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INLEIDING
Dit boek behandelt de ontwikkeling
van de stuurkolomgrepen voor
vliegtuigen die door de Fokker
Flugzeugwerke tussen 1911 en 1918
werden geproduceerd. Op het eerste
gezicht lijkt het misschien zinloos om
te praten over een onderwerp dat zo
onbeduidend is als het ontwerp, de
evolutie en de fabricage van de
stuurkolomgreep voor een vliegtuig.
Maar dit komt meer voor bij
onderwerpen waar de interesse
toeneemt naarmate men meer over het
onderwerp leert. Veel lezers realiseren
zich pas hoe fascinerend het onderwerp
is als iemand anders erover schrijft!
Het onderwerp lijkt niet veel diepgang
of interesse te hebben totdat iemand
het onderzoekt en het volledige verhaal
vertelt.
Om ervoor te zorgen dat de piloot zijn
vliegtuig volledig onder controle heeft,
heeft hij de geschikte
besturingsmiddelen nodig - een
stuurkolomgreep. Dit cruciale
besturingselement vormt de schakel
tussen mens en machine. De evolutie
van het vliegtuig van een eenvoudig
apparaat om in de lucht te vliegen naar
een geavanceerde oorlogsmachine,
dreef natuurlijk de "evolutie" van deze
mens / machine-interface. Het zou heel
interessant zijn om de ontwikkeling
van de verschillende stuurkolommen
van alle vliegtuigfabrikanten uit deze
periode te vergelijken, direct naast
elkaar te zetten, maar na onderzoek
van de enorme hoeveelheid
bronmateriaal zou alleen daarover al
een heel boek nodig zijn!
Er is echter één vliegtuigfabrikant die
vanaf het prille begin van de luchtvaart
tot in de jaren tussen de oorlogen graag
aan de eisen van piloten wilde voldoen.
Deze fabrikant, Fokker, was

voortdurend bezig met het aanpassen
van de handgrepen op de stuurkolom
voor de vliegtuigbesturing om te
voldoen aan de laatste eisen en wensen
van vooroorlogse burgerpiloten en
militaire piloten in de frontlinie. Er zijn
maar weinig mensen die geïnteresseerd
zijn in de vroege luchtvaart die de
naam van de jonge Nederlander,
Anthony Herman Gerard Fokker, niet
kennen. Anthony Fokker bouwde zijn
allereerste vliegtuigen met de hulp van
de Duitse luchtvaartpionier Jacob
Goedecker en werd later beroemd als
een van de belangrijkste
vliegtuigbouwers voor de Duitse
Strijdkrachten in de Eerste
Wereldoorlog. Zijn naam is verbonden
met de Duitse militaire
luchtvaartgeschiedenis.
Het Fokker-Team-Schorndorf wijdt
zich aan onderzoek van de Duitse
luchtvaarttechnologie tot 1920 met een
focus op de jonge vliegtuigbouwer
Anthony Fokker. We verzamelen niet
alleen gegevens en kennis, maar
bewaren en verspreiden ook die kennis.
Door een voor het publiek toegankelijk
archief met documenten. Daarnaast
maken wij ook replica’s van
luchtwaardige vliegtuigen (op ware
grootte) en vliegtuigonderdelen! Wij
vinden het belangrijk om deze kennis
concreet te maken, zodat a.h.w. het
publiek deze kan zien en aanraken.
Soms moet je om de betekenis van de
geschiedenis volledig te kunnen
begrijpen, de voorwerpen kunnen zien
en aanraken.
Met dit boek willen we de verzamelde
historische informatie laten zien, zoals
foto’s uit die tijd, maar ook foto's van
authentieke replica handgrepen die we
hebben gemaakt om de ontwikkeling
en evolutie van de handgrepen te
schetsen. Het onderwerp wordt in
chronologische volgorde gepresenteerd
en toont het pad van de vroege

stuurwielen in automobielstijl tot de
meest geavanceerde en ergonomisch
gevormde stuurkolomgreep van het
laatste oorlogsjaar 1918. Deze laatste
stuurkolomgreep werd door de Duitse
militaire autoriteiten uitgekozen als
standaard stuurkolomgreep voor alle
Duitse gevechtsvliegtuigen op het
moment dat de oorlog ten einde liep.
Dit is natuurlijk een zeer specifiek
onderwerp, maar men kan niet alleen
over de Bf 109 of de P-51 schrijven.
Helaas beperken de meeste
tijdschriften en publicaties zich tot
puur commerciële onderwerpen; hun
selectie van onderwerpen is dikwijls
beperkt tot wat zij denken dat de lezer
zal kopen! Vooral in Duitse
tijdschriften valt het op dat de
technologie van de overwinnaar
grotendeels wordt verheerlijkt en de
Duitse technologie wordt verwaarloosd
of zelfs als onbelangrijk wordt
afgedaan. We hopen dat deze kleine
publicatie enige interesse zal wekken
en zal worden geaccepteerd door de
lezers. Wij wensen u veel plezier met
de informatie in dit boekje.
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INTRODUCTION
This book covers the development of
aircraft control grips produced by the
Fokker Flugzeugwerke between 1911
and 1918. At first glance it may appear
pointless to talk about a topic as
superficial as the design, evolution and
manufacture of the control grip of an
aircraft. But this is common for most
topics, where interest increases as one
learns more about the subject. Many
readers don’t realize how fascinating
the topic is until someone else writes
about it! The subject doesn’t appear to
have much depth or interest until
someone does the research and tells the
full story.
For the pilot to have full control of his
plane he needs the suitable means for it
- a grip. This crucial control element
forms the link between human and
machine. The airplane’s evolution
from a simple device to fly in the air
into a sophisticated war fighting
machine naturally drove the
"evolution" of this man / machine
interface. It would be very interesting
to compare the development of the
control grips of all the aircraft
manufacturers from this time period,
directly compared one next to the
other, but the sheer depth of source
material would require an entire book
on that alone!
There is, however, one aircraft
manufacturer who was eager to fullfill
the requirements of pilots from the
very dawn of aviation right into the
years between the wars. This
manufacturer, Fokker, was constantly
changing their aircraft control grips to
keep up with the latest requirements
and wishes of pre-war civil pilots and
front line military pilots. There are few
people interested in early aviation who
do not know the name of the young
Dutchman, Anthony Herman Gerard
3

Fokker. Tony Fokker built his very
first airplanes with the help of German
aviation pioneer Jacob Goedecker and
later became famous as one of the most
important aircraft makers of the
German Army Air Service in World
War I. His name is linked to German
military aviation history.
The Fokker-Team-Schorndorf devotes
itself to the research of German
aviation technology up to 1920 with a
focus on the young aircraft maker,
Tony Fokker. We do not just collect
data and knowledge, but preserve and
distribute the collection of knowledge
by preparing an open archive with
public access to preserve the
documents while also creating
reproductions of aircraft parts, and
entire aircraft! We feel it is important
to bring this knowledge to life, so the
public can see it and touch it. Because
sometimes to fully understand the
meaning of history you have to see and
touch the artifacts.
With this book we want to show the
collected historical data, such as
contemporary photographs, as well as
photographs of authentic reproduction
grips we made to sketch out the
development and evolution of the
grips. The topic is presented in
chronological order and show the path
from the early automobile style
steering wheels to the most
sophisticated and ergonomically
shaped control grip of the final war
year 1918. This final control column
grip was selected by the German
military authorities to become the
standard grip of all German fighter
planes at the time the war was ending.
Of course, this is a narrowly focused
topic, but one cannot write only about
the Bf 109 or the P-51. Unfortunately
most magazines and publications
restrict themselves to purely

commercial subjects; their selection of
topics is rather limited to what they
believe the reader will buy! Especially
in German magazines it is true that
mostly the technology of the victor is
over glorified and German technology
neglected if not dismissed. We do hope
that this little publication will find
some interest and will be accepted by
the readership. Therefore we wish you
joy with the information detailed in
this booklet.
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Kleine Fokker´s eerste vliegtuig
uit de jaren 1911-1913.
"Fokkerchen" (Kleine Fokker), was de
bijnaam van Anthony Fokker aan het
Mainzer Sand aan het begin van zijn
luchtvaartcarrière toen hij met
Goedecker werkte, en deze bijnaam
nam hij mee toen hij opdook in BerlinJohannisthal. Zeker niet zonder een
glimlach om de mondhoek. Niet dat hij
in het oudere pioniersgilde niet serieus
werd genomen. Alleen zijn jeugdige
uiterlijk maakte hem tot de baby van
de nieuwe “Adelaars”, van de “aviateur
familie” daar ter plaatse.
Niemand had in die vroege dagen
kunnen vermoeden dat zijn naam
uiteindelijk zo sterk verbonden zou
zijn met de Duitse
luchtvaartgeschiedenis.
Waarschijnlijk geldt het voor elke
luchtvaartpionier, maar het viel bij hem
op dat hij zijn eigen ideeën met
betrekking tot het ontwerp van het
vliegtuig dat hij bouwde doorzette en
niet per se gewoon de lijn volgde die

anderen dicteerden. Dit zie je terug
vanaf de eerste "Spin" in 1911 en
opnieuw bij de ontwikkeling van de
stuurkolomgrepen voor zijn latere
gevechtsvliegtuigen.
Terwijl andere vliegtuigfabrikanten
zich tot in 1918 vasthielden aan het
eenvoudige stuurwiel (zoals in de
auto), veranderde Fokker de stijl van
zijn stuurkolomgrepen en de opstelling
van de bedieningselementen die eraan
waren bevestigd wel 14 keer tussen
1913/14 en 1918.
Hoe opmerkelijk dit tempo van
verandering is, wordt duidelijk wanneer
men zich realiseert dat dit gemiddeld 3,5
veranderingen per jaar is - of met andere
woorden, de grepen bleven ongeveer 3 - 4
maanden hetzelfde! De prestaties en inzet
van Fokker als vliegtuigbouwer kunnen
alleen volledig worden beoordeeld door
ook te kijken naar de inspanning die alleen
op de stuurkolomgrepen was gericht! Maar
Fokker deed dit ook met alle andere
onderdelen van zijn vliegtuigen. Ik vind
dit echt indrukwekkend. Het was een
baanbrekend tijdperk voor de gehele
luchtvaart - alles was nieuw en niets
gestandaardiseerd! Er werd veel
geëxperimenteerd, met vallen en opstaan.
Fokker heeft zijn eigen weg gebaand,
waarbij hij soms technologisch en in zijn
zaken doen tekortschoot. Hij was jong en
relatief onervaren, maar in het algemeen
waren zijn bijdragen aanzienlijk. Zelfs
voor kleine details zoals
stuurkolomgrepen!
1. "Fokkerchen" bij een van zijn eerste
vliegtuigen die al snel de bijnaam "Spin"
kregen vanwege het enorme aantal draden en
spankoorden. Het simpele stuur is hier
duidelijk zichtbaar.
1. Little Fokker posing with one of his first
Spiders. The "Spider" (Spinne) earned its
nickname because of the sheer number of
wires on the plane. This aircraft still features
the automobile style steering wheel.
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Om het plaatje compleet te maken heb
ik alle bekende varianten van Fokker's
stuurkolomgrepen voor onze expositie
in Wäschenbeuren zo origineel
mogelijk gebouwd door gebruik te
maken van authentieke materialen en
werkwijzen. Als eenling kostte het me
ongeveer anderhalf jaar om ze allemaal
te maken. Dit is natuurlijk niet alleen
pure bouwtijd, maar ook de tijd
besteed aan het onderzoeken van de
kleine details. Het denkwerk dat in de
creatie van Fokker's stuurkolomgrepen
is gestoken, is waarschijnlijk gelijk aan
mijn inspanningen voor het
onderzoeken en terug volgen van de
ontwikkelings- en productieprocessen
(reverse-engineeren) die tijdens de
Eerste Wereldoorlog werden gedaan.

de jonge autotechnologie. De eerste
Spinnen van Fokker vormen daarop
geen uitzondering. De meeste van deze
wielen zijn de spaakkruisen gemaakt
van vernikkeld aluminium en de
grijpringen van hout..
Omdat die wielen niet van het ontwerp
van Fokker zijn, zal ik er hier geen
gedetailleerde beschrijving van geven.

