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Dakota C47 restauratie project
In 2006 is de Douglas DC3 G-DAKK uit Engeland op een 

ferry permit naar het Aviodrome in Lelystad gevlogen. Het 

was de bedoeling om het toestel verder gereed te maken voor 

commerciele doeleinden zoals rond-en incentivevluchten. Helaas is dit 

door omstandigheden en veranderende inzichten (noodzakelijk samengaan 

van DDA en Aviodrome) niet van gekomen en heeft de G-DAKK buiten 

op het terrein van het Aviodrome de martelingen van weer en wind moeten 

ondergaan.

Helaas is er met het toestel onzorgvuldig omgesprongen, motoren zijn 

niet geconserveerd geweest, kleppen zijn blijven openstaan waardoor er 

vogels in de motoren zijn gaan nestelen, accu’s kapotgevroren etc. Het 

vliegtuig is niet in een zgn “storage” programma opgenomen. Daarnaast 

doordat het toestel in het gras heeft gestaan is er corrosie door opdampen 

van dauw en nat gras in de “wheelbay”onstaan. Het Aviodrome is in 2010 

failliet gegaan en derhalve moest de G-DAKK van het terrein worden 

verwijderd. Aviodrome was geen eigenaar maar bruiklener van het toestel 

met een optie tot kopen. De Eigenaar heeft het toestel aan Classic Wings 

verkocht. Wat nu te doen met het vliegtuig, naar de schroot, verkopen in 

onderdelen?, of restaureren en weer laten vliegen. 
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Het vliegtuig moet weer gaan vliegen. 
Er zijn niet zoveel DC3 toestellen te koop en al helemaal niet die nog 

commercieel mogen vliegen zoals de G-DAKK. Het opknappen kost veel 

tijd en geld. Elk gezond verstand zegt niet doen maar “if you can dream 

it you can do it”. Ik heb er veel over nagedacht maar ook wakker van 

gelegen. Mijn motto als Moses niet naar de berg komt dan komt de berg 

wel naar Moses toe :-) .  Ik heb besloten om er een sociaal maatschappelijk 

project van te maken, herintegratie van werkelozen, ex gedetineerden, 

studenten (internationaal), oud luchtmachters die met FLO gaan en het veel 

te vroeg vinden om “niks” te doen etc. Er wordt daarvoor tevens contact 

gelegd met het bedrijfsleven om draagkracht in welke vorm dan ook te 

vinden om dit toestel weer in de lucht te krijgen maar ook te houden op 

langere termijn.

Het vliegtuig wordt in diverse projecten opgedeeld en op diverse locaties 

in Nederland en Duitsland ondergebracht. Daar wordt onder leiding en 

supervisie van zgn part 145 bedrijven en deskundige mensen de G-DAKK 

weer helemaal vliegklaar gemaakt. Het toestel heeft in de oorlogsjaren 

actief meegedaan aan de bevrijding van Nederland en enkel vanuit dat 

perspectief doen we het toestel en het project eer aan om haar weer in de 

orginele groene kleur terug te brengen met invasiestrepen en al . Het is een 
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uniek project dat sociaal en maatschappelijk verantwoord is. Op de diverse 

subpagina’s kunnen de betrokken mensen hun verhaal kwijt en geven u 

inzicht over de voortgang van de deelprojecten. 

Het project (De C47 in wording) is onderverdeeld in de volgende

 deelprojecten:

*  Romp (Kamenz Duitsland)

*  Vleugels / Cowlings / Fairings    

    (Teuge Nederland)

*  Staartsectie (Lelystad 

    Nederland)

*  Rol/Richting/ Hoogte roer(en) 

    en flaps (Kamenz Duitsland)

*  Motoren (Boston USA)

*  Onderstel ( Teuge Nederland)

