castrette, delen ervan gebruikt voor herbouw van F-86K MM55-4815/51-50 
 
54-1257 Q-257 (c/n 213-27) toc 030156, soc 311064 
011055 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Tripoli”, 280256-200356 bij 700 sqn., 200356-290157 
reparatie t.g.v. Cat.3 ongeval, 290157-060258 bij 700 sqn. als 6A-5, 060258-110758 IRAN, vanaf 
110758 bij 700 sqn. als 6A-5, 220464 teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 

 
 
54-1259 Q-259 (c/n 213-29) toc 020556, soc 311064 
011055 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Tripoli”, 020556-100157 bij 700 sqn., 100157-240757 bij 
702 sqn. als ZX-. . , 291057-170459 bij 701 sqn. als Y7-6 (?), 170459-280959 IRAN, 020764 
teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
54-1261 Q-261 (c/n 213-31) toc 040256, soc 210662 
011055 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Tripoli”, 230256-300658 bij 700 sqn. als 6A-6, 180456-
160756 reparatie t.g.v. Cat.2 ongeval, 300658-260359 IRAN, vanaf 260359 bij 700 sqn. als 6A-1, 
140662 overgedragen aan de Italiaanse luchtmacht (51° Stormo, code 51-29), gesloopt te Castrette 
 
54-1263 Q-263 (c/n 213-33) toc 070356, soc 110956 
011055 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Tripoli”, 070356-130756 bij 700 sqn., 130756 Cat.5 ongeval 
in IJsselmeer, 110956 afgeschreven en op 140956 vervoerd naar DVVM2 
 
54-1264 Q-264 (c/n 213-34) toc 010356, soc 110956 
011055 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Tripoli”, 070356-290956 bij 700 sqn., 290656 Cat.5 ongeval 
op Soesterberg, 110956 afgeschreven en op 300659 vervoerd naar DVVM2 



 
54-1269 Q-269 (c/n 213-39) toc 090556, soc 230259 
191155 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 090556-290158 bij 700 sqn. als 6A-7, 290158 
Cat.4 startongeval op Soesterberg, reparatie economisch niet meer verantwoord 
 
54-1273 Q-273 (c/n 213-43) toc 200356, soc 311064 
011055 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Tripoli”, 200356-270559 bij 700 sqn. als 6A-8, 270559-
220160 IRAN, 180664 teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
54-1275 Q-275 (c/n 213-45) toc 100456, soc 210662 
121055 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 100456-141256 bij 700 sqn., 141256-250957 
bij 702 sqn. als ZX-. . , 210458-041158 IRAN, 041158-121158 bij 700 sqn., 141158-040359 retour 
wegens klachten na IRAN, vanaf 040359 bij 701 sqn. als Y7-14, 140662 overgedragen aan de Italiaanse 
luchtmacht (nieuwe registratie MM54-1275), naar 51° Stormo (codes 51-74, 51-45 en 51-64), later naar 
5° Stormo (code 5-64), buiten dienst gesteld en op Rimini opgeslagen 
 
54-1277 Q-277 (c/n 213-47) toc 081255, soc 260963 
011055 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Tripoli”, 121255-210856 bij 700 sqn., 210856-240557 bij 
701 sqn. als Y7-8, 240957-020758 IRAN, vanaf 020758 bij 702 sqn. als ZX-5, 010763 teruggegeven aan 
USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
54-1278 Q-278 (c/n 213-48) toc 081255, soc 311064 
011055 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Tripoli”, 131255-280358 bij 700 sqn. als 6A-9, 280358-
260958 IRAN, vanaf 260958 bij 702 sqn. als ZX-2, 170464 teruggegeven aan USAF en gesloopt op 
Soesterberg 
 