Fokkerchens eerste vliegtuig had zoals bijna alle vliegtuigen uit deze
beginperiode - de reeds genoemde
"stuurwielen" van de leveranciers van

2. Militaire vliegstudenten van de Fokker vliegschool op het vliegveld in Schwerin Görries.
Deze spin heeft een simpele stuurkolom.
2. Military flying school pupils at the Schwerin Görries airfield. This Spider has a simple
control stick.
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Little Fokker´s first aircaft of the
years 1911-1913.
"Fokkerchen" (Little Fokker), was
Tony Fokker’s nickname at the
Mainzer Sand early in his aviation
career while working with Goedecker,
and the name followed him when he
showed up at Berlin-Johannisthal. Not
because he was a good laugh or
because no one took him seriously
amongst the guild of the new eagles.
He was simply a kind and handsome
looking young fellow - that made him
the baby of the family among the
aviators there.
Nobody could have guessed in those
early days that his name would
eventually be so strongly linked with
German aviation history.
This probably holds true for most of

the early aviation pioneers, but it is
very notable in Fokker´s case that he
followed his own ideas on aircraft
design rather than following the proven
design concepts of others. This is
reflected throughout Fokker’s designs
from the early Spider to the very late
fighter planes of the war.
While other aircraft manufacturers
stuck with the simple steering wheel
up into 1918, Fokker altered the style
of his control column grips and the
arrangement of the control elements
attached to it 14 times between
1913/14 and 1918.
How remarkable this rate of change is
becomes apparent when one realizes
that this averages 3.5 changes per year
- or in other words, the controls stayed
the same for around 3 - 4 months!
Fokker´s achievment and commitment

3. Fokker in Johannisthal - Vroege serieproductie van de spin voor trainingsdoeleinden en
voor het leger. Deze spinnen hadden geen stuurwielen meer, maar een simpele stuurkolom.
3. Early serial production at Johannisthal. These Spiders have simple control sticks instead of
steering wheels.
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as an aircraft builder can only be fully
judged by also considering the effort
that was focused just on the control
grips! But Fokker did this with all
other parts of his airplanes, too. I for
one think this is really impresive. It
was a pioneering era for all aviation –
everything was new with nothing
standardized! Much experimentation
was done through trial and error.
Fokker blazed his own trail, sometimes
failing technologically and in his
business. He was young and relatively
inexperienced, but his contributions
overall were quite significant. Even for
small details like control grips!
To complete the image I have built all
known variants of Fokker´s control
grips for our exhibition using authentic
materials and work methods. As a
loner it took me about 1 1/2 years to
make them. This isn’t just pure
building time of course, but also time
spent researching the tiny details. The
brainwork that went into the creation
of Fokker’s grips likely equals my

efforts to research and reverse engineer
what was done during World War I.
Little Fokker´s first airplanes - like
most of that time - used ordinary
steering wheels adopted from the
automobile industry. Fokker’s first
spiders were no exception to that, but
remained the only aircraft of his
creation that used those wheel type
steering devices. Most of these wheels
were made from nickle plated
aluminum with wooden rims.
Since those wheels are not of Fokker’s
design, I won’t provide a detailed
description of them here.
However, Fokker had already shifted
from the early steering wheels to
conventional control sticks with the
final Spider production runs.
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Fokker´s M.5 uit de vooroorlogse
periode begin 1914.
Fokker´s Spinnen gaven hem toegang
op het gebied van grootschalige
vliegtuigproductie. Hoewel het
vliegtuig zelf nooit massaproductie op
grote schaal bereikte, opende het de
deur voor onderhandelingen met het
leger over toekomstige verkopen.
Omdat de Spin een relatief veilig
vliegtuig was om te bedienen en
inherent stabiel was, moedigde het
leger Fokker aan om een vliegschool te
openen voor zowel civiele als militaire
leerlingen. Om dit te kunnen realiseren
en om tevens de hoeveelheid
vliegverkeer op Berlin-Johannisthal te
verminderen, onderhandelden de
militairen met de plaatselijke overheid
van de stad Schwerin. Ze kwamen tot

een akkoord om een nieuw vliegveld in
Schwerin-Görries en een nieuwe
montagehal aan het meer van Schwerin
op te zetten. Fokker werd gevraagd
zijn nieuwe bedrijf daar te vestigen. In
feite werd hetzelfde aanbod ook aan
anderen gedaan, maar Fokker was de
enige die het accepteerde en daarheen
verhuisde.
Om zijn Spin-vliegtuig voor de
verkoop aan het leger aantrekkelijk te
maken, heeft Fokker een militaire
transportwagen gemaakt om een
gedemonteerde Spin te vervoeren.
Vanaf die dag kregen al zijn prototypes
de ambitieuze interne typeaanduiding
"M" die hun ontwerp voor militaire
dienst aangeeft. Fokker liet geen
enkele kans voorbijgaan om in de
luchtvaart-tijdschriften van die tijd

4. De Fokker M.5 "K" in zijn oorspronkelijke vorm met de nieuwe gelaste stalen buisromp.
4. The original Fokker M.5 "K" design with the new welded steel tube fuselage.
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reclame te maken voor zijn nieuwe
militaire type vliegtuig. Hij
demonstreerde de kwaliteiten van zijn
vliegtuigen tijdens sensationele
vluchten op Berlin-Johannisthal. Zijn
natuurlijke vaardigheid als piloot
kwam hem daarbij goed van pas.
Het werd echter al snel duidelijk dat
zijn Spin-ontwerp uit begin 1911, zelfs
met alle wijzigingen die de afgelopen
twee jaar waren aangebracht, niet kon
concurreren met het zich snel
ontwikkelende nieuwe vliegtuigen.
Vooral de Fransen hadden enorme
stappen voorwaarts gemaakt in zowel
de ontwikkeling van vliegtuigen als
van motoren. Fokker kwam in het bezit
van een modern Frans vliegtuig dat
licht beschadigd was. Dit was een
eendekker gemaakt door MoraneSaulnier. Hij liet het beschadigde
vliegtuig naar zijn montagehal in
Schwerin transporteren en liet zijn

ingenieurs het inspecteren en
vervolgens repareren zodat Fokker het
kon testen. En ondanks het iets
gedateerde Franse ontwerp toonde het
vliegtuig zijn enorme superioriteit ten
opzichte van de Spin.
Rond deze tijd kwam een
vertegenwoordiger langs bij Fokker’s
vestiging in Johannisthal. Hij
vertegenwoordigde een Franse firma
van gas lasapparatuur en toonde
Fokker de nieuwste ontwikkelingen op
dit gebied. Deze man zou een speciale
betekenis krijgen in het Fokker-verhaal
- hoewel verkeerd beschreven in de
literatuur - zijn naam blijft tot op de
dag van vandaag verweven met
Fokker's naam!
Deze verkoper leidde Fokker niet
alleen naar een totaal nieuwe manier
van vliegtuigfabricage en -ontwerp,
maar zijn vakkundigheid en kennis van

5. De Fokker M.5 "K" klaar voor de eerste testvluchten op het vliegveld in Schwerin-Görries.
5. The Fokker M.5 "K" ready for its initial test flying at the Schwerin-Görries airfield.
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apparatuur en processen speelden een
cruciale rol in Fokker's creatie van de
stuurkolomgrepen die in dit artikel
worden beschreven. De naam van die
man was Reinhold Platz. Hij was op
zoek naar nieuwe klanten voor zijn
Franse werkgever. Door het geven van
lasdemonstraties, en het maken van
voorbeelden, liet hij het nut van deze
apparatuur in de praktijk zien.
Fokker zag snel de voordelen van de
nieuwe lasmethode en vroeg Platz om
met behulp van dunwandige stalen
buizen een set Spin roeren te lassen.
Fokker realiseerde zich al snel dat deze
nieuwe productietechniek resulteerde
in lichte en sterke vliegtuigonderdelen
die minder fabricagetijd vereisten dan
traditionele methoden. De roeren
waren zelfs lichter dan houten
constructies.
Fokker haalde Platz over voor hem te
komen werken en bood hem een baan
aan als lasser. Zo werd de basis gelegd
voor Fokker's toekomstige las- en
experimenteer werkplaats en werd deze
een belangrijk onderdeel bij de
toekomstige ontwikkeling van Fokker's
nieuwe vliegtuigontwerpen. Fokker
was de eerste die op grote schaal een
gemengde constructie van gelaste
stalen buisrompen combineerde met
houten vleugels.
De allerlaatste versie van Fokker´s
Spin heette de M.3. Met zijn volgende
ontwerp, de M.4, schakelde Fokker
over op een gelaste stalen buisromp,
gefabriceerd door Platz. De M.4 bleek
een mislukking te zijn, maar het was
het eerste vliegtuig waarvoor Platz een
gelaste stalen buisromp had gemaakt
en het vestigde een nieuwe ontwerptraditie binnen Fokker.
Geïnspireerd door de nieuw verworven
Morane-Saulnier liet Fokker de
11

ingenieurs van zijn jonge fabriek een
compleet nieuw vliegtuig ontwerpen,
de M.5. Hoewel het nieuwe vliegtuig
op het eerste gezicht op het Franse
vliegtuig leek, had het totaal andere
ontwerp-elementen. Voor dit vliegtuig
ontwikkelden zijn ingenieurs, in nauwe
samenwerking met meesterlasser
Reinhold Platz, een nieuwe stalen
buisromp. Over deze nieuwe romp was
zo goed nagedacht dat veel van zijn
ontwerp kenmerken werden gebruikt in
de beroemde gevechtsvliegtuigen tot
het laatste oorlogsjaar 1918 toe.
Terwijl het M.5-prototype nog veel van
het Franse vliegtuigontwerp gebruikte,
inclusief de bedieningsonderdelen en
een simpele stuurknuppel, werkte
Fokker al aan een andere versie van de
M.5 met een grotere spanwijdte en
enkele andere aanpassingen. Het
vliegtuig behield de aanduiding M.5,
maar wordt tegenwoordig de M.5 "L"
genoemd (wat "lang" of "lange
spanwijdte” aangeeft). De versie met
kortere vleugelspanwijdte wordt de
M.5 "K" (afgekort "kurz") genoemd.
Het is de M.5 "L" die het startpunt
markeert van een ontwikkelingslijn
voor stuurkolomgreep die het
onderwerp is van dit artikel. De M.5
"L" is het allereerste Fokker-vliegtuig
dat een speciaal gevormde
stuurkolomgreep kreeg. Het ontwerp
was vrij eenvoudig, maar maakte de
weg vrij voor alle volgende Fokkerontwerpen. Het belangrijkste kenmerk
was een voorste ring van buizen die
was gevormd in een rechthoekig frame
met twee lange verticale zijden om vast
te houden. Dit frame werd ondersteund
door een halfronde stalen buis die aan
de achterkant was gelast. De halfronde
buis werd aan een hals gelast die in de
bovenkant van de stuurkolom werd
gestoken. Het handgreepframe had een
montageplaat aan de bovenzijde met
daarop de "blip-schakelaar".

Deze vliegtuigen waren de eerste
Fokker-vliegtuigen die gebruik
maakten van het relatief nieuwe
ontwerp van een speciale
luchtvaartmotor - de rotatie motor. Een
kenmerk van deze motoren was dat het
toerental bij stationair draaien nog
steeds te hoog was om een motor
geleidelijk op te warmen of om b.v. het
vliegtuig te landen. Om het toerental
tijdens het opwarmen of landen te
verlagen, werd een eenvoudige
methode gebruikt: de ontsteking
afsluiten door middel van een
kortsluiting in het elektrische systeem.
De blip-schakelaar was daarom een
eenvoudige schakelaar die het
ontstekingscircuit kort sloot. Zodra de
blip-schakelaar werd ingedrukt, werd
het ontstekingscircuit kortgesloten,
maar de motor bleef draaien vanwege
zijn eigen traagheid. Meestal werd de
blip-schakelaar losgelaten voordat de
motor stopte met draaien, het contact
in ontstekingscircuit werd hersteld, de
motor startte en begon weer te draaien.
Dit veroorzaakt een nogal

karakteristiek en kenmerkend geluid
wanneer een vliegtuig met rotatiemotor
wordt gevlogen. Voor zover ik weet,
was dit de eerste keer dat een speciaal
bedieningsapparaat rechtstreeks op de
bedieningsgreep is bevestigd.
Er is een fabrieksfoto van Fokker's M.5
"L" die de grip zonder houten
handvatten laat zien; we weten niet of
houten handvatten geen onderdeel
waren van het oorspronkelijke ontwerp
van Fokker of dat de houten
handvatten er gewoon nog niet waren
aangebracht. Maar de foto bewijst dat
het bestond in deze eenvoudige stalen
vorm.
Het kan echter zijn dat het prototype
van de M.5 "K" het allerlaatste
vliegtuig van de M.5-serie was dat een
gewone stick en geen stuurkolomgreep
had en dat alle daaropvolgende M.5vliegtuigen de stijl van de M.5 “L”
hadden met of zonder houten
handvatten.
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Fokker´s M.5 of the pre-war period
early in 1914.
Fokker´s Spiders provided him
entrance into the field of large scale
aircraft production. While the airplane
itself never reached large scale mass
production, it opened the door for
negotiations with the military for
future sales. Since the Spider was a
relatively safe airplane to operate and
was inherently stable the military
encouraged him to open a flying school
for both civilian and military trainees.
In order to do so and to reduce the
amount of traffic at BerlinJohannisthal, the military negotiated
with the magistrate of the City of
Schwerin and they agreed to set up a
new airfield at Schwerin-Görries and a
new assembly shed at lake Schwerin, if
Fokker would agree to set up his new
facilities there. In fact, the same offer
was made to others as well but Fokker
was the only one to accept and move
there.
To help sell his Spider aircraft to the
military Fokker created a military
transport lorry to carry a disassembled
Spider. From that day on all his
prototypes received the ambitious
internal type designation "M"
indicating their design for military
service. Fokker did not miss out on any
opportunity to advertise his new
military type aircraft in contemporary
magazines and demonstrated its
abilities to good advantage in
sensational flights at BerlinJohannisthal. His natural skill as a pilot
came in handy here.
However, it quickly became obvious
that his early 1911 Spider design, even
with all the modifications added over
the past two years was not capable of
competing with the fast developing
new aircraft. Especially the French had
made huge steps forward in both
13

airplane and engine development.
Fokker therefore obtained a more
recent but already older French design
that was slightly damaged. This was a
monoplane made by Morane-Saulnier.
He had the damaged plane transported
to his facility and had his engineers
inspect it, then repair it so Fokker
could test fly it. The French aircraft
showed its vast superiority over his
Spiders.
It was by that time that a commercial
salesman showed up at Fokker’s
Johannisthal facility promoting
relatively new French gas welding
equipment for his French employer.
This man was to reach a special
significance in the Fokker story although wrongly described in
literature - and his name remains
interwoven with Fokker’s name until
today!
This salesman not only led Fokker to a
totally new way of aircraft
manufacture and design but his skills,
equipment and processes played a
pivotal role in Fokker’s creation of the
control column grips detailed in this
article. That man´s name was Reinhold
Platz, seeking new customers for his
French employer by giving welding
demonstrations and providing
examples of its utility.
Fokker was quickly taken by the new
method and asked Platz to weld up a
set of Spider rudders from thin walled
steel tubing. Fokker quickly realized
that this new production technique
resulted in light and strong aircraft
parts that required less fabrication time
than traditional methods. The rudders
were even lighter than the wooden
structures.
Fokker poached Platz and gave him a
job as welder. Thus the basis for
Fokker´s future welding and

experimental shop was formed and
became a major part in the future
development of Fokker’s new aircraft
designs. Fokker was the first to use
mixed construction of welded steel
tube fuselages combined with wooden
wings in large scale.

forward right into the famous fighter
planes of the late war year 1918.
While the M.5 prototype still used
much of the French aircraft design,
including its control elements and
simple control stick, Fokker was
already working on another version of
the M.5 with a longer wing span and
some other modifications. The plane
kept the designation M.5 but is today
referred to as the M.5 "L" (indicating
"lang" or "long wingspan"). The
shorter wing span version however is
referred to as the M.5 "K".

