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Unieke kans! 

Het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML) in Soesterberg selecteert en keurt 

alle luchtvarenden voor Defensie. Ook traint het CML hen en leert ze om te 

gaan met factoren als G-krachten, ruimtelijke desoriëntatie, zuurstoftekort en 

nachtzicht. Daarvoor beschikt het CML over onder andere een 

mensencentrifuge, een hypobare kamer en een night vision goggle lab. 

Het CML biedt u de kans om kennis te maken met deze bijzondere trainingen. 

Daarbij mag u ook - geheel op eigen risico - plaatsnemen in de centrifuge. 

Tijdens het draaien zult u tot op verantwoorde hoogte de G-krachten kunnen 

ervaren.  

U kunt zich individueel of met een groep van maximaal acht personen 

aanmelden voor dit twee uur durende programma. Dit wordt georganiseerd in 

de middag van vrijdag 14 april, 12 mei en 19 mei 2017. Elke middag kunnen we 

vier groepen van acht personen ontvangen. De vier starttijden zijn 11:45, 12:45, 

13:45 en 14:45 uur. 

Het programma is als volgt: 

15 min Ontvangst met koffie en thee 

45 min Een kijkje in de donkere kamer met night vision goggles  en uitleg bij 

en over de hypobare kamer en hypoxie. 

60 min Uitleg en rondje in de centrifuge De kosten om hieraan te mogen 

deelnemen bedragen €35 per persoon. 

De kosten van dit programma bedragen €35  per persoon. Dit bedrag komt 

geheel ten goede aan Alpe d’Huzes, waar het CML ook dit jaar weer met een 

team aan deelneemt. 

U kunt zich aanmelden door te mailen naar: Alpedu6.CML@mindef.nl    

Vermeld bij de opgave graag uw voornaam, achternaam, geboortedatum en 

telefoonnummer. Geef ook aan op welke data u kunt deelnemen. Na 

aanmelding ontvangt u van ons een antwoord met het verzoek het bedrag over 

te maken naar het rekeningnummer wat bij het Team CML van Alpe d’Huzes 

hoort. Na ontvangst van het geld wordt uw deelname door ons bevestigd met 

de datum. 

Dagje uit met uw collega’s? Ons programma kunt u prima combineren door ’s 

ochtends een bezoek te brengen aan het Nationaal Militair Museum, wat 

gelegen is op de voormalige vliegbasis Soesterberg. 

Wij kijken uit naar uw deelname. Wees snel want: vol is vol. Graag tot ziens! 

Het Team CML 
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