54-1280 Q-280 (c/n 213-50) toc 080556, soc 311064 
191155 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 080556-130856 bij 700 sqn., 130856-011157 
bij 701 sqn. als Y7-. . , 011157-251158 in opslag (cocon), vanaf 251158 bij 702 sqn. als ZX-7, 280960- . 
. . . . .  IRAN, 020764 teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
54-1283 Q-283 (c/n 213-53) toc 180956, soc 311064 
191155 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 190956-141256 bij 700 sqn., 141256-011059 
bij 702 sqn. als ZX-6, 181258-. . 0459 reparatie t.g.v. Cat.2 ongeval, 011059-170260 IRAN, 240763 van 
de sterkte afgevoerd en vervolgens geplaatst op Twenthe als poortwachter 
 
54-1286 Q-286 (c/n 213-56) toc 040456, soc 191061 
121055 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 040456-131256 bij 700 sqn., 131256-140758 
bij 702 sqn. als ZX-2, 140758-260259 IRAN, vanaf 260259 bij 701 sqn. als Y7-9, 210861 Cat.5 
landingsongeval op Twenthe 
 
54-1288 Q-288 (c/n 213-58) toc 060656, soc 210662 
120156 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 060656-120956 bij 700 sqn., 120956-050259 
bij 701 sqn. als Y7-9, 050259-080759 IRAN, vanaf 080759 bij 701 sqn. als Y7-16, 140662 overgedragen 
aan de Italiaanse luchtmacht (nieuwe registratie MM54-1288), naar 51° Stormo (codes 51-64 en 51-72) 
en 5° Stormo (code 5-72), buiten dienst gesteld en gesloopt te Godega San Urbano 
 
54-1291 Q-291 (c/n 213-61) toc 110357, soc 260963 
190157 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Gateway City”, 120357-221057 bij 702 sqn. als ZX-. . , 
221057-241258 in opslag (cocon), vanaf 241258 bij 701 sqn. als Y7-10, 070460-270960 IRAN, 290763 
teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
54-1292 Q-292 (c/n 213-62) toc 280556, soc 210662 
191155 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 280556-130956 bij 700 sqn., 130956-021058 
bij 701 sqn. als Y7-10, 061058-120559 IRAN, vanaf 120559 bij 702 sqn. als ZX-13, 140662 



overgedragen aan de Italiaanse luchtmacht (nieuwe registratie MM54-1292), naar 51° Stormo (code 51-
65) en 5° Stormo (code 5-65), buiten dienst gesteld in op Rimini opgeslagen 
 
54-1293 Q-293 (c/n 213-63) toc 160556, soc 090164 
191155 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 160556-110357 bij 700 sqn., 110357-180958 
bij 701 sqn. als Y7-12, 180958-090459 IRAN, vanaf 090459 bij 700 sqn. als 6A-4, 020164 
landingsongeval op Soesterberg, reparatie economisch niet meer verantwoord en afgeschreven, 
vervolgens gesloopt op Soesterberg 
 
54-1296 Q-296 (c/n 213-66) toc 010656, soc 301064  
191155 aangevoerd in Rotterdam met AVT ”Corregidor”, 010656-290656 bij 700 sqn., 290656-110957 
reparatie t.g.v. Cat.2 ongeval, 110957-211057 bij 701 sqn. als Y7-. . , 211057-080759 bij 702 sqn. als 
ZX-8, 080759-231259 IRAN, 020764 teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg, wrak naar 
een speeltuin in Kouderkerk, later (in 1971) naar Schaarsbergen voor brandweerdoeleinden 
 
54-1297 Q-297 (c/n 213-67) toc 130656, soc 210662 
191155 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 180656-160756 bij 700 sqn., 160756-210159 
bij 701 sqn. als Y7-3, 210159-120559 IRAN, vanaf 120559 bij 700 sqn. als 6A-8, 140662 overgedragen 
aan  de  Italiaanse  luchtmacht  (nieuwe  registratie MM54-1297),  naar  51° Stormo (codes 51-63 en 51-
64), buiten dienst gesteld en gesloopt 
 