The very last version of Fokker´s
Spider was called the M.3. With his
next design, the M.4, Fokker switched
to a welded steel tube fuselage
fabricated by Platz. The M.4 turned
out to be a failure, but it was the first
aircraft Platz had created a welded
steel tube fuselage for and it
established a new design tradition
within Fokker.
Inspired by the
newly acquired
Morane-Saulnier
Fokker had the
engineers of his
young factory
design a
completely new
aeroplane,
designated the
M.5. While the
new aircraft
resembled the
French plane at
first glance it had
completely
different design
elements. For this
aircraft his
engineers
developed, in close
cooperation with
master welder
Reinhold Platz, a
new steel tube
fuselage. This new
fuselage was so
well thought out
that many of its
design features
were carried

It is the M.5 "L" that marks the starting
point of a grip development line which
is the topic of this article. The M.5 "L"
is the very first
Fokker aircraft
which got a specially
shaped control grip.
It´s design was
rather basic and
simple, but paved
the way for all
subsequent Fokker
designs. Its main
feature was a front
ring of tubing
shaped into a
rectangular frame
with two long
vertical sides for a
hand hold. This
frame was supported
by a semicircular
steel tube welded to
its back. The
semicircular tube
was welded to a neck
that was inserted into
6. Detail van de nog niet bekleede romp
van de Fokker M.5 "K". De eenvoudige
the top of the control
stuurkolom is duidelijk te zien.
column. The grip
frame had a mounting
plate on top which
carried the “blip
6. Close up of an uncovered M.5 "K"
switch”.
fuselage displaying the ordinary control
stick.
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These airplanes were the first Fokker
aircraft that used the relatively new
design of a special aviation engine the rotary. One feature of these engines
was that on idle their RPM was still
too high for warming up or for landing
the aircraft. To reduce its RPM during
warm up or landing the simplest
method was employed - cutting off the
ignition by creating a short in the
electric system. The blip switch
therefore was a simple switch that
grounded the ignition circuit. As soon
as the blip switch was pressed the
ignition was cut off, but the engine
continued to spin due to its own
inertia. Typically the blip switch was
released before the engine quit turning,
so with ignition restored the engine
fired up and resumed running. This
creates a rather significant and
distinctive noise when a rotary engine
powered plane is flown. This is the

first time to my knowledge that a
special control device was attached
directly to the control grip.
There is a factory photograph of
Fokker’s M.5 “L” which shows the
grip without any wooden handles; we
do not know if wooden handles were
not part of Fokker’s original design or
if the wooden handles just had not
been added yet. But the photograph
provides evidence that it existed in this
plain steel form.
However it may well be that the
prototype M.5 "K" was the very last
plane of the M.5 series that had a plain
stick and no grip and that all
subsequent M.5 planes had the style of
the M.5 "L" either with or without
wooden handles.

7. Weergave in drie
aanzichten van de Fokker
M.5 na de aanpassingen in
serieproductie.
7. Three view of the Fokker
M.5 after its modifications for
serial production.

15

8. - 11. Eerste gebruik van de
stuurkolomgreep op de Fokker
M.5. Een eenvoudig voorframe
met 2 verticale
bevestigingsbuizen werd
eenvoudig aan een halfronde
pijp gelast, die op zijn beurt
licht schuin op een halsstuk zat,
dat in het bovenste uiteinde van
de stuurkolom kon worden
gestoken.

8

De drukknop werd op een
gelaste plaat bevestigd en in een
stuk buis geplakt. Om de
elektrische leiding voor de
kortsluitschakelaar te kunnen
bevestigen, werd gewoon een
gat in de ronde buis geboord.
Een klem hield de kabel op zijn
plaats.

8. - 11. Fokker’s first control
grip design as used with the
M.5 "L". A simple frame of
12mm steel tube provided two
upright handholds. This frame
was welded to a 20mm steel
tube which had been formed
into a semicircle. This
semicircular tube was slightly
tilted back and welded to a neck
that was inserted into the top
end of the control stick tube.

9

The blip switch was mounted to
a steel plate welded to the top of
the frame and was inserted into
a housing made from tube as
well. A hole was drilled into the
back of the semicircular tube to
let the electric wiring pass
through and a clamp was added
to its back to keep the wiring in
place.
16

10

17

11

De laatste uren vóór en de eerste
uren ván de oorlog - 1914/15
Juli 1914 was de laatste maand van
vrede voordat de "oorlog die een einde
moest maken aan alle oorlogen" begon.
Elke waarnemer met een levendige
belangstelling voor Europa was zich
ervan bewust dat zich donkere wolken
boven de landen samenpakten,
ondanks het feit dat toen de volledige
omvang van de storm nog niet
zichtbaar was.
Zelfs in de allereerste maanden van
1914 kondigden de voorbodes van de
conflicten zich aan en Fokker heeft die
zeker opgemerkt. De jonge
Nederlander wilde vliegtuigen bouwen
en hoewel het leger altijd een graag
geziene klant was, waren de
privéklanten, zolang de wereld in vrede
was, de belangrijkste zorg van Fokker.

En mede door zijn gewaagde
manoeuvres tijdens openbare
vliegshows trok hij de aandacht van die
privéklanten en kon hij een aantal van
zijn nieuwe M.5-vliegtuigen aan deze
klanten verkopen.
Door zijn contacten met het leger en de
nieuw gevormde Duitse
legerluchtdienst (Fliegertruppe) was
Fokker op de hoogte van de houding
van het leger ten opzichte van de
luchtvaart. Vliegtuigen waren niet
bedoeld om acrobatiek mee te doen
was de opinie van de militairen.
Vliegtuigen werden alleen als nuttig
beschouwd als stabiele
observatieplatforms, een toevoeging op
de cavalerie-verkenning. Immers wat
kan er gebeuren met een vliegtuig
tijdens de vlucht? Men dacht dat ze
onbereikbaar waren! En hoe gevaarlijk
vliegtuigen kunnen zijn voor andere
vliegtuigen, moest nog worden
ontdekt.
Fokker moest dus een aantrekkelijk
“observatie” vliegtuig voor het leger
bouwen, een vliegtuig dat het leger zou
willen kopen. Luchtverkenning vereist
een vrij gezichtsveld en bij voorkeur
twee bemanningsleden aan boord, één
om het vliegtuig te besturen terwijl de
ander observeert.

12. De vliegdemonstraties van Fokker
maakten op veel mensen indruk in deze
onzekere dagen.
12. Fokker´s flying performances
amazed many people in those uncertain
days.

Fokker’s antwoord op deze eisen was
het aanpassen van zijn M.5 voor twee
bemanningsleden en hij plaatste de
vleugel boven de romp om een
onbelemmerd zicht naar beneden te
creëren. Het resultaat was de M.6, een
vliegtuig met te weinig vermogen en
en bovendien was het gezichtsveld niet
wat werd gehoopt. Dit vliegtuig was
niet interessant voor het leger en er
werd slechts één exemplaar gebouwd.
Fokker bouwde uiteindelijk een
krachtiger variant, de M.7. De M.7 was
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een ongewapende tweedekker versie
van de M.5 met plaats voor twee
bemanningsleden. Dit vliegtuig had
meer succes en ging in productie als de

Fokker B.I.
Een andere M.5-modificatie was de
M.8, een versie uitgevoerd met twee

zitplaatsen. Een eendekker die
veel lijkt op de M.6, maar met
meer vermogen en een beter
gezichtsveld. Het leger kocht
het toestel en nam het in dienst
als de A.II.
Ook werd een klein aantal
ongewapende M.5-vliegtuigen
gekocht, die in dienst kwamen als
de A.I.

13. & 14. Fokker M.6. Een
poging om een vliegtuig voor
verkenningswerk te maken.
Het vliegtuig is op deze manier
niet in productie gegaan.
13. & 14. The Fokker M.6 was
an attempt to create an
aircraft suitable for the
reconnaissance role as
requested by the military.
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The last moments before, and the
first moments at war. 1914/15
July 1914 was the last month of peace
before the “war to end all wars” began.
Any keen observer of Europe was
aware that some clouds of dust were
accumulating over the land, even if the
full scope of the storm was not visible
yet..
Even the very first months of 1914
showed the harbingers of conflict and
Fokker certainly noticed them. The
young Dutchman wanted to build
airplanes and while the military was
always a welcome customer, as long as
the world was at peace private
customers were Fokker’s main
concern. He was able to sell a few of
his new M.5 aircraft to civil owners
due to his daring maneuvers during
public flying displays.

Owing to his contacts with the
military and the newly formed German
Army Air Service (Fliegertruppe)
Fokker knew the Army’s attitude
towards aviation. Aircraft were not
supposed to do acrobatics, they were
considered to be useful only as stable
observation platforms to lengthen the
arm of cavalry reconnaissance. What
could happen to an aircraft in flight?
They were thought to be unreachable!
How dangerous airplanes could be to
other airplanes was yet to be found out.
So, Fokker had to create an aircraft the
Army would buy if he wanted to sell to
them. Aerial reconnaissance requires a
free field of view and preferably two
soldiers aboard, one to fly the plane
while the other observed.
Fokker responded to these requests by
modifying his M.5 to carry two people
and placed the wing above the fuselage
to generate an unobstructed downward
view. The resulting plane was called
the M.6 and she was underpowered
and the field of vision not what was
hoped for. The aircraft was not of
interest to the military and only one
example was built.
Fokker built a more powerful variant
called the M.7. The M.7 was an
unarmed, two-seat, biplane version of
the M.5 which was more successful,
going into production as the Fokker
B.I.
Another M.5 modification was the
M.8, a two-seat, monoplane version
much like the M.6 but more powerful
and with a better field of view. The
military purchased it, placing it into
service as the A.II.

15. Fokkerchen poseert trots met zijn
M.5 “L".

A very small number of the M.5
unarmed were also bought as the A.I.

15. Dashing Little Fokker posing with
his new M.5 "L".
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16. Identificatietekening van de M.7 en M.8 zoals gepubliceerd in “Aerophile".
16. Recognition shadow drawing of the M.7 and M.8 as published in "Aerophile" by the French.

17. Sahnke
ansichtkaart van de
M.7 (Fokker B.I).
17. Sahnke postcard of
the Fokker M.7 (B.I).

18. Fokker M.8
(Fokker A.II).
18. Photograph of the
M.8 (A.II).
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19. & 20. Weergave in drie
aanzichten van de M.7 en de M.8.
21. In de uitgave van december 1915
van het tijdschrift "Flight" stond
een beschrijving en schets van de
stuurkolomgreep die werd gebruikt
in een buitgemaakte Fokker M.8.
Deze schets stelt ons in staat met
zekerheid te kunnen vaststellen dat
dit soort stuurkolomgreep werd
gebruikt vanaf de M.8, maar
waarschijnlijk al werd gebruikt in
de late modellen van de M.5, M.6 en
M.7.

19. & 20. 3-view drawings of the
M.7 and the M.8.
21. The December 1915 issue of
"Flight" magazine had a
description and sketch of the control
grip used in a captured Fokker M.8.
This sketch allows us to claim for
certain that this kind of grip was
used from the M.8 onwards, but
probably were already used in the
late models of the M.5, M.6 and
M.7.
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22. Originele stuurkolomgreep uit
de collectie van Charles Gosse. Op
basis van bovengenoemd artikel
wordt aangenomen dat dit van
een M.8. Maar het kan ook best
zijn dat het afkomstig is van een
M.5, M.6 of M.7.
23. Een zeer vergelijkbare
stuurkolomgreep uit de Peter
Gorman-collectie. De afbeelding
vanaf de hier getoonde eerste
stuurkolomgreep is duidelijk. De
montageplaat voor de blip-switch
werd verwijdert. De stalen buis
als behuizing voldeed aan de eisen
voor bevestiging. Het leuke aan
deze stuurkolomgreep is het
restant van de kortsluitkabel en
hoe deze door het gat in de stalen
buis en de achterbeugel is
gehaald. Uiteraard waren vroege
handvatten ook vernikkeld.