*  De C47 in wording (Actief als 

   alle deelprojecten zijn afgerond)
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Als alle onderdelen/ deelprojecten klaar zijn 

wordt het toestel in Kamenz in elkaar gezet en is het wachten op de grote 

dag dat zij weer het luchtruim zal gaan kiezen. En moet ze er ongeveer 

gaan uitzien als hiernaast. Wij hopen van harte dat u dit project ondersteunt 

en alle donaties zijn van harte welkom tijdens, maar zeker ook na de 

restauratie om het toestel in de lucht te houden. Contact ons als u uw 

steentje (steen of rots) wilt bijdragen.

asi cone ommolore officia nos dolorem assitae non por reiunduci dolenti 

acepedis qui re molumquae. Nequamus millest, ut etum net archic tem quo 

volorat qui voloribus et voluptiis natur?

Dolo blacepelique aut facearum que con pe eles qui berum dolupicto ex 

et ressit ius, sinimus eatatur, nempe 

voluptas aut iunt re nam inum nullenis 

simos si aut eos ame nonserias deliquas 

etus, que es et rehentibus antincto ommo 

doloreped mi, secerio saectur sum 

esequatus aut aborporem nobitate et 

faccabo. Uga. Ut ad qui sit delia vel int 

dolest officil iquiderio to magniet poriber 

eriaspis sumquibust aut haribusant que 

PME DAKOTA 
INVASION PILOT



© 2013 Mind / Classic Wings

Own a part of the Airplane 
Ratiatur, tem idellore postiuria volupta volupta qui net eum et laut aces 

doluptatium qui qui del molupis volorae consedi tatium eatur, conseque 

laborpost, cus restibusae nat harchitate cusa volorest, vendesequam dolup-

tate arciis eicatur, sum veliquis iunt aspeditas ilis dolenis plit, sitas is elissi 

tenihil inctat.

Accabores ressitiorit, ommolentem restem quias debit, necto il ipid qua-

mus, conseque pro cum volest, sit ipsunti netum sam, odignatquid quun-

ditate parcia volupta nobis magnihi taturit doluptam faccum sent, illiquid 
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PME : C47 & AN2 
Accabores ressitiorit, ommolentem restem quias debit, necto il ipid qua-

mus, conseque pro cum volest, sit ipsunti netum sam, odignatquid quun-

ditate parcia volupta nobis magnihi taturit doluptam faccum sent, illiquid 

qui unt la cus, que laboreh endesti quam, qui sam, si dolupti antium quibeat 

urisquosam alitium vellaut verum doloriae et modipis etur, ut molorendam 

hillatinitat laut ma quataque nimusam re, sim quassus.

Namusandes accabo. Epe eumquate consent emporumque dernat ducidel 

maio quo viducim qui vide min pedis volupti usantem ium rem qui dolup-

taeped maxima demporp oribus.

Tur si coratia cus aut volupta dolorporum volo ex eos eici bea veligent 

adis eum facerorpor andit is quid mint qui omniene ctibernat et vendame 

nihicae solum vero maionse peruptat inimped et qui re susandaes dolore 

omnimusantem quo volor soluptior militat laborrovit occum aut et vidercit 

eosam, sin corem abo. Haruntum quo id ma pelluptatqui to que re nem-

quo ea autate nonsediorest ulloresciis exceatus eatur? Ciducia tempellati 

asi cone ommolore officia nos dolorem assitae non por reiunduci dolenti 

acepedis qui re molumquae. Nequamus millest, ut etum net archic tem quo 

volorat qui voloribus et voluptiis natur?

Dolo blacepelique aut facearum que con pe eles qui berum dolupicto ex et 

ressit ius, sinimus eatatur, nempe voluptas aut iunt re nam inum nullenis 
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Credits

C47 restauratie project

Classic Wings NL

Elzenstraat 21

5402 LR Uden

info@classicwings.nl

Concept, vormgeving en presentatie:

Mind; concepts & design

Scherpenheuvellaan 12

5628 TT Eindhoven

charlespellens@me.com

Video

VMMD Vincent Kok Fotografie

vmmd36@hotmail.com
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