54-1299 Q-299 (c/n 213-69) toc 190756, soc 311064 
120156 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 200756-240756 bij 700 sqn., 240756-170359 
bij 701 sqn. als Y7-4, 170359-240759 IRAN, vanaf 240759 bij 702 sqn. als ZX-8, 020764 teruggegeven 
aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
54-1301 Q-301 (c/n 213-71) toc 310856, soc 311064 
250256 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 030956-200956 bij 700 sqn., 200956-151059 
bij 701 sqn. als Y7-11, 151059-080360 IRAN, 020764 teruggegeven aan USAF en gesloopt op 
Soesterberg 
 
54-1305 Q-305 (c/n 213-75) toc 230756, soc 311064 
120156 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 230756-101159 bij 700 sqn. als 6A-10, 
101159-230360 IRAN, 030764 teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
54-1307 Q-307 (c/n 213-77) toc 140656, soc 260963 
120156 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 140656-011056 bij 700 sqn., 011056-221057 
bij 701 sqn. als Y7-. . , 221057-240758 in opslag (cocon), vanaf 240758 bij 700 sqn. als 6A-14, 040460-
270960 IRAN, 230763 teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
54-1308 Q-308 (c/n 213-78) toc 260756, soc 280563 
120156 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 260756-170859 bij 700 sqn. als 6A-11, 
170859-231259 IRAN, 070563 Cat.5 aanvaring met Q-255 boven Tubbergen, wrak vervoerd naar 
Soesterberg 
 
54-1310 Q-310 (c/n 213-80) toc 110756, soc 311064 
120156 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 120756-171256 bij 700 sqn., 171256-241057 
bij 702 sqn. als ZX-. . , 241057-220858 in opslag (cocon), vanaf 220858 bij 701 sqn. als Y7-5, 220460-
161160 IRAN (had op 050460 tijdens IRAN een Cat.3 ongeval), 020764 teruggegeven aan USAF en 
gesloopt op Soesterberg 
 
54-1311 Q-311 (c/n 213-81) toc 160756, soc 011258 
120156 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 240756-210858 bij 701 sqn. als Y7-5, 210858 
Cat.5 vluchtongeval bij Calais (F) 
 



54-1315 Q-315 (c/n 213-85) toc 060756, soc 210662 
120156 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 090756-240756 bij 700 sqn., 240756-100857 
bij 701 sqn. als Y7-. . , 221057-060159 bij 702 sqn. als ZX-16, 060159-090659 IRAN, vanaf 090659 bij 
700 sqn. als 6A-3, 140662 overgedragen aan de Italiaanse luchtmacht (nieuwe registratie MM54-1315), 
naar 51° Stormo (code 51-66), buiten dienst gesteld en gesloopt 
 
54-1317 Q-317 (c/n 213-87) toc 200956, soc 301064 
250256 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 200956-050859 bij 700 sqn. als 6A-12 
(130357-040557 reparatie t.g.v. Cat.2 ongeval), 050859-120760 IRAN (had op 050859 Cat.4 ongeval 
tijdens IRAN), 030764 teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
54-1321 Q-321 (c/n 213-91) toc 180756, soc 010262 
120156 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 180756-181256 bij 700 sqn., 181256-060358 
bij 702 sqn. als ZX-. . , 060358-200259 bij 700 sqn. als 6A-1, 200259-250659 IRAN, vanaf 250659 bij 
702 sqn. als ZX-3, 100162 Cat.5 vluchtongeval bij Eerde t.g.v. motorexplosie 
 
54-1322 Q-322 (c/n 213-92) toc 120956, soc 230259 
250256 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 170956-020159 bij 700 sqn. als 6A-13, 020159 
Cat.5 vluchtongeval bij Huis ter Heide 
 
54-1323 Q-323 (c/n 213-93) toc 140856, soc 301064 
120156 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 150856-201157 bij 700 sqn. als 6A-14 
(250357-221157 reparatie t.g.v. Cat.2 ongeval en later Cat.3 verklaard), 221157-081258 in opslag 
(cocon), vanaf 081258 bij 702 sqn. als ZX-12, 220860-. . . . . .  IRAN, 160464 teruggegeven aan USAF 
en gesloopt op Soesterberg 
 