Copyright.
Charles Gosse Collection
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22. An original control grip held
by the Charles Gosse Collection.
Because of the aforementioned
"Flight" article it is believed that
this grip came from an M.8, but it
is also possible it was from a late
model M.5, the M.6 or M.7.

Copyright.
Peter Gorman
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23. A very similar original grip is
preserved in the Peter Gorman
Collection. The parenthood of the
earlier grip is apparent. The
mounting plate for the blip switch
was removed since the tube
housing by itself proved sufficient.
A lovely feature of this item is the
remains of the electric wiring,
how it passes through the hole in
the tube and is held in place by
the clamp at the back. Obviously
some of the earlier grips were
nickel plated rather than being
painted.

24

25

24. - 26. De nieuw gemaakte
stuurkolomgreep in onze
tentoonstelling.
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24.-26. A newly built
reproduction grip displayed in
our exhibition collection.
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De eerste bewapening - 1915
Vliegtuigen uitgerust met wapens? Dat
moet de nachtmerrie zijn geweest voor
veel van de vroege luchtvaartpioniers.
Zelfs Lilienthal was van mening dat
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het vliegtuig toekomstige oorlogen
onmogelijk zou maken. Even leek het
erop dat hij gelijk kreeg, immers geen
enkele stap in de militaire
voorbereiding was verborgen voor de
ogen van luchtverkenning.

Wie kent die beelden niet van de
vroege oorlogsmaanden toen piloten en
waarnemers elkaar in de lucht
bevochten met pistolen en karabijnen,
in een poging te voorkomen dat de
vijand het luchtruim zou binnen
sluipen en zo een glimp zou opvangen
van wat er aan de hand was!
Voor het uitbreken van de oorlog was het
onmogelijk je voor te stellen dat twee
bemanningsleden met bewapening het
luchtruim zouden kiezen en dan bovendien
ook nog een vijandelijke luchtruim binnen
vliegen! Maar sinds 1913/14 - net op tijd waren krachtige en lichte rotatiemotoren in
voldoende grote aantallen beschikbaar,
met als gevolg dat de Fransen
machinegeweren op hun vliegtuigen
monteerden.

De propeller zat natuurlijk een beetje
in de weg, dus in het begin schoten ze
er zijwaarts langs of er overheen.
Daarna kwamen de Fransen op het idee
om het machinegeweer recht voor het
gezicht van de piloot te plaatsen, zodat
hij in de vliegrichting kon richten. Om
de propeller tegen schade te
beschermen, werd er een speciaal
wigvormig refleflectie plaatje op de
propeller in de kogelbaan aangebracht.
Op deze manier uitgerust verdreven ze
de Duitsers uit hun luchtruim en
voorkwamen stiekeme blikken achter
hun linies. Het vliegtuig als
jachtwapen, het jachtvliegtuig was
geboren. Het doel was om op ieder
vijandelijk verkenningsvliegtuig te
jagen en dat uit te schakelen.

27. Een van de eerste Fokker M.5's die door het leger werd geaccepteerd als een gewapende
eenzitter in de nieuw geïntroduceerde "E" -klasse. De eerste jagers waren uitgerust met
hoofdsteunen om beter te kunnen richten.
27. One of the very first Fokker M.5 aircraft that was purchased by the military as an armed
fighter pursuit plane. Initially a special headrest was provided to steady the pilot while aiming.
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Toegegeven, de apparatuur was
technisch nogal primitief, maar toch
effectief.
Een van die vliegtuigen, uitgerust met
propeller-pantser-plaatjes, werd al snel
buitgemaakt en onderzocht. Het
kopiëren van het Franse systeem was
een mislukking, aangezien de hardere
stalen kernmunitie van Duitse
machinegeweren het pantserplaatje aan
flarden schoot.

Er is al veel geschreven over de
betrokkenheid van Fokker bij wat er
daarna gebeurde. Maar feit is dat het
idee om door de propeller cirkel te
schieten zonder de luchtschroef te
beschadigen al eerder in de fabriek van

Fokker was bedacht. Iemand - we
denken vandaag dat het Heinrich
Lübbe was - kwam met het simpele
idee om niet verder te experimenteren
met een soort synchronisatie
mechanisme waar anderen al mee
hadden gefaald, maar gewoon de motor
zelf het machinegeweer te laten
afvuren. Duwstang aangedreven, het
machinegeweer kon elk moment
afvuren als het propeller blad niet voor
de loop van het machinegeweer stond.
Om dit te bereiken hoefde er niets
anders te worden uitgevonden dan een
koppelsysteem dat het machinegeweer
met de motor verbindt. Deze koppeling
moest worden geactiveerd door een
"trekker" die door de piloot kon
worden bediend. Op deze manier zou
de piloot het machinegeweer “half
automatisch” afvuren en was er geen

28. Hetzelfde vliegtuig vanaf de andere kant gezien. De opname is gemaakt in de hal aan het
Schwerinmeer.
28. The same M.5 aircraft seen from the other side. The photograph was taken at Fokker´s
lake Schwerin factory.
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ingewikkeld synchronisatie
mechanisme nodig. De motor zou als
het ware zelf het machinegeweer
afvuren zodra de piloot de trekker had
overgehaald.
Een klein nadeel was dat de
vuursnelheid van het machinegeweer
niet hoog genoeg was om langs elk
blad van de propeller te schieten. Het
machinegeweer wordt afgevuurd
wanneer het propeller-blad de monding
van de loop is gepasseerd, wordt
herladen en wacht met vuren
gedurende een volledige omwenteling
van de motor, en vuurt weer wanneer
het propeller-blad de monding van de
loop vrijmaakt. De vuursnelheid is dus
afhankelijk van het toerental van de
motor (RPM) en wordt zodoende
aanzienlijk verminderd. De kogels
volgen de baan van de richting van het

vliegtuig zonder het risico te lopen dat
ze ricocheren of hun eigen propeller
beschadigen. Voor de stuurkolomgreep
betekende dit echter dat een geschikt
afvuur-mechanisme, een druk- of
trekknop moest worden aangebracht,
zodat de piloot de koppeling tussen het
machinegeweer en de motor kon
activeren.
Als wapenplatform kwam Fokker's
M.5 nu goed van pas. Niet geschikt
voor een uitvoering als tweezits
verkenningsvliegtuig, maar met de
steeds krachtigere rotatiemotoren die
beschikbaar kwamen was er voldoende
vermogen om een piloot en een
machinegeweer met munitie de lucht in
te krijgen.
De M.8 werd gevolgd door de M.9, de
M.10, de M.11, de M.12 en M.13.

27. Aan de hand van dergelijke doelwitten werd de fijnafstelling van de wapens gecontroleerd.
De cijfers op de schijf geven het aantal omwentelingen van de motor aan. Hier kun je zien hoe
het machinegeweer maar langs één propeller blad kan schieten.
27. Such discs have been used to check the fine adjustment of the push rod system that fires the
gun. The numbers on the disc are RPM numbers of the engine. The image shows how the
weapon only fired past one propeller blade.
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Behalve de M.9 is er niet veel bekend
over deze prototypes. De M.10 ging in
productie als een ongewapend
verkenningsvliegtuig, aangeduid als de
B.II, nog steeds uitgerust met de eerder
beschreven stuurkolomgrepen. Enkele
van de A.I's werden uitgerust met
sterkere motoren en werden daardoor
de eerste bewapende
gevechtsvliegtuigen van de nieuwe "E"
-klasse. Ze werden aangepast aan de op
dat moment geldende specificaties en
werden uitgerust met
stuurkolomgrepen voorzien van het
nieuwe trekker-mechanisme.
De M.14 was de laatste fase in de
ontwikkeling van de M.5 en leidde tot
het nieuwe jachtvliegtuig type
genaamd Fokker E.I.
De Fokker E.I was daarmee het eerste
echte gevechtsvliegtuig ter wereld dat
in serieproductie werd gebouwd.
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and catching a glimpse about what was
going on!
Before the outbreak of war it was
beyond imagination to take aloft two
soldiers plus proper armament and fly
them into enemy skies. But since
1913/14 - just in time - more powerful
and light rotary engines were available
in large enough numbers, so the French
started to mount machine gun weapons
on their aircraft.

The first armament - 1915
Aircraft as weapon carriers? This must
have been the nightmare of many of
the early aviation pioneers. Even
Lilienthal was of the opinion that the
aircraft would make future wars
impossible. For a short while it indeed
looked like he was right, for not a
single step in military preparation was
hidden before the eyes of aerial
reconnaissance.

The airscrew, of course, was somewhat
in the way so in the beginning they
fired passing sideways by it or over it.
Next the French came up with the idea
of mounting the gun right in front of
the pilots face, so that he could aim in

Who does not know those images of
the early war months when pilots and
observers fought each other in the sky
using pistols and carbines, trying to
prevent the enemy from sneaking in
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29. Interessante bedrijfsfoto met de componenten van de stuurkolomgreep. Een aantal van de
in de tekst genoemde koppelingen zijn direct voor het wapen te zien. Bijzonder interessant voor
ons op deze foto zijn echter de bedieningshendels op de voorgrond met de nieuwe trekkers voor
de gekoppelde wapens.

29. An interesting factory photo illustrating the parts of the push rod machine gun drive. The
clutch devices mentioned in the text are right in front of the gun. Also note the newly designed
push button trigger on the control grip.
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the direction of flight. To protect the
propeller from damage it received a
special armor in the path of the bullet.
Thus equipped they drove the Germans
out of their sky and prevented sneaky
looks behind their lines. The aircraft as
a hunting weapon, the pursuit fighter
was born. Its objective was to hunt and
take out any enemy reconnaissance
aircraft. Admittedly the equipment was
kind of technically primitive, yet
effective.
One such aircraft equipped with
propeller armor was soon captured and
investigated. Copying the system was a
failure since the harder steel core
ammunition of German guns shredded
the armor, which was considered
counterproductive.
A lot has already been written about
Fokker´s involvement in what
happened next. But the fact is that the
idea of firing through the arc of a

revolving propeller without damaging
the airscrew had been thought of
before at Fokker’s factory. Somebody we think today it was Heinrich Lübbe came up with the straight forward idea
of not fiddling with any sort of
synchronizing mechanism that others
had already failed with, but to simply
let the engine itself fire the gun. Push
rod driven, the gun could fire any time
the prop blade wasn’t in front of the
gun’s muzzle. To achieve this nothing
else was required to be invented except
for a clutch system that joins the gun
with the engine. This clutch was to be
activated by a "trigger" the pilot could
reach. This way, the pilot would not
directly fire the gun and no fancy
synchronization mechanism was
required. The pilot “triggers” the
clutch.
A slight disadvantage was that the
gun´s firing rate was not high enough
to fire past each blade of the prop. So
the gun is fired when the blade clears

30. De nieuwe stuurkolomgreep met machinegeweertrekker voor de duim in een vroeg
bewapende eendekker.
30. The new control grip with the added push button in one of the early armed monoplane
fighters.

31

the muzzle, is reloaded, and holds fire
for one full revolution of the engine,
firing again when the prop blade clears
the muzzle. Its firing rate thus depends
on the engine’s RPM and so is
considerably reduced. The projectiles
take the path of the airplane’s direction
without the hazard of shooting off or
damaging their own propeller. For the
control grip however this meant that a
suitable trigger device, a push or pull
button needs to be added so the pilot
can activate the clutch to join gun and
engine.
As a weapon platform Fokker´s M.5
now came in handy. Not suitable for a
two seater reconnaissance plane, but
with the more powerful rotary engines
becoming available getting a pilot and
a machine gun airborne was no longer
a problem.

The M.8 was followed by the M.9, the
M.10, the M.11, M.12 and M.13.
Except for the M.9 not much about
these prototypes is known. The M.10
went into production as an unarmed
reconnaissance plane designated as the
B.II, still equipped with the previously
described grips. A few of the A.Is
however were reequipped with
stronger engines and became the first
armed fighter planes of the newly
formed "E" class. They were modified
to recent specifications and were fitted
with the modified grips with the new
trigger assembly.
The M.14 finally was the almost last
stage of M.5 development that led into
the new fighter type called Fokker E.I.
The Fokker E.I thus was the first true
serial production fighter plane.

31. Weer een vroege Fokker-jager met de nieuwe stuurkolomgreep. Deze is uitgerust met het
nieuwe Parabellum machinegeweer. De latere standaardbewapening werd de l.M.G. 08.
31. Another early Fokker fighter featuring the new grip with push button trigger. This aircraft
is armed with the new Parabellum machine gun. However, the standard weapon for these
planes became the l.M.G. 08
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32. & 33. Replica van de
stuurkolomgreep van de vroege
jachteendekker met een
ingebouwd wapen. De nieuwe
trekker is een eenvoudige
trekhendel van plaatstaal, die is
gemonteerd op een as die
bovenop de behuizing van de
drukknop wordt geplaatst. Een
terugstel-veer brengt hem terug
naar zijn oorspronkelijke positie.
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De Bowden-kabel werd door een
extra gat aan de achterkant van
het frame geleid en loopt in een
drager waarin de Bowden-slede
zit. Deze slede heeft aan de
voorzijde een schroefdraad
waarop een moer waarmee men
de lengte van de bowdenkabel
kan afstellen. De moer dient ook
als meenemer voor de trekplaat
op de trekker.

