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‘In de full flight 
simulator, een exacte 

uitvoering van de 
cockpit van een Boeing 

737-800, kunnen 
nieuwsgierigen kennis-
maken met de mystiek 

van het vliegen’

Ron van Ingen
Hekendorperweg 41
3421 VJ Oudewater

0348 561576
info@flightsim737.nl
www.flightsim737.nl

de passie van…

vliegveld Teuge, vanwege zijn verlate 
dienstplicht. ‘Ik ging met hem mee, om 
hem gezelschap te houden. Dat duur-
de die dag lang, vanwege harde wind 
mocht er niet gesprongen worden. Ik 
heb toen een piloot aangesproken of  ik 
een rondvlucht kon krijgen. Voor dertig 
gulden mocht ik mee de lucht in’, herin-
nert Ron. ‘Ik ben die dag drie keer met 

‘Eigenlijk is mijn vrouw Carla aanstich-
ter’, lacht Ron. ‘Ik zat vroeger in de 
tuinbouw, met drie bloemenzaken en 
een tuincentrum. Haar vader was BWK 
op de lange DC8 van de KLM  en als 
ik bij hen bleef  slapen, moest dat op 
de studeerkamer. Op een dag lag daar 
een boek open op het bureau, met een 
afbeelding van het dashboard en de 

daar bijhorende uitleg. Mijn oog viel op 
het woord VOR, Very High Frequenty 
Omni-directional Range. Dit is een ge-
richt baken, dat te maken heeft met de 
navigatieapparatuur aan boord van een 
vliegtuig. Ik ben het nooit vergeten, het 
wekte mijn interesse!’ In diezelfde peri-
ode moet een vriend van Ron een aan-
tal parachutesprongen maken vanaf  

hem mee omhoog gegaan, ik vond het 
fantastisch! Hij spoorde mij aan om zelf  
vlieglessen te gaan nemen. Ik mocht zijn 
kist gebruiken en hij kende ook nog wel 
een instructeur.’

In de wolken
Ron leert via die instructeur Flevoclub 
in Lelystad kennen en gaat iedere dins-

dagmiddag een uurtje lessen. Hij haalt 
zijn eerste vliegbrevet en krijgt de smaak 
te pakken. ‘Het ging steeds slechter met 
de agrarische sector in Nederland, dus ik 
wilde wat anders gaan doen. De techniek 

van het vliegen en het reizen sprak me 
aan. Ik heb hoogtevrees, een ladder op 
is niet mijn hobby, maar daar heb ik in 
een vliegtuig geen last van’, zegt Ron. 
Hij volgt de beroepsvliegopleiding op 
Schiphol en behaald alle certificaten en 
diploma’s die er in Nederland te beha-
len zijn. ‘Ik heb mijn opleiding zelf  ge-
financierd, maar moest ervaren dat daar 
geen waardering voor was. Klasgenoten 
van de luchtmacht die nog nooit zelf  een 
nota hadden betaald, kregen 100.000 
gulden als extra smeermiddel om bij 
verschillende luchtvaartmaatschappijen 
binnen te komen. Dus voor mij was er 
in Holland geen werk als piloot. Toen 
ben ik in 1979 mijn eigen luchtvaart-
maatschappij gestart, waarmee ik onder 
andere vrachtvluchten naar New York 
uitvoerde. Helaas moest ik ervaren dat 
dit met alle onrechtmatige middelen 
door de overheid betreden werd. Een 
verhaal om een goeie film mee te vul-
len.’ Ron is er kapot van en besluit zijn 
leven voor de tweede keer om te gooien. 
‘Ik zag in Pennsylvania  op de weg een 
rare meeneemheftruck rijden en dacht: 
volgens mij zijn daar betere oplossingen 
voor.’ Via via komt hij in contact met de 
fabrikant en zet hij een netwerk op in de  
Verenigde Staten om de apparatuur daar 
in de markt te zetten. Uiteindelijk startte 
hij in Enschede het merk Cangaru Forklift  
(later Transmanut) genoemd en tot aan 
zijn pensioen is hij de Nederlandse im-
porteur voor dit merk.
Toch kruipt het bloed waar het niet gaan 

kan. ‘In de jaren tachtig ben ik begon-
nen met het bouwen van een simulator. 
Want ik moest iedere keer op en neer 
naar Schiphol om daar te oefenen. Ik 
wilde dat gewoon thuis kunnen. Wat je 
doet in een simulator, is procedure vlie-
gen. Dan maakt het niet uit waar die si-
mulator staat’, legt Ron uit. Hij is al een 
eind op weg, maar door zijn vertrek uit 
de luchtvaart en tijdgebrek vanwege zijn 
nieuwe baan komt het op een laag pitje 
te staan. ‘En toen ging ik met pensioen, 
dé kans om mij weer toe te leggen op 
mijn passie!’ 

Zien, voelen en ervaren
Na ruim anderhalf  jaar bouwen, is de 
FlightSim 737 een feit en kan iedereen 
hier ervaren wat het is om piloot te zijn. 
‘In de full flight simulator, een exac-
te uitvoering van de cockpit van een 
Boeing 737-800, kunnen nieuwsgierigen  
kennismaken met de mystiek van het 
vliegen. Perfect als educatief  relatiege-
schenk. Zonder de grond te verlaten, 
kunnen zij zien, voelen en ervaren wat 
het is om deze populaire Boeing te vlie-
gen. Dat komt mede door de levensech-
te geluiden en projecties op het grote 
ronde beeldscherm rondom de cockpit’, 
legt Ron uit. ‘Ik ben ook vlieginstructeur  
geweest en vind het heerlijk om mensen 
de liefde voor vliegen bij te brengen. Met 
deze vluchtsimulator kan ik mijn ei weer 
kwijt. Je kunt zelf  de stoel kiezen. Links 
de captain of  rechts de co-pilot seat. 
Samen gaan we alle fase van de gehe-
le vlucht uitvoeren, waarbij je zelf  kunt 
kiezen vanaf  welk vliegveld je vertrekt 
en onder welke omstandigheden je wilt 
vliegen: dat kan een zorgeloze vlucht zijn 
of  een spannende. De scenario’s zijn ein-
deloos.’
Wil jij ook beleven wat het is om piloot 
te zijn? Neem dan contact op met Ron 
van Ingen via de onderstaande contact-
gegevens en wie weet bevind jij je straks 
in de wolken!

Altijd al eens willen weten hoe dat nou precies werkt in de cockpit? Ron van Ingen maakt het 

mogelijk! ‘Ik heb een simulator gebouwd, waarmee je de kans krijgt om zelf op de stoel van 

captain of co-piloot plaats te nemen. Met het scherm van ruim zeven meter lang en drie meter hoog 

heb je 220 graden perfect zicht, waardoor je een realistische weergave van de werkelijkheid krijgt, 

en dankzij de software waan je je op elk vliegveld ter wereld. Ervaar wat erbij komt kijken om jouw 

Boeing 737 veilig naar haar bestemming te vliegen!’

‘In de cockpit ben ik thuis’

Ron van Ingen maakt het geheim van vliegen toegankelijk met 
realistische simulator
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‘Perfect als educatief 
relatiegeschenk!’