 
 



54-1325 Q-325 (c/n 213-95) toc 240856, soc 150863 
120156 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 240856-240359 bij 700 sqn. als 6A-15, 
240359-010959 IRAN, 250763 Cat.5 vluchtongeval bij Vaerlose (DK), wrak vervoerd naar USAF depot in 
Denemarken 
 
54-1327 Q-327 (c/n 213-97) toc 110157, soc 260963 
170456 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Soela Lykes”, 110157-221057 bij 702 sqn. als ZX-. . , 
221057-060159 in opslag (cocon), vanaf 060159 bij 701 sqn. als Y7-12, 060560-141060 IRAN, 010763 
teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
54-1329 Q-329 (c/n 213-99) toc 240956, soc 260963 
250256 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 240956-160959 bij 700 sqn. als 6A-16, 
160959-030260 IRAN, 040763 teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
54-1330 Q-330 (c/n 213-100) toc 201156, soc 301064 
250256 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 221156-141256 bij 700 sqn., 141256-281157 
bij 702 sqn. als ZX-. . , 031257-060159 in opslag (cocon), vanaf 060159 bij 702 sqn. als ZX-14, 270460-
120560 IRAN, 020764 teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
54-1333 Q-333 (c/n 213-103) toc 021056, soc 260963 
250256 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 021056-231156 bij 701 sqn., 231156-271159 
bij 701 sqn. als Y7-13, 271159-080460 IRAN, 230763 teruggegeven aan USAF en gesloopt op 
Soesterberg 
 
54-1336 Q-336 (c/n 213-106) toc 091056, soc 301064 
250256 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 091056-110359 bij 701 sqn. als Y7-14 
(270258-030658 reparatie t.g.v. Cat.3 ongeval en later Cat.2 verklaard), 110359-280759 IRAN, vanaf 
280759 bij 702 sqn. als ZX-17, 020764 teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
54-1337 Q-337 (c/n 213-107) toc 161056, soc 301064 
250256 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Corregidor”, 171056-310859 bij 701 sqn. als Y7-15 
(140559-. . 0759 reparatie t.g.v. Cat.2 ongeval), 010959-190160 IRAN, 020764 teruggegeven aan USAF 
en gesloopt op Soesterberg 
 
54-1339 Q-339 (c/n 213-109) toc 080457, soc 260963 
040656 aangevoerd in Rotterdam met AVT “De Soto”, vanaf 310757 bij 702 sqn. als ZX-4 (310757-
270857 reparatie t.g.v. Cat.2 ongeval), 250160-230560 IRAN, 100763 teruggegeven aan USAF en 
gesloopt op Soesterberg 
 
54-1340 Q-340 (c/n 213-110) toc 281256, soc 290763 
150456 aangevoerd in Rotterdam met AVT “James Lykes”, 281256-161058 bij 702 sqn. als ZX-14, 
161058-250759 IRAN (had op 161058 Cat.3 ongeval tijdens IRAN en later Cat.4 verklaard), vanaf 
250759 bij 700 sqn. als 6A-6, 010763 buiklanding op Twenthe, 290763 afgeschreven en op 270863 
vervoerd naar Soesterberg 
 
54-1343 Q-343 (c/n 213-113) toc 251056, soc 260963 
220356 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Morning Light”, 261056-171057 bij 701 sqn. als Y7-. . , 
301057-150659 bij 701 sqn. als Y7-16, 150659-261159 IRAN, 040763 teruggegeven aan USAF en 
gesloopt op Soesterberg 



 
 
54-1344 Q-344 (c/n 213-114) toc 251056, soc 301064 
220356 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Morning Light”, 261056-270659 bij 700 sqn. als 6A-17, 
270659-261159 IRAN, 171263 vervoerd naar KMA Breda voor tentoonstellingsdoeleinden, 070164 
vervoerd naar Aviolanda Woensdrecht voor sloop 
  