32. & 33. Replica control grip
that equipped armed Fokker
fighter planes. The thumb
operated push button trigger is
made from sheet steel and pivots
on a pin held in place by a small
tube attached to the top of the
blip switch housing. The button is
spring loaded to return to neutral
once released.
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The bowden cable was guided
through an additional hole in the
back of the frame. A small tube
inside the frame served as a
stopper and guide for the bowden
slider. The slider had a tapped
front end onto which a nut could
be screwed to adjust the length of
the bowden cable. This nut also
served as drive for the slider by
running against the front plate on
top of the push trigger arm.

34. Detail opname van de trekker.
De as is geborgd met twee
kroonmoeren met splitpennen. De
bovenste aandrijfplaat van de
handgreep heeft een langwerpig
gat waarin de bowdenslede op en
neer kan schuiven.

35. Weergave van de bediening
van de Bowden-slede. Zoals u
kunt zien, moet de slede vrij
kunnen bewegen in de
aandrijfplaat.
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34. Detail shot of the push button
lever. The pivot pin is secured by
a castellated nut on each side with
split pins. The top plate has an
elongated hole and is curved, so
that the slider can move up and
down in it when the button is
pushed.
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35. Demonstration of the action of
the push button. As is obvious,
the slider has to be able to move
up and down freely in the top
plate of the lever arm.
34
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36. & 37. De eenvoud van de
extra trekker wordt duidelijk in
deze gedetailleerde opnamen.
Als je de historische opnames
bestudeert, zie je een groot aantal
persoppervlakken van
verschillende grootte en evenveel
verschillende lengtes van
hefboomarmen. Er werd hier
duidelijk nog veel
geëxperimenteerd.
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36. & 37. The simplicity of the
push button/trigger lever
becomes obvious in these detail
shots. When studying the
historical images that show this
trigger one notices a whole
variety of different shapes and
sizes. Obviously it was still all
rather experimental.

Twee of drie machinegeweren September 1915.
Over het algemeen gelooft men dat
twee machinegeweren de
standaardbewapening van Duitse
jachtvliegtuigen werden en dat later
een installatie met drie
machinegeweren werd getest om de
vuurkracht te vergroten. In feite was
het andersom. Eerst werden drie
machinegeweren geïnstalleerd en
getest, gevolgd door de beslissing om
met twee van start te gaan.
Fokker was zich ervan bewust dat
vliegtuigen op basis van zijn M.5ontwerp binnenkort zouden worden
vervangen door andere typen. Fokker
wist dat het leger krachtige wapens
wilde en als zijn vliegtuig niet de beste
prestaties kon leveren, zou het op zijn
minst de meeste vuurkracht moeten
leveren!
Fokker besloot de mogelijkheid te
testen door de krachtigste motor die hij
kon krijgen - de 160 pk Oberursel U.III
rotatie motor - in één van zijn vroege
eendekker jagers te plaatsen en de

bewapening uit te breiden tot drie
machinegeweren. Fokker hoopte dat
met een motor met meer vermogen de
algehele prestaties niet te veel in het
gedrang zouden komen. Hij hoopte dat
het extra gewicht van de motor, de
machinegeweren en hun munitie zou
worden gecompenseerd door het
hogere motor vermogen.
Dit experiment met de grote motor en
de drie machinegeweren vond plaats
terwijl de productie van de E.I en E.II
in volle gang was. Tussen de E.I en
E.II was maar weinig verschil. En
alleen de nieuw beschikbare,
krachtigere en betrouwbaardere
Oberursel U.1-motor van 100 pk leidde
uiteindelijk naar de E.III.
Het allereerste prototype van de
grotere motor, de E.IV met drie
machinegeweren, was klaar voor
vliegproeven in september 1915. Men
ontdekte dat het afvuur mechanisme
voor de drie machinegeweren ernstige
timing problemen ondervond wanneer
de trekker werd overgehaald. Met als
38. Vergroting van de stuurkolomgreep
uit bedrijfsfoto nr. 217. De drie
behuizingen van de bowdenslede en de
drie bowdenkabels zijn duidelijk te zien.
Bovendien heeft deze stuurkolomgreep
twee drukknoppen waarmee de
ontstekingscircuits van de twee rijen van
de rotatiemotor afzonderlijk konden
worden kortgesloten. In de praktijk
heeft dit niet goed gewerkt en dus ging
men terug naar een blip-switch.

38. Enlargement of the grip as
photographed in factory shot No. 217.
The three bowden cables for the three
machine guns can be clearly seen. Also
visible are two blip switches in two
separate housings. This was an
experiment to allow blipping just a
single row of cylinders of the double row
rotary Oberursel U.III. It did not prove
satisfactory, so it was returned to a
single blip switch.
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resultaat van die proeven dat toen de
E.IV in serieproductie genomen, deze
werd uitgerust met twee
machinegeweren.
Maar wat voor invloed had dit op de
verdere ontwikkeling van de
stuurkolomgreep?
Het is voor de hand liggend dat de
stuurkolomgreep eerst werd veranderd
om drie bowden kabelhouders te
kunnen zekeren, één voor elke
machinegeweer koppeling. De trekker
bleef één enkele hendel die alle drie de
kabels evenveel introk als de trekker
werd bediend.
Wat betreft aanpassingen aan de grip,

was alles wat nodig was om eenvoudig
een bovenplaat aan de trekker te
bevestigen met drie borgplaten voor de
kabels. Een van de grote nadelen van
deze vroege grepen was echter de
moeilijkheid om de bowden kabels te
verwijderen! Om aan de
stuurkolomgreep te kunnen werken,
moesten de drie bowden kabels
helemaal worden losgemaakt waardoor
hun afstelling verloren ging. Dit
probleem werd verholpen door de
bowden-kabels van een schuifpassing
te voorzien bestaande uit een gespleten
open bovenkant, zodat de kabel
eenvoudig kon worden ingehaakt. Om
te voorkomen dat de bowden-kabels er
per ongeluk uit zouden glijden, werd
aan de bovenkant een scharnierende

39. Fabrieksfoto nr. 217 toont ons het prototype van de Fokker M.15, die in serieproductie ging
als E.IV. Dit is de latere 122/15, serienummer 298. Het is vanaf het begin ontworpen met 3
machinegeweren.
39. Factory photograph No. 217 shows the prototype of what was later Fokker E. 122/15, the
very first of the E.IVs. From the beginning this plane was conceived as a platform for three
guns.
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klep toegevoegd voorzien van een
vleugelmoer.
Als gevolg van de problemen met het
besturingsmechanisme voor drie
machinegeweren, werd het prototype
(Werk nr. 298) aangepast om met slechts
twee machinegeweren te worden uitgerust.
Tegelijkertijd werd een andere modificatie
getest die uiteindelijk werd gebruikt bij
alle daaropvolgende Fokker-vliegtuigen
met dubbele machinegeweren. De enkele
trekker die tegelijkertijd alle drie de
machinegeweren activeerde, werd in
tweeën gedeeld, zodat elk machinegeweer
nu afzonderlijk kon worden afgevuurd
door de linker- of rechterhendel naar
beneden te duwen. De middelste bowden
kabelhouder voor het middelste
machinegeweer werd ongebruikt gelaten
en alleen de linker en rechter kabelhouders
werden gebruikt.

40. & 41. Fokkers M.15, die in serieproductie ging met 49 exemplaren als de Fokker E.IV. Ontworpen
om te worden uitgerust met drie boordwapens, door moeilijkheden met de stangbediening ging dit
niet door, waardoor het het eerste vliegtuig van de luchtmacht was dat bewapend was met twee
wapens.
40. &41. Fokker´s M.15, of which 49 aircraft were built and entered service as the E.IV. Technical
problems with the push rod mechanism that fired the guns prevented the use of three machine guns,
so it eventually became the first aircraft of the German Army Air Service that was equipped with two
guns.

38

Two or three guns? September 1915.
In general people believe that two guns
became the standard armament of
German fighter planes first and that
later a three gun installation was tested
to increase firepower. In fact it was
vice versa. First three guns were
installed and tested, followed by a
decision to go with two.
Fokker was aware that aircraft based
on his M.5 design would soon be
superseded by other types. Fokker
knew that the military wanted powerful
weapons and if his plane couldn’t
provide the best performance, it should
at least provide the most firepower.
Fokker decided to test the possibility
by putting the most powerful engine he
could get - the 160 HP Oberursel U.III
twin row rotary - into one of his early
monoplane fighters and to increase its
armament to three guns. Fokker hoped
that with the more powerful engine
overall performance wouldn’t be
compromised too much with the
additional weight of the engine, guns
and ammunition. Fokker hoped the
extra power would nearly balance out
higher weights.
This experiment with the big engine
and the three guns took place while
production of the E.I and E.II was in
full swing. The E.I and E.II only had
little differences between them, and
only the newly available, more
powerful and reliable Oberursel U.1

39

engine of 100 HP eventually lead them
into the E.III.
The very first prototype of the big
engine, three gun E.IV was ready for
flight testing by September 1915. It
was discovered that the firing
mechanism for the three guns
experienced serious timing troubles
when the trigger was depressed. As a
result of that issue the E.IV was put
into serial production equipped with
two guns.
But how does this effect the further
development of the grips?
Obviously the grip was first changed to
hold three bowden cable retainers, one
for each gun clutch. The trigger
remained a single lever that pulled all
three cables equally when the trigger
was pushed down.
As far as grip modifications all that
was required was to simply attach a top
plate to the trigger with three cable
retainer plates. However, one of the
great disadvantages of these early grips
was the difficulty removing the
bowden cables! To work on the grip
the three bowden cables had their
adjustments loosened all the way then
each cable separated from the grip.
This problem was addressed by giving
the bowden slider housings a split open
top end so that the cable could be
simply hooked in. In order to prevent
the bowden cables from accidently
falling out a hinged flap was added to
the top that was held down by a wing
nut.

Following the problems with the
control system of the three guns, the
prototype (Werk No. 298) was
modified to carry two guns only. At
the same time another modification
was tested which eventually was used
with all subsequent Fokker aircraft
armed with twin guns. The single
trigger that simultaneously activated all

three guns was split in half so that each
gun could now be fired individually by
pushing down either the left or the
right lever. The center bowden cable
retainer for the center gun was left
unused and only the left and right cable
retainers were utilized.

42. Een zeer informatieve foto van de omgebouwde E.IV. In dit voorbeeld werd een andere innovatie
geïntroduceerd, namelijk het individueel afvuren van machinegeweren. Voor dit doel werd de
gemeenschappelijke trekker voor de drie geweren in het midden opengezaagd en werden de trekkers
afzonderlijk gelagerd. De middelste bowdenkabel werd verwijdert. Ook is het leuk om te zien dat het
handvat de langere versie van de onderste hefboomarm heeft om ruimte te creëren voor de tweede
drukknop, maar deze is verwijderd. Om bij deze modificatie de as van de drukknop te kunnen
verwijderen moest het rechter houten handvat worden uitgesneden. Deze aangepaste E.IV
stuurkolomgreep is een belangrijk element in de verdere ontwikkeling van de krukken bij Fokker.

42. One very educational photograph of a modified E.IV grip. Another new feature was
introduced with this one - the single push button trigger was split into two so the guns could
be fired individually. The center Bowden cable attachment for the missing center gun was left
empty. Note that while the triggers are the long version which were required to create space
for the second blip switch housing, the second blip switch has been removed. Also of interest
is the right wooden handle which has been carved to allow the trigger pivot shaft to be
removed which is required to remove and install the triggers. This control grip modification
is a key element in understanding further grip development and evolution at Fokker.
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43. Uitgebreid belastingslogboek van het vliegtuig uit de E.IV-serie met twee geweren uit
februari 1916.
43. Load test summary of the serial production aircraft E.IV with two guns, February 1916.
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44. Replica van omgebouwde
normale stuurkolomgreep voor
één machinegeweer naar een
voor drie machinegeweren.
Oorspronkelijk werden de twee
extra bowdenhouders aan de
standaard stuurkolomgreep
toegevoegd en bleef de trekker
uit één stuk bestaan. Later
werd een machinegeweer
verwijderd, de middelste
connector werd onbezet gelaten
en de trekker van het
machinegeweer werd
opengezaagd zodat elk geweer
afzonderlijk kon worden
afgevuurd.
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45. Om de Bowdenkabels te
kunnen bevestigen en losmaken
zijn de houders aan de
bovenzijde voorzien van
sleuven. Een klepje zorgde
ervoor dat de kabels er niet uit
konden vallen.
44. Reproduction of a modified
standard one gun grip into a
three gun grip. Originally two
additional bowden cables as
well as two additional plates
were added to the upper trigger
lever arm. This triggered all
three guns at the same time.
Later, the center gun was
removed, leaving two guns. At
that point the trigger was then
split into two, allowing each gun
to be fired independently.
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45. To simplify the task of
removing and installing the
bowden cables the retainers
were split on top. To prevent
the cable from falling out a flap
was added that could be opened
and closed.
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46. & 47. Zij- en vooraanzicht van de gewijzigde stuurkolomgreep.

