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Magreb’90 strijdt voor ﬁnale
Topklasser Magreb’90 heeft
morgen de kans om zich voor
het eerste in de clubhistorie
te plaatsen voor de finale om
de districtsbeker. De Utrechters moeten dan wel zien af te
rekenen met AFC’34. De zondag-

eersteklasser was een jaar geleden nog een gewillig sparringpartner. Magreb promoveerde
destijds dankzij een 2-6 overwinning in Alkmaar naar de topklasse. Op Papendorp wordt om
14.30 uur afgetrapt.
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Bunnik’73opwegnaartitel
Bunnik'73 kan
vanmiddag in
de thuiswedstrijd tegen
Cobu Boys
kampioen worden. De vierdeklasser heeft
vijftig punten, vijf

ploegen strijden om de titel
in de vierde klasse F zaterdag. DVSU gaat aan kop met
37 punten, Lopik heeft er 36 en
Hercules 35. De twee laatstgenoemde clubs speelden één
wedstrijd minder.

meer dan de
enig overgebleven concurrent
Candia’66. Als
de ploeg van
Wilbert Veenbrink (foto) wint
en Candia’66
laat punten lig-

gen op bezoek bij
Musketiers dan
is de titel een
feit. Na dit weekeinde speelt
Bunnik’73 nog
twee duels,
tegen Austerlitz
en Oranje Wit.

REIST ALS KLM-PILOOT DE WERELD OVER EN WIL OOIT GEZAGVOERDER ZIJN

Vliegende keep
van Hercules
Als piloot op een Boeing 777 van de KLM vliegt Guy ten Kate de hele
wereld over. De 25-jarige reservekeeper van de Utrechtse zondagtopklasser
Hercules heeft het doel ooit als gezagvoerder in de cockpit te zitten.
,,Maar dat kan zo maar nog vijftien jaar duren.”
STAN BOS

O

p verjaardagsfeestjes is het
vaak een leuk gezelschapsspel, zeker bij jonge mensen: wat wil je later worden? Bij Guy ten Kate was
dat niet anders en steevast was het
antwoord: profvoetballer of piloot.
,,Dan zeiden de meesten: kies eens
iets wat reëler is,” vertelt Ten Kate,
om daar lachend aan toe te voegen
dat hij naar die mensen nu een
lange neus kan trekken. ,,Het was
alleen geen jongensdroom. Ik
stond op vrije dagen geen vliegtuigen te spotten langs de startbaan.”

Schiphol-Oost

Ten Kate ontvangt zijn bezoek bij
de ‘Flight Operations Division’ van
de KLM op Schiphol-Oost. Anderhalf jaar is hij in dienst van de
luchtvaartmaatschappij. Second ofﬁcer is Ten Kate, geboren in Vorden (onder de rook van Zutphen),
op een Boeing 777. Na de gezagvoerder en co-piloot is hij derde in
rang in de cockpit. Bij start en landing zit hij in een stoel achter zijn
collega’s, daarna wisselen ze elkaar
op de lange, intercontinentale

DE WERELD OVER

Favoriet

Vijf bestemmingen waar Guy
ten Kate graag naartoe vliegt.
1. Panama: vlakbij het vliegveld is een indianenstam. Er
zijn grotten en je kunt er veel
ondernemen.
2. Kaapstad: vanwege de
buitenactiviteiten.
3. Johannesburg: voor de
safari’s. Super bijzonder.
4. Buenos Aires:
prachtige stad
en lekker
eten.
5. Kuala
Lumpur
(foto): een
combinatie
van Singapore en
Bangkok en je
kunt er goed wakeboarden.

vluchten af. De reservedoelman
van het Utrechtse Hercules besloot
na de middelbare school maar eens
een keuring te doen bij de luchtvaartschool van de KLM. Gewoon
om te kijken of hij over voldoende
talent beschikt om zo’n verantwoordelijke functie te bekleden.
Niet veel later kreeg Ten Kate een
brief dat hij aan de opleiding kon
beginnen. ,,Negen maanden theorie in Nederland, vijf maanden
praktijk in Amerika en dan weer
praktijk in Nederland,” somt hij op.
,,Je begint in een propellervliegtuigje en dan worden de toestellen
steeds groter en sneller. Daar zit
een vast patroon in. Tijdens de lessen moet blijken of je het snel
onder de knie hebt. Loop je
steeds achter de feiten aan,
dan sturen ze je van
school.”
Wie piloot wil worden, zo
geeft Ten Kate aan, moet
stevig in zijn schoenen
staan. Een IQ-onderzoek
wordt gevolgd door een psychologische test. ,,Dan schatten
ze in of je geschikt bent in groeps-

‘Bijtoevalklikthet’
Twee maanden geleden, op een koude februarizondag, verdedigde Guy ten Kate het doel van zondagtopklasser Hercules. Op de rol stond het districtsbekerduel bij vierdeklasser DTS uit Oudkarspel. Het
ging mis na strafschoppen. ,,Laten we het maar
niet meer over die wedstrijd hebben,’’ verzucht Ten
Kate. ,,Ik vond dat ik niet eens zo slecht speelde,
dus het was heel jammer dat we werden uitgeschakeld. Maar ik kan hoog of laag springen, ik verander er niets aan.” Ondanks zijn carrière als KLMpiloot blijft Ten Kate, die op loopafstand van Hercules woont, komend seizoen op Voordorp. ,,Toen ik in
Utrecht kwam wonen, ben ik bij Hercules naar binnen gewandeld om te kijken wat voor club het is.
De combinatie voetballen en vliegen blijft een uitdaging. Ik probeer het zo goed mogelijk in te vullen.
Bij toeval klikt het goed met de jongens. Als ik met
mijn baan ergens in een eerste team wil staan,
moet ik ver onder mijn niveau keepen.’’

verband te werken, of je de leiding
neemt en sensitief bent. Bij een
test met vijf of zes mensen deden
we een bordspel waarbij we een eiland moesten inrichten. Daar
kreeg iedereen een eigen onderdeel
en budget. Je moest dan goed aan
je eigen onderdeel denken, maar
ook aan het geheel. Ik dacht: hoe
kun je hieraan zien of je geschikt
bent en hoe je in elkaar zit, maar
de uitslag bleek precies te kloppen.”
Ten Kate heeft, ondanks dat hij
door verschillende tijdszones
vliegt, nauwelijks last van jetlags.
Een vlucht kan bijvoorbeeld vier
dagen duren. Twee dagen vliegen,
twee dagen op locatie. ,,Je bent redelijk kort weg. Je lichaam heeft te
weinig tijd zich aan te passen aan
bijvoorbeeld zes uur tijdsverschil.
Het voordeel is dat ik thuis geen
vast rooster of ritme heb. Ik pas
me makkelijk aan. Als ik een
vlucht van vijftien uur achter de
rug heb, om tien uur ’s ochtends
thuiskom en moe ben, dan ga ik
gewoon naar bed.”
Duidelijk is dat Ten Kate, die in de

jeugd voor Vorden, AGOVV, FC
Zutphen, Go Ahead Eagles en in de
senioren voor Oranje Nassau en
CSV Apeldoorn speelde, in de cockpit op zijn plek zit. Als een last ervaart hij zijn beroep niet. Hooguit
kort na zijn opleiding. ,,Er lag toen
meer druk op me, omdat ik niet
meteen een baan kon vinden, dan
dat ik last had van mijn studieschuld. Het duurde drieënhalf jaar,
voordat ik echt piloot werd. Ik
hield me voor: als het goed is, kom
ik aan de beurt. Dat was een geruststelling.”

Toekomst

Natuurlijk kijkt Ten Kate ook naar
de toekomst. Simpel gezegd: om
hogerop te komen, moet een piloot
veel uren maken. ,,Op Europese
vluchten kun je sneller gezagvoerder worden dan op intercontinentale vluchten. Uiteindelijk is dat
wel mijn doel. Ik heb nog nooit een
vlieger horen zeggen dat hij geen
gezagvoerder wil worden. Dat kan
voor mij nog zo maar vijftien jaar
duren, maar ik vind dat ik heel
mooie baan heb.”