54-1345 Q-345 (c/n 213-115) toc 180357, soc 260963 
150456 aangevoerd in Rotterdam met AVT “James Lykes”, vanaf 050457 bij 701 sqn. als Y7-1, 060160-
040560 IRAN, 090763 teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
54-1346 Q-346 (c/n 213-116) toc 080357, soc 260963 
150456 aangevoerd in Rotterdam met AVT “James Lykes”, vanaf 110357 bij 702 sqn. als ZX-9, 240260-
110760 IRAN, 110763 teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
54-1349 Q-349 (c/n 213-119) toc 090857, soc 040461 
150456 aangevoerd in Rotterdam met AVT “James Lykes”, 021157-. . 1258 bij  702 sqn. als ZX-7, 
181258-260159 reparatie t.g.v. Cat.2 ongeval, vanaf 260159 bij 702 sqn. als ZX-16, 130760-150261 
IRAN, 240261 Cat.5 aanvaring met Hunter Mk.4 N-175 bij Leeuwarden 
 
54-1350 Q-350 (c/n 213-120) toc 011156, soc 301064 
220356 aangevoerd in Rotterdam met AVT “Morning Light”, 051156-141256 bij 700 sqn., 141256-
290459 bij 702 sqn. als ZX-13, 290459-300959 IRAN, vanaf 300959 bij 700 sqn. als 6A-12, 160464 
teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
Fiat F-86K Sabre 
55-4875 Q-875 (c/n 221-65, Fiat c/n 115) toc 180457, soc 301064 
overgevlogen uit Italië (Hi-Flite), vanaf 040657 bij 700 sqn. als 6A-18, 190260-250660 IRAN, 020764 
teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 



55-4877 Q-877 (c/n 221-67, Fiat c/n 117) toc 080557, soc 301064 
overgevlogen uit Italië (Hi-Flite), vanaf 240557 bij 701 sqn. als Y7-8, 230660-160161 IRAN, 170464 
teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
55-4885 Q-885 (c/n 232-5, Fiat c/n 125) toc 180457, soc 270560 
overgevlogen uit Italië (Hi-Flite), vanaf 040657 bij 700 sqn. als 6A-19, 280160 Cat.5 vluchtongeval bij 
Boekelo/Usselo 
 
55-4887 Q-887 (c/n 232-7, Fiat c/n 127) toc 080557, soc 301064 
overgevlogen uit Italië (Hi-Flite), vanaf 100857 bij 701 sqn. als Y7-7, 170360-290760 IRAN, 030764 
teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
55-4900 Q-900 (c/n 232-20, Fiat c/n 140) toc 180457, soc 301064 
overgevlogen uit Italië (Hi-Flite), vanaf 251157 bij 702 sqn. als ZX-1, 040760-300161 IRAN, 160464 
teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 
 
55-4902 Q-902 (c/n 232-22, Fiat c/n 142) toc 080557, soc 260963 
overgevlogen uit Italië (Hi-Flite), vanaf 100857 bij 702 sqn. als ZX-11, 250160-030660 IRAN, 110763 
teruggegeven aan USAF en gesloopt op Soesterberg 

 
 
Opmerkingen: 
1. Na sloop op Soesterberg zijn de toestellen verkocht aan een aluminiumsmelterij in Zutphen. 
2. De electronica ging in opslag bij het Depot Vliegtuig Materieel (DVM) op Gilze-Rijen; in 1968 is deze 

electronica verkocht aan Venezuela. 
3. Verklaring der afkortingen: toc = taken on charge (in dienst gesteld), soc = struck off charge (buiten 

dienst gesteld, IRAN = Inspection and Repair As Necessary (groot onderhoud), O&B = Onderhoud en 
Bewapening (toestel werd o.a. gebruikt als bewapeningstrainer). 

 



 