48. & 49. De MG knoppen die onafhankelijk van elkaar bediend kunnen worden.
46. & 47. Side and front view of the modified grip.
48. & 49. Independently operable trigger halves.
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geproduceerd met twee
machinegeweren. Intussen ging de
productie van eendekkers met slechts
één machinegeweer gewoon door.

Voorlopig één enkel machinegeweer
behouden - 1915/16
Drie machinegeweren zouden een
behoorlijk waardevolle toename van
vuurkracht zijn, maar als het niet
werkt, moet je erachter komen waarom
het faalt en hoe het probleem kan
worden opgelost. De oorlog ging
echter door en de Keizer eiste meer
wapens. Contracten voor de levering
van oorlogsmateriaal moesten worden
aangehouden, zodat Fokker-jagers met
één machinegeweer vlogen totdat het
probleem was opgelost.

De stuurkolomgrepen werden verder
aangepast terwijl de uitvoering met
twee machinegeweren werd
geproduceerd. De vroegere
stuurkolomgreep met zijn min of meer
rechthoekige frame van 12 mm buis en
de rechtopstaande houten handvatten
werd aangepast naar een ronde
uitvoering van 12 mm buis, en om de
piloten wat meer steun te bieden
werden de houten handvatten nu iets
gekanteld bevestigd.

Het probleem werd snel aangepakt en
het werd duidelijk dat twee wapens het
maximum was wat het huidige systeem
aankon zonder het risico te lopen de
propeller te beschadigen. De E.IV
werd, als het eerste zo uitgeruste
jachtvliegtuig, uiteindelijk

Men kan in de war raken door alle
stuurkolomgreep versies die in de
Eindeckers werden gebruikt, aangezien
vaak oudere vliegtuigen zoals de EI of
E.III zijn gemoderniseerd naar de
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50. Fokker eendekker met een nieuwe stuurkolomgreep met een 12 mm dikke, ronde frontring en
cilindrische houten handvatten die aan de bovenkant samenkomen.
50. Fokker monoplane with the new grip featuring the circular front ring of 12mm diameter tubing
and canted cylindrical wooden handholds.

44

latere E.III-standaard terwijl de eerdere
stuurkolomgreep ontwerpen ook
werden gebruikt. Het is daarom niet
mogelijk om een waterdichte
identificatie van een vliegtuig vast te
stellen door alleen het type
stuurkolomgreep te beschouwen. Het is
moeilijk te zeggen wanneer de ronde
frame-handgreep werd geïntroduceerd,
maar wel staat vast dat de allereerste
E.IV's werden uitgerust met de ronde
stuurkolomgreep.
Er zijn dus in ieder geval drie
verschillende versies van de
handvatten die te vinden zijn in de
Fokker eendekker jacht vliegtuigen tot
en met de E.III inclusief de E.IV.
1. De oude handgreep met de rechte
zijkanten en rechtopstaande,
cilindrische houten handvatten. Deze

stuurkolomgreep werd alleen geleverd
met de vroege trekker-opstelling.
2. De nieuwe stuurkolomgreep met het
ronde frame van 12 mm buis met de
oude trekker-opstelling.
3. Het ronde frame gemaakt van 10
mm buis en de nieuwe trekkeropstelling.
Er was nog een vierde versie waarbij
de houten handvatten uiteindelijk
werden veranderd van cilindrische naar
ovale vorm, maar het is niet te
achterhalen of deze werden gebruikt in
de eendekkers. Ze zijn echter wel te
vinden in de latere dubbeldekkers met
één machinegeweer, zoals de D.II.
Met de eerste trekker-opstelling was
een probleem: de trekker die aan de
bowden-glijslof trok, kon snel vast
komen te zitten. De oplossing was een

51. In principe dezelfde stuurkolomgreep als op foto nr. 50, maar hier met het nieuwe Bowdenverbindingssysteem.
51. In principle the same grip as seen in image 50, but here we see the newly designed bowden cable
attachment.
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nieuwe trekker-schuifpassing. Door de
nieuwe trekker-schuifpassing kon de
bowden-kabel ook van bovenaf worden
ingevoerd en kon de kabelaanpassing
ongewijzigd blijven. Een andere
verandering bij de trekker was de
verschuiving van een eenvoudig
gebogen staalplaat naar een diepgetrokken trekker met een rand rond
om de drukknop. De laatste
verandering aan deze grepen was dat
de montagehals niet langer werd
gemaakt van een afgeplatte buis, maar
van een gewalste staalplaat die
kegelvormig was.

Zoals vermeld, werd de laatste, vierde
versie van deze handgreep, met ovale
houten handvatten niet gebruikt op de
eendekkers - of beter gezegd, dit wordt
niet door foto's, maar dit wordt wel
fotografisch bevestigd voor de
tweedekkers uit begin 1916.

52. Laatste vorm van de stuurkolomgreep voor de eendekker. Het voorframe is nu gemaakt van een
aanzienlijk dunnere buis van 10 mm dik. Omdat de houten handvatten op verschillende
stuurkolomgrepen in verschillende mate hellen, is het waarschijnlijk dat deze willekeurig zijn
vastgeklonken.
52. Final form of the single gun monoplane fighter control grip. The circular front frame is now made
from 10mm diameter tubing. Since different historic images appear to show different angles of the
wooden grips they may have been riveted in place randomly.
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Keeping one single gun for the
moment! 1915/16
Three guns would be a pretty valuable
increase in firepower, but if it does not
work then one has to figure out why it
fails, and how to fix the issue.
However, the war continued and the
Kaiser demanded more weapons.
Contracts for the delivery of war
material had to be kept so Fokker
fighters flew with one gun until the
problem was solved.
The problem was addressed quickly
and it became clear that two weapons
were the maximum the current system
could handle without running the risk
of damaging the propeller. The E.IV
eventually was produced with two
guns as the first so equipped service
fighter plane. In the meantime the
regular monoplanes carried on using
just one gun.

The grips, however, continued to be
modified while the twin gun
arrangement was sorted. The former
grip with its more or less rectangular
front frame of 12mm tubing and
upright wooden handles was modified
to a circular front ring of 12mm tubing,
and to provide a bit more comfort for
the pilots the wooden handles were
now attached slightly canted.
One may be confused here with all the
grip versions used in the Eindeckers,
since often older planes like the E.I or
E.III were updated to late E.III
standard while keeping their previous
grip designs, so it is not possible to
positively identify an aircraft by the
style of the grip alone. It is hard to tell
when the circular front frame grip was
introduced, but the very first E.IVs
were equipped with the round frame
grip.

53. Een van de eerder genoemde Fokker E.II's, die bij Fokker zijn omgebouwd naar de E.III
standaard. De vroege stuurkolomgreep met het "hoekige" voorframe en verticale houten handvatten
is duidelijk te zien.
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53. An E.II that has been brought up to E.III standard. Note the early grip with early trigger and
upright wooden handles.

So there are at least three different
versions of the grips that can be found
in the Fokker Monoplane fighters up to
the E.III and including the E.IV.
1. The old grip with the straight sides
and upright, cylindrical wooden
handles. This grip was supplied only
with the early trigger arrangement.

photographically confirmed with the
early 1916 biplanes.
The final change with these grips is
that the mounting neck no longer is
made from a flattened tube, but from a
rolled sheet of steel that formes a cone
now.

2. The new style grip with the circular
front frame of 12 mm tubing with the
old trigger arrangement.
3. The circular front frame made from
10mm tubing and the new trigger
arrangement.
There was another fourth version that
eventually had the wooden handles
changed from cylindrical to oval shape,
but it is not confirmed that these were
used in the monoplanes. However, they
can be found in the later single gun
biplanes like the D.II.
There was a problem with the first
trigger arrangement in that the upper
plate pulling the bowden slider was
prone to getting stuck. The solution
was a new trigger assembly. The new
trigger assembly also allowed the
bowden cable to be inserted from
above and left the cable adjustments as
is. Another change in the trigger was
the shift from a simple bent steel sheet
to a deep drawn trigger with a rim all
around the push button. The final
change with these grips is that the
mounting neck no longer was made
from a flattened tube, but from a rolled
sheet of steel that formed a cone.
As mentioned, the final forth version
of this grip with oval wooden handles
was not used on the monoplanes – or
more accurately, has not been
confirmed by photographs as being
used in the monoplanes, but is
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54. Fokker's experimentele opstelling met het nieuwe snelvuurwapen van de trommel is de eerste foto
uit 1916 waarop de stuurkolomgreep met ovale houten handvatten te zien is. Er is geen bewijs dat
deze handgreep werd gebruikt in de laatste eendekker, maar het is te zien op foto's van de nieuwe
tweedekker met machinegeweer, zoals de Fokker D.II.

54. Fokker’s test arrangement to evaluate the potential use of the new Gatling gun.
This photo is the very first photograph taken in 1916 showing the oval wooden
handholds on a single gun aircraft grip. This grips use on the last produced E.III
monoplanes is not confirmed, but is possible. However, this grip is confirmed to have
been used in the new biplanes, like the Fokker D.II.
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55. & 56. De eerste
stuurkolomgrepen met een ronde
voorbuis hadden nog een trekker
van eenvoudig gebogen
plaatstaal. Net als bij de meer
rechthoekige buizen, was de
voorste framebuis gemaakt van
12 mm stalen buizen. Ze zijn ook
te herkennen aan het feit dat het
halsstuk dat in het bovenste
uiteinde van de stuurkolom moet
worden gestoken, was gemaakt
van een afgeplatte stalen buis. In
de volgende generatie werd dit
gemaakt voorzien van een conus.
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55 & 56. The first grips with a
circular front tube frame had the
front tube made from 12mm
diameter steel tube which was a
practice carried forward from
the earlier grips. Also, they still
had the first generation of
trigger/bowden cable assembly.
Another identifying
characteristic was that the
mounting neck was still formed
from a simple squeezed larger
diameter tube, another practice
carried forward. The next
generation had the mounting
neck made from rolled steel sheet
to form a conical piece.
50

57
57. - 59. Nieuwe versie van de stuurkolomgreep met een conisch halsstuk en een
nieuw trekker-mechanisme. Het ronde voorframe is gemaakt van 10 mm stalen
buizen.
57. - 59. New version of the grip now with the conical mounting neck and new
trigger/bowden attachment. The front frame tube was also reduced to 10mm
diameter tubing.
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60. - 62. De laatste versie van de stuurkolomgreep voor vliegtuigen met slechts één
machinegeweer. Nu met ovale houten handvatten. Foto's 61 en 62 laten zien hoe de
bowdenslede werkt.
60. - 62. The last version of a grip for a single gunned aircraft. Now with oval
wooden handles. Trigger action is shown in images 61 and 62.
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63. & 64. Fokker M.17 (Fokker
D.II). Het laatste jachtvliegtuig met
slechts één machinegeweer.

63. & 64. Fokker M.17 (Fokker
D.II), the last Fokker fighter with a
single gun.
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tijdens een operationele vlucht.
Boelcke klaagde vaak dat op het
beslissende moment het vermogen van
de motor te kort schoot.

Tenslotte! Twee
Machinegeweren - 1916.
Sinds het uitbreken van de oorlog is er
twee en een half jaar verstreken, en
1916 loopt ten einde. De gewenste drie
machinegeweren zijn beperkt tot twee.
Per slot van rekening kon de hierdoor
verminderde vuursnelheid, in verband
met het één maal kunnen vuren per
propeller omwenteling, door het
tweede machinegeweer worden
gecompenseerd.

Fokker's poging om deze moeilijkheden
door middel van een tweedekker in plaats
van een ééndekker te verhelpen leidde tot
de bouw van de M.17 en de M.19 - dat
zijn respectievelijk de D.II en D.III.

Terwijl de D.II nog was uitgerust met
slechts één machinegeweer, was de
D.III het eerste serieproductie vliegtuig
na de E.IV dat was uitgerust met twee
machinegeweren. Dubbele
machinegeweren zouden vanaf dat
moment standaard worden op Duitse
jachtvliegtuigen.

De M.15 van Fokker, oftewel de E.IV,
bracht niet de gewenste
prestatieverbetering. Groot nadeel van
deze uitvoering was het uitgebreide
onderhoud nodig voor de rotatiemotor
die uit twee rijen cilinders bestond.
Daarnaast het gemis aan vermogen

Met betrekking tot de verdere
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65. Blik in de cockpit van de Fokiker M.19 (Fokker D.III) de nieuwe stuurkolomgreep met 2 MG druktoetsen.

65. A cockpit view of the Fokker M.19 (Fokker D.III). The new grip with two triggers can be seen.
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66. Fabriekstekening van de Oostenrijkse licentieproductie van de Fokker D.I (M.18). Hoewel
enigszins aangepast, kunnen dergelijke documenten veel informatie geven over de afmetingen en
gebruikte materialen.
66. Engineering drawing for the Fokker D.I (M.18) Austrian manufacturing license. Although
slightly different from what Fokker practice, such documents are a valuable source for
researching materials and dimensions.

ontwikkeling van stuurkolomgreep
betekende dit dat de dagen van de
enkele trekker waren. Vanaf nu werden
dubbele trekkers de nieuwe standaard.

krachtigs te komen, slaagde hij daar niet
in. Dit veranderde pas weer met de
ontwikkeling van de Dr.I triplane, de
D.VI, D.VII en D.VIII.

Net als bij de E.IV was de D.III min of
meer gedoemd tot een
schaduwbestaan. Fokker kon de
ontwikkeling en prestaties van de
vliegtuigen van zijn concurrenten niet
bijhouden. Dit had een impact op de
productie van vliegtuigen in zijn
fabriek en hij kwam dan ook snel in de
positie dat hij vliegtuigen van de firma
A.E.G. onder licentie ging bouwen om
zijn bedrijf gaande te houden.

De nieuwe stuurkolomgreep met twee
trekkers bleef ongewijzigd voor de
prototypes V.1 tot en met V.7.

Ondanks al zijn inspanningen om eind
1916 en begin 1917 met iets nieuws en
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Maar toen tijdens de ontwikkeling van
de driedekker, in midden 1917, de
eisen voor stuurkolomgrepen door
Idflieg werden aangepast werden deze
voor het eerst toegepast bij het in
productie gaan van de Dr.I triplanes .

67. & 68. Fokker M.19 (Fokker
D.III). Het eerste grootschalige
geproduceerde jachtvliegtuig met
twee machinegeweren.

67. & 68. Fokker M.19 (Fokker
D.III), the very first twin gun fighter
produced in higher numbers.
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Finally twin machine guns! 1916.
Since the outbreak of war two and a
half years have passed, and 1916 is
coming to an end. The desired three
machine guns have been limited to
two, but at least the reduction in firing
rate caused by the engine firing process
was compensated by the second gun.
Now each gun was capable of firing
behind every passing blade of the
propeller.
Fokker´s M.15, i.e. the E.IV, did not
bring the desired increase in
performance. A large drawback was
the maintenance thirsty, double row
rotary and the labor intensive handling

for the pilot. Often enough Boelcke
complained about missing power when
he needed it in a situation with the
enemy.
Fokker´s attempt to remedy those
difficulties by means of a biplane led
to the creation of the M.17 and the
M.19 - that is the D.II and D.III
respectively.
While the D.II was still equipped with
only one gun, the D.III was the first
serial production plane following the
E.IV that was equipped with twin
machine guns. Twin machine guns
were to become standard for German
fighter planes from then on.

69. Fokker D.III. Het is interessant dat de twee M.G. De triggers zijn verwijderd, maar de
simpele as zit nog in de behuizing. Opvallend is ook dat de houten handvatten bijna verticaal
geklonken zijn.
69. Fokker D.III. Noteworthy is that the two triggers are removed while the pivot pin is still in
place (it cannot be taken out completely). Also of interest is that the position of the two wooden
handles is almost upright on the front ring.
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Regarding the further development of
grips this meant that the days of the
single trigger was over. From now on
double triggers became the new
standard.
Much as was the case with the E.IV
the D.III was more or less doomed to a
shadow existence. Fokker was not able
to keep up with the development and
performance of his competitor´s
planes. This had an impact on the
production of airplanes at his facilities
and he soon found himself in the
position of having to produce A.E.G.
aircraft under license if he wanted to
keep his company going.
Besides all his efforts throughout late
1916 and early 1917 to come up with
something new and powerful, he failed
to succeed. This did not change until
his course of development changed and
led to the Dr.I triplane, the D.VI, D.VII
and D.VIII.
The new control grip with two triggers
remained unchanged during this time
period, being used on used with the
prototypes V.1 up to the V.7. But as
the triplane was about to be created
new official control grip demands by
Idflieg drove new changes to meet the
requirements. The next significant grip
change was introduced when the first
triplanes went into production as Dr.I.

70. - 72. Fokker-bedrijfsfoto's laten zien dat
tot aan de V.7 deze hendel tot de productie
van de driedekker ongewijzigd bleef.
70. - 72. Fokker factory photographs prove
that this double trigger grip was used
unaltered up until the Fokker V.7. This
includes the early triplane F.1 prototypes
that went into front line evaluation.

60

73. & 74. Vooraanzicht van de
stuurkolomgreep met dubbele
trekker. De as van de twee
trekkers wordt niet langer
vastgezet met moeren, maar
met simpele ringen en
splitpennen.
Splitpennen dienen ook om te
voorkomen dat de
bowdenkabels uit de slede
vallen.
Dit laat duidelijk zien hoe alle
eisen uit de proef in Fig. 47
verder werden
geïmplementeerd en verfijnd.
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73. & 74. Front view of the
control grip with the newly
designed independent double
trigger arrangement.
The trigger pivot pin is no
longer secured by castellated
nuts, but by a simple washer
and split pins on either side.
Split pins are also employed to
prevent the bowden cables from
accidently falling out of the
bowden sliders.

74

All experiences gained with the
initial tests as seen in image No
47 are perfectly refined and
carried forward.
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75. & 77. Hier nogmaals
ter demonstratie van de
functie en opstelling van
de Bowden-sleden.

75. - 77. Demonstration of
the trigger and bowden
slider function.
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Vol gas vooruit! 1917
Stuurkolomgreep, blip-schakelaar,
machinegeweer-trekkers - alles in één.
Maar nog steeds niet genoeg.
De discussie of dit een voordeel is of
niet, is hier niet aan de orde, maar
medio 1917 stelde de Duitse
Inspektion der Fliegertruppe (IdFlieg)
de eis dat alle nieuwe vliegtuigen die
aan het leger worden verkocht een
gashendel direct bedienbaar door de
linkerhand op de stuurkolom moeten
hebben. Zonder deze gasklep op de
stuurkolomgreep volgen geen
bestellingen.
Natuurlijk volgden alle
vliegtuigfabrikanten dat verzoek als ze
niet al een gashendel op hun handgreep
hadden gezet. Fokker moest ook aan
deze eis voldoen.
De nieuwe eis viel precies in de tijd dat
Fokker eindelijk weer een
veelbelovend nieuw ontwerp had, een
nieuw vliegtuig dat beloofde hem van
zijn A.E.G. licentie ellende te
verlossen.
We hebben het dan over de Fokker
triplane!
Toen de eerste testvluchten, inclusief
frontlinie tests, met de drie preproductie Fokker F.I-vliegtuigen
plaatsvonden en werden geëvalueerd,
was de nieuwe grip nog niet
beschikbaar.
Om te voldoen aan de IdFlieg eis van
een stuurkolom-gashandel bij een
potentiële serieproductie order van de
triplane, werden de bestaande
stuurkolomgrepen opnieuw aangepast.
Dit keer werd aan de linker kant de
cirkel open gezaagd zodat de rechter

houten hendel bleef bewaard terwijl
aan de linkerkant de gashendel werd
aangebracht. Aan de bovenkant rechts
werd nu een bowden-kabel-glijslofbehuizing gemonteerd. De
linkeronderkant van het ronde frame
werd rechtgetrokken en verstevigd
door een achterste steun die was vast
gelast, en het uiteinde van de open buis
droeg nu een plaat waarop het
gasklephuis was bevestigd.
Waarom weet niemand, maar om de
een of andere reden werd de
overgebleven rechterkant van het
voorheen ronde voorframe
rechtgetrokken en werd het houten
handvat weer rechtop gezet.
De piloten vroegen al snel om een
functie al lange tijd op de bestaande
stuurkolomgrepen ontbrak. Er was
geen manier om beide trekkers
tegelijkertijd met één hendel te
activeren. Er bestaat een brief waarin
Richthofen zijn wens uitspreekt dat er
één gemeenschappelijke trigger moet
zijn die het mogelijk maakt om beide
kanonnen tegelijkertijd af te vuren. Bij
voorkeur moest de opstelling lijken op
die van een trekker, net als in een
jachtgeweer. Bij Fokker werd aan dit
verzoek voldaan door de toevoeging
van een vrij eenvoudig apparaat, een
speciale gebogen hendel aan de
achterkant van de handgreep die beide
drukknoppen activeerde via een
eenvoudige kabel die de trekkers naar
achteren trok.
Deze oplossing was zo simpel dat het
zeker niet bedoeld was als een
permanent antwoord op die vlieger eis.
Het eerste bewijs van het gebruik ervan
wordt geleverd door een Brits rapport
m.b.t. een buitgemaakte driedekker
144/17 van Leutnant Stapenhorst waar
over wordt geschreven in het Engelse
tijdschrift “Flight”.
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Dezelfde uitvoering wordt nog steeds
gevonden op de 425/17 van
Richthofen. Zijn stuurkolomgreep is
tot op de dag van vandaag behouden
gebleven. Waarschijnlijk hadden de
eerste driedekkers deze
stuurkolomgreep niet
Opvallend is ook dat er bijna geen
foto’s zijn van dit stuurkolomgreep
ontwerp zijn. Alle informatie over het
bestaan komt uit Britse rapport over de
buitgemaakte 144/17 van Stapenhorst
en de controlekolom van Richthofen's
driedekker bewaard gebleven door het
Australian War Memorial of Canberra.

houten handvat gelast om de
blipschakelaar binnen handbereik van
zijn duim te plaatsen.
Bijna alle suggesties van Richthofen
werden uiteindelijk in productie
genomen, want voordat de driedekker
productie eindigde, werden de latere
modellen uitgerust met een volledig
herzien en veranderd ontwerp van de
stuurkolomgreep.

Het schijnt dat Von Richthofen de
stuurkolomgreep in zijn
oorspronkelijke vorm niet kon
waarderen. Hij liet de stuurkolomgreep
in zijn 425/17 machine
overeenkomstig zijn wensen dan ook
veranderen.
De verticale positie van de gashendel
en de houten handgreep voor de
rechterhand werd veranderd door het
frame open te zagen en daarin een
apart stuk pijp te lassen. De gashendel
stond horizontaal tegenover de piloot
bij stationair draaien en recht omhoog
bij volgas. Dit kon hinderlijk zijn bij
het landen. Richthofen liet de borgplaat
afzagen en opnieuw bevestigen. Zodat
ten eerste de houten hendel ook naar
binnen neigde en ten tweede de
gashendel nu verticaal stond bij
stationair draaien en niet meer in zijn
buik stak wanneer de Rittmeister wilde
landen. Immers Dit kon gebeuren
wanneer je tijdens het landen de
stuurkolomgreep zo ver mogelijk naar
achteren wil trekken.
Ook de stand van de blip-schakelaar
scheen hem te irriteren. Richtofen had
een nieuwe behuizingsbuis in de
bovenhoek van het frame naast het
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78. Stuurkolomgreep van Stapenhorst uit de
144/17.
79. Stuurkolomgreep van von Richthofen uit de
425/17.

Full throttle ahead - 1917
Control grip, blip switch, machinegun
triggers - all in one.
Still not enough however.
Whether or not this is an advantage
may be discussed elsewhere, but in
mid-1917 the German Army Air
Service Inspectorate (IdFlieg)
established the requirement that all
future aircraft sold to the Army must
have a throttle for the left hand on the
control column. Without this control
column throttle - no orders.
Of course, all aircraft manufacturers
followed that request if they had not
already placed a throttle onto their
grip. Fokker also had to.
The new requirement fell right into the
time when Fokker was finally able to
come up with a promising new design,
a new plane that promised to pull him
out of his A.E.G. license misery.
We are talking about the triplane now!
When the first test flights of the new
plane took place and the three preproduction F.I aircraft went into
evaluation, including front line testing,
the new grip was not yet available.
To fulfill the IdFlieg demand of a
control column throttle for the
potential serial production order of the
triplane, the existing grips were
modified again. This time the front
circle was cut open so that the right
hand wooden handle remained while
the left side carried the throttle from
now on. The top of the right side now
ended with the bowden cable slider
housings. The lower left side of the
circular frame was straightened and
braced by a rearward strut that was
welded in, and the end of the open tube

now carried a plate to which the
throttle housing was attached.
Why, no one knows, but for some
reason the remaining right-hand side of
the formerly circular front frame was
straightened and the wooden handle
was set upright again.
The pilots quickly noted that a much
desired feature was still missing. There
was no means to activate both triggers
at the same time by one lever. A letter
exists in which Richthofen expresses
his wish that there should be one
common trigger that allows firing both
guns at the same time. Preferably the
arrangement was to resemble that of a
pull trigger much like in a hunting
rifle. At Fokker this request was
addressed by the addition of a rather
simple device, a special curved lever
was attached to the back of the grip
which activated both push buttons via
a simple cable that pulled the triggers
back.
This solution was so primitive that it
surely was not meant to be a
permanent option. First proof of its use
is provided by the capture report on
Stapenhorst´s 144/17 as published in
Flight Magazine. The same device is
still found on Richthofen’s 425/17. It´s
control grip is preserved until today.
Most probably the first triplanes did
not have that device. Only a complaint
about its absence could generate that
solution as it certainly was not a design
feature from the start..
Remarkable also is that there are no
factory shots of that very grip design.
All information about its existence
comes from the capture reports on
144/17 and the control column of
Richthofen´s triplane preserved with
the Australian War Memorial of
Canberra.
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The new grip obviously found
Richthofen´s dislike in some respects.
He had his grip altered on 425/17
according to his preferences.
The upright position of the wooden
handles for throttle and hand hold was
changed. In order to get that done, the
front frame was cut and a special tube
section was inserted at the bottom only
to make the hand hold canted outwards
at the bottom. The throttle mounting
plate was cut off also and it was
relocated. Not only so that the throttle
arm also was canting outward at the
bottom, but also in such a way as to
change its idle position. On the factory
installment the idle throttle is pointing
backwards with the handle. This can be

awkward during landing when you
want to pull back the stick as far as
possible. Richthofen had it turned so
that it was sticking forward when full
throttle was given and upright when on
idle.
The position of the blip switch seemed
also to have him annoyed. He had a
new housing tube welded in the upper
corner of the frame next to the wooden
handle to put the blip switch there in
close reach of his thumb.
Richthofen´s suggestions eventually
have almost all been taken over, since
before the triplane production ended,
the late models got a completely
revised and altered control grip design.

Copyright:
AWM

80. Richthofen's stuurkolomgreep uit de 425/17. “Beetje" gebogen. Aanwezig bij het Australian
War Memorial in Canberra. Wij danken hen voor hun medewerking.
80. Richthofen´s heavily mangled grip taken from 425/17. Today this grip is preserved at the
Australian War memorial of Canberra. We wish to thank them for the photographs and support.
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81. & 82. Vooraanzicht van een
replica van de eerste
stuurkolomgreep met de nieuwe
gashendel voor de linkerhand.
Dit is de originele vorm zoals
geïntroduceerd voor de eerste
serieproductie van de Dr.I.

81

82

81. & 82. Front view of the
reverse engineered new control
grip with throttle for the left
hand as introduced with the
Dr.I triplane production run.
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83. Vol gas
84. Stationaire stand

83. Full throttle
83

84
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84. Idle

85. Achteraanzicht van de
stuurkolomgreep-lager inclusief
de terugstelveer.
86. Vooraanzicht van de MGtrekker met kussenblok- en
terugtrekveer.

85

85. Rear view of trigger
assembly with return spring
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86. Front view of trigger
assembly and return spring.
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87. Stuurkolomgreep met
gemeenschappelijke MGtrekkerbeugel voor beide
trekkers.
88. Zijaanzicht. De kabels voor
het gelijktijdig bedienen van de
twee trekkers met de
bedieningshendel aan de
achterzijde zijn duidelijk
zichtbaar.
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87. Front view of the modified
grip that features the dual
trigger actuation lever.

88

71

88. Quarter front view of the
new arrangement. The steel
cables that pull back the
triggers when the large lever at
the back is pulled are visible.
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89. Stationaire positie.
De kabels zijn hier
duidelijk zichtbaar.
90. Detail opname van
de trekkabel.
89. Throttle on idle. The
cables to pull the
triggers are visible here.

90

90. Details of the top of
the grip and cable pull
mechanism.
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91. Reconstructie van de
veldmodificatie van von
Richthofen. Het gebogen
origineel bevindt zich nu in
Australië.
92. Vooraanzicht van de MGtrekkers die kunnen worden
bediend door de kabels aan te
trekken via de
gemeenschappelijke trekker.
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91. Reverse engineered field
mod as found in Richthofen´s
425/17. The badly mangled
original is preserved today in
the Australian War
Memorial.
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92. Close-Up of the two
triggers that can be activated
at the same time via the cable
that pulls them back when the
lever at the rear of the grip is
pulled towards the wooden
main handle.
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93. Achteraanzicht van de machinegeweer-trekker met kabel.
94. & 95. Functie van het kabelmechanisme.
93. Rear view of the trigger and cable arrangement.
94. & 95. Dual trigger function.

94

95
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96. & 97. Door de positie van
het gasklephuis te
veranderen, veranderde von
Richthofen de positie van de
hendel. Figuur 96 toont de
gashendel in stationaire stand,
Figuur 97 toont het bij de
stand: volgas.

96

97
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96. & 97. By rotating the
throttle housing at 180°
Richthofen managed to have
the lever arm pointing
upright on idle and forward
at full throttle. This way the
handle would not poke into
his belly when he tried to pull
the stick back when landing.

98. & 99. Fokker V.5 (Dr.I).

98. & 99. Fokker V.5 (Dr.I)
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Laatste spurt! 1917/18
De stuurkolomgreep die werd gebruikt
bij de Fokker Dr.I was een
buitenbeentje. De stuurkolomgreep
was rommelig en onhandig - er kon
nauwelijks meer op de
stuurkolomgreep zijn aangebracht. In
de stijl van Fokker, die er bekend om
stond voor eenvoud en

gebruiksvriendelijkheid, was dit de
verkeerde weg.
En zo gebeurde het!
Dat wangedrocht van stukjes en
onderdeeltjes duurde dan ook niet tot
het einde van de productierun van de
driedekker - ondanks het feit dat er
slechts 320 driedekkers werden

100. Het wrak van de 591/17 toont de nieuwe handgreep in de latere driedekkers.

77

100. The wreckage of 591/17 confirms the use of the new grip with late production triplanes.

gebouwd!
Een radicaal vereenvoudigde
stuurkolomgreep werd geïntroduceerd
aan het begin van de late productierun
van de driedekker. De meeste
suggesties van von Richthofen en
andere piloten werden in geëvalueerd.
De grootste verandering was bij de
trekkers. De opstelling met twee
drukknoppen met dubbele trekkerhendel werd vervangen door twee
onafhankelijke trekkers die door de
vingers naar achter werden getrokken zoals de trekker van een jachtgeweer.
De dubbele hendel was niet langer
nodig omdat de nieuwe opstelling
gemakkelijk met één hand kon worden
bediend. Met de nieuwe
vereenvoudigde dubbele trekkeropstelling was de hele montage aan de
achterkant van de vorige handgreep
verdwenen.

vaste houten handgreep geplaatst en
bovenop het frame geplaatst. De hele
grip was veel beter ingedeeld.
Deze nieuwe grip werd gebruikt voor
de late productie van Dr.I driedekkers,
de volledige D.VI en E.V / D.VIII
productierun, evenals de zeer vroege
Fokker D.VII's en zijn prototypes.
Het enige verschil tussen de
stuurkolomgreep voor vliegtuigen met
roterende aandrijving en die
aangedreven door een lijnmotor was
dat de blip-schakelaar was weggelaten
bij inline-motor, omdat die motoren
deze niet nodig hadden.
Hoewel deze grip aanzienlijk was
verbeterd, werd de perfectie nog steeds
niet bereikt en Fokker verliet
uiteindelijk deze grip ten gunste van
een laatste, sterk verbeterde versie.
Maar daar zullen we in het volgende
hoofdstuk op ingaan.

De blip-schakelaar werd dichter bij de

101. Fabrieksfoto 1319 toont de nieuwe stuurkolomgreep in een Fokker V.26 (Fokker E.V).
101. Shows the new grip design in a Fokker V.26 (Fokker E.V).
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102. Deze Fokker D.VIII heeft ook de nieuwe stuurkolomgreep.

102. This D.VIII also has the new grip.
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Final Spurt - 1917/18
The control grip that was used with the
Fokker Dr.I was a huge misfit. The 78
grip was cluttered and clumsy - hardly
more could have been packed onto the
grip. In the land of simplification this
was very “unfokkerish”. Something
had to happen.
And happen it did! That monstrosity of
bits and pieces didn’t last to the end of
the Triplane’s production run - and
only 320 Triplanes were built!
A radically simplified control column
grip was introduced at the start of the
triplane’s late production run. Most of
the suggestions from Richthofen and
other pilots were taken into
consideration.

This new grip was used for late
production Dr.I triplanes, the entire
D.VI and E.V/D.VIII production run as
well as the very early Fokker D.VII´s
and its prototypes.
The only difference between the grips
for rotary powered aircraft and those
driven by an inline engine was that the
blip switch was omitted for inline
engine operation as those motors had
no need for it.
While this grip was significantly
improved, perfection was still not
reached and Fokker eventually
abandoned this grip in favor to a final,
much improved version. But we will
deal with that in the next chapter.

The biggest change was to the triggers.
The two push button arrangement with
dual trigger lever was replaced by two
independent triggers that were pulled
by the fingers - like the trigger on a
hunting rifle. The dual trigger lever
was no longer needed since the new
arrangement could easily be operated
with one hand. With the new
simplified dual trigger arrangement the
whole rear assembly at the back of the
prior grip was gone.
From now on the two push buttons
were gone and independant triggers
which could be pulled by the fingers like those on a hunting rifle - were
introduced. A dual trigger lever was no
longer needed anymore since this
arrangement could be easily operated
by one hand. The whole rear assembly
at the back of the former grip was thus
gone.
The blip switch was moved closer to
the fixed wooden handle and placed on
top of the frame. The entire grip was
laid out much better.
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103. & 104. Nog een fabrieksfoto van een
van de prototypes van de D.VII met deze
stuurkolomgreep.
103. & 104. Factory image 1247 shows this
very grip in a very early Fokker D.VII.
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105. & 106. Fokker D.VI.

105. & 106. Fokker D.VI
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107. Fokker D.VIII.
108. Drie aanzichten van de Fokker D.VIII
in zijn uiteindelijke vorm met de Oberursel
Ur.III 11-cilinder rotatiemotor. De in serie
geproduceerde vliegtuigen hadden allemaal
de kleinere Ur.II, aangezien de Ur.III niet in
serieproductie kwam. Zie ook "Die
Umlaufmotoren der Motorenfabrik
Oberursel A.G.”

107. Fokker D.VIII.
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108. The Fokker D.VIII in its final form with
the intended Oberursel Ur.III eleven
cylinder engine. Due to troubles in serial
production of the new powerplant all D.VIII
aircraft received the smaller Ur.II.

109. De overgrootvader van de
latere D.VII, de V.11
110. Drie aanzichten van de Fokker
V.11. De verdere ontwikkeling van
de Fokker D.VII was gebaseerd op
dit vliegtuig. Alle tussenstadia tot
V.24 en de allereerste D.VII hadden
de stuurkolomgreep die in dit
hoofdstuk wordt beschreven.

109. The ancestor of the later
Fokker D.VII, the V.11
110. Three-View of the V.11. All
subsequent developments based on
this plane up to the V.24 and very
early D.VIIs shared the grip that is
discussed in this chapter.
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111. Blik op de cockpit van de
Engels E.6 (replica van de
Fokker D.VIII - zie ook
"Fokker D.VIII - In Detail”).
112. Cockpit met piloot.
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111. View into the cockpit of
the Engels E.6 (Reproduction
Fokker D.VIII - See "Fokker
D.VIII - In Detail"). The
general arrangement can be
seen here.
112
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112. The same now with pilot.

113. Deze foto, die lijkt op
onze foto op de omslag van dit
boek, en is bedoeld om te
verduidelijken waarom de
twee handvatten naar buiten
toe toelopen. Als dit niet het
geval zou zijn, is het voor de
piloot veel moeilijker om met
zijn dikke handschoenen de
trekker te bedienen.
114. Ook hier weer de
handvatten die taps toelopen.

113

113. A similar view as in our
cover image. This time
demonstrating why the
triggers must taper at their
end. If they don´t, like here
(wrong triggers for demo), the
pilot has a hard time reaching
them individually with his
heavy gloves on.

114

114. Here is the new design
with the proper tapering lever
arms.
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15. & 116. Deze twee foto's
laten zien hoe de
bowdenkabels van de trekkers
en de gashendel aan het
stuurkolomgreep zijn
bevestigd.

115

116
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115. & 116. These two images
illustrate how the wiring and
bowden cables are attached to
the grip.

117. Van links achter gezien.
118. Vooraanzicht van
dezelfde stuurkolomgreep
zonder blip-switch als in de
eerste D.VII.

117

117. The rear of the grip seen
from the left hand side.

118

118. Front view of the same
grip as used with the very
early D.VIIs. This one does
not have the blip switch.
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119
119. & 120. Nog twee foto's van de Engels E.6, de replica van de Fokker
D.VIII.
119. & 120. Two more final shots of the reproduction Engels E.6 of the
Fokker D.VIII.

120
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Het einde is nabij - 1918
Het conflict had nu bijna 4 jaar geduurd en
het Kaiserreich stond steeds meer onder
druk. Duitsland raakte steeds meer
achterop. Grondstoffen werden schaars, en
de materiële superioriteit van de
tegenstander maakte het einde was te
voorzien. De afname van het moreel en de
afnemende steun van de bevolking deden
de rest.

Bij Schwerin waren de ontwerpers van
Fokker nog steeds niet tevreden met de

nieuwste versie van de
stuurkolomgreep.
En zo ontstond de laatste en meest
ergonomisch geavanceerde vorm van
de stuurkolomgreep.
Het eerste vliegtuig dat deze
stuurkolomgreep in serieproductie
kreeg, was de Fokker D.VII. Toen de
productie begon was deze nieuwe
stuurkolomgreep nog niet klaar en dus
kregen de eerste productie D.VII's de

121. Fabriekstekening van de basisstructuur van de laatste stuurkolomgreep. Afmetingen en
materialen, alles is aangegeven.
121. Factory shot of an early Fokker D.VII with the most recent grip design. This grip still
features the overlong 100mm length grips which ran into the dash board and caused them to
be shortened.
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vorige versie. Wanneer de verandering
plaatsvond, is niet bekend, maar foto's
suggereren dat dit al heel vroeg in de
eerste productierun is gebeurd.
De Fokker D.VII is het eerste Fokkervliegtuig met een instrumentenpaneel
voor de piloot. Het is dan ook geen
verