BYE BYE
MD-11

Afscheid van MD-11
In oktober 2014 neemt KLM afscheid van de
laatste MD-11. Dit vormt de afsluiting van
een bijzonder tijdperk. Wereldwijd vliegt
KLM als laatste luchtvaartmaatschappij
met dit type passagiersvliegtuig. De full
freighter MD-11 blijft voorlopig nog wel
in de vrachtvloot. De MD-11, met de zo
typerende derde motor in de staart, is te
duur in onderhoud en verbruikt relatief
veel kerosine. Dit type toestel past
daarmee niet meer binnen de ambitie van
KLM om met een moderne, zuinige en
duurzame vloot te vliegen. Daarnaast zijn
reserveonderdelen schaars en is het op
peil houden van een onderdelenvoorraad
niet meer haalbaar.

“Echte diva’s,
met hun typische
eigenaardigheden,
maar vooral: zo
mooi!”
Barry Schuuring
vliegtuigfotograaf

Vloot
De laatste commerciële vlucht van de
MD-11 vindt plaats op zaterdag 25
oktober 2014, waarna het toestel vanaf
2015 vervangen wordt door de Boeing
787-9 Dreamliner en de Airbus A350. Air
France-KLM heeft in totaal 25 Boeing
787-9’s in bestelling, waarvan de eerste in
oktober 2015 verwacht wordt. De Boeing
Dreamliner kan 276 passagiers vervoeren.
Ook van de Airbus A350 zijn 25 toestellen
besteld. De eerste nieuwe Airbus zal in
2018 voor het eerst vliegen bij Air France.
De A350 kan 310 passagiers vervoeren
en is geschikt om zeer lange afstanden te
vliegen. Deze nieuwe toestellen leveren
een brandstofbesparing van circa 15% op
en produceren minder geluidsoverlast en
CO2-uitstoot. Zo werkt KLM toe naar een
duurzamere luchtvaartindustrie. Tot de
nieuwe toestellen geleverd zijn, worden de
Airbus A330 en de Boeing 777 ingezet om
de MD-11 te vervangen.

MD-11 geschiedenis
Vliegtuigfabrikant McDonnell Douglas
test vanaf januari 1990 zijn opvolger
van de DC-10, de MD-11. Het vliegtuig
blijkt een succes en in tien jaar
worden er 200 exemplaren gebouwd.
KLM is een van de afnemers van het
vliegtuig en ontvangt haar eerste
MD-11, de Amy Johnson, op 8 december
1993. Binnen vier jaar werden er nog
negen aan de KLM-vloot toegevoegd.
Wanneer McDonnell Douglas in 1997
fuseert met Boeing, wordt vrij snel

besloten te stoppen met de MD-11
passagiersversie. In 2000 wordt het
laatste MD-11 vrachttoestel afgeleverd.
Binnen KLM zijn de MD-11 toestellen
onderhevig aan verandering: in de loop
der jaren is de cabine van de MD-11
meerdere malen gemoderniseerd.
In juli 2012 nam KLM afscheid van de
PH-KCH, ‘Anna Pavlova’, en begint
daarmee aan de uitfasering van de
MD-11.

Registratie

Naam

Afleverdatum

Laatste vlucht

PH-KCA

Amy Johnson

3 november 1993

Oktober 2014

PH-KCB

Maria Montessori

2 maart 1994

Oktober 2014

PH-KCC

Marie Curie

24 juni 1994

26 april 2013

PH-KCD

Florence Nightingale

17 september 1994

Oktober 2014

PH-KCE

Audrey Hepburn

18 november 1994

Oktober 2014

PH-KCF

Annie Romein

17 december 1994

28 oktober 2012

PH-KCG

Maria Callas

12 mei 1995

15 november 2012

PH-KCH

Anna Pavlova

31 augustus 1995

2 juli 2012

PH-KCI

Mother Theresa

10 november 1995

16 september 2012

PH-KCK

Ingrid Bergman

25 april 1997

21 oktober 2013

Alle toestellen hebben namen van beroemde vrouwen uit de geschiedenis.

KLM & Douglas
Met het uitfaseren van de MD-11 komt na
80 jaar een einde aan de samenwerking
tussen KLM en het oude Douglas. Sinds 1934
heeft KLM als enige luchtvaartmaatschappij
in de wereld alle door Douglas in serie
gebouwde verkeersvliegtuigtypes in haar
vloot gehad. KLM is daarmee de enige
luchtvaarmaatschappij die ook de DC-5
in dienst heeft gehad, omdat zij als enige
haar order in de Tweede Wereldoorlog niet
annuleerde. KLM introduceert onder andere de
verstelbare stoelen, het neuswiel, de straalmotoren
en de computergestuurde navigatie met Douglas
toestellen.

“Een MD-11 is
een echte pilot’s
aircraft, met een
ruime cockpit en
grote ramen”
Charley Valette
MD-11 Captain

