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na een artikel in Piloot en Vliegtuig over de Lancair 4 seater gelezen te hebben, kocht Gert Post (50) van 

een Belg het bouwpakket van een Lancair eS. Die had er toen al zo’n 500 uur aan gewerkt. een veelvoud 

aan uren volgde voordat de Ph-rOS op 20 januari 2011 voor het eerst vloog. Kort maar, want de ge-

luidsnormen werden toen niet gehaald en de (verlengde) vergunning liep begin 2012 af…

“Je staat er soms van te kijken hoe zo’n project kan verschuiven op de 
prioriteitenlijst”, merkt Gert op als hij zijn Lancair-verhaal vertelt. een er-
varing mede gebaseerd op zijn Cherry b2 en een ander toestel van het 
type, waarvan hij de eigenaar heeft geholpen en hem daarna ook heeft 
‘losgemaakt’ op het toestel. op 13 april 2018 was het dan toch eindelijk 
zover dat de PH-roS opnieuw het luchtruim koos en dat is sindsdien 
veelvuldig gebeurd. 

Motorkeuze
Lancair International, tegenwoordig in Ulvar (Texas) gevestigd, heeft in 
2017 alle ontwerpen en rechten verworven voor de bouw van de eS en 
andere toestellen. over de hele Lancair-geschiedenis zijn er van alle ver-
sies samen al ruim 2.100 geleverd. Post onderhoudt goede contacten 
met de nieuwe fabriek, die de eS inmiddels als Lancair mAKo aanbiedt 
met een intrekbaar neuswiel. In de lucht een raar gezicht in combinatie 
met de twee vaste hoofdwielen. van de eS waren er versies met 200 pk 

en de Super eS met 300 pk Continental-motoren en daarvan ook vari-
anten met een drukcabine. Post koos in afwijking daarop voor een vierci-

LANCAIr eS PH-roS

De trotse eigenaar op eHLe.

35-36-37-38_inthepicturelancair.indd   35 10-10-18   11:11



In the PIcture  Door: ben Ullings, aviationphotos.nl

35-36-37-38_inthepicturelancair.indd   36 10-10-18   11:11



LANCAIR ES PH-ROS
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linder Lycoming. “een eenvoudigere motor, waaraan het makkelijk  
sleutelen is”. Helemaal handig in het bouwproces was deze keuze niet, 
want het zorgde voor behoorlijk wat extra werk, vooral waar het de  
papierwinkel betrof. maar de eigenaar is nu wel heel blij met de aan-
gepaste keuze. De PH-roS werd opgebouwd in de achterste hal van 
het autoschadeherstelbedrijf in Doornspijk, waarvan Post eigenaar  
was. op het toestel is een mooi gestileerd (aangepast) logo van zijn 
vroegere bedrijf te vinden, dat het een extra fraaie uitstraling geeft.  
met de eigenaar van de andere nederlandse ‘eS’ (PH-GvH/zie Piloot  
en vliegtuig 10, oktober 2012) had hij enkele keren contact. maar  
dat was een duidelijk andere variant: ‘pressurized’ met een 300 pk- 
motor, dubbele deuren en een complete Garmin G1000 cockpit.  
Het toestel werd op 3 augustus 2017 uitgeschreven en vliegt nu in 
 Canada.

eNtHouSIASt
Tot 1998 had Post niets met luchtvaart. maar gedurende een hectische 
periode na extreme hagelbuien in de herfst van dat jaar vond hij ont-
spanning in een cursus luchtvaarttheorie. “Kon ik er eindelijk ook eens 
achter komen waar die grote hagelstenen vandaan kwamen...” van het 
een kwam het ander en dat leidde tot de aankoop van zijn Cherry. In-
middels is zijn bedrijf verkocht en werd een gedeelte van de inkomsten 
opnieuw geïnvesteerd in een hangaar op Teuge, wat het nieuwe onder-
komen werd voor zijn beide vliegtuigen. op Teuge is Post inmiddels ook 
actief als vlieginstructeur.
“vliegen met de Lancair eS is simpel”, vertelt de enthousiaste eigenaar. 
“Iedereen kan er makkelijk mee overweg. De sidestick-besturing is wel 

even wennen, maar het toestel ligt als een blok in de lucht. De stall is 
goedmoedig en die voel je ‘van verre’ aankomen.”
voor de fotosessie kwam de Lancair naar Lelystad met hoofredacteur 
ruud vos als medepassagier in de rechterstoel. op de terugweg naar de 
thuisbasis Teuge lag de (tweede) ‘kraamkamer’ van de PH-roS vrijwel 
op de route en was een rondje Doornspijk dus onvermijdelijk!

nb met hartelijke dank aan Gert Post en aan robert van Diemen in de 
foto-Cessna. 

 
LANCAIr eS IN Het kort

Passagiers/bemanning 4
Motor Lycoming IO360/200 pk
Lengte 7,52 m
hoogte 2,31 m
Spanwijdte 10,93 m
Leeggewicht 856 kg
Maximumstartgewicht 1.300 kg
Maximumsnelheid 310 km/h
Kruissnelheid 260 km/h
Klimsnelheid 243 m/min
Vliegbereik 2.080 km + 1 uur reserve

boven de bouwlocatie in Doornspijk.

Het chique logo.

Picture ‘In the Picture’: van Diemen en Ullings in de Cessna. (Foto: ruud vos)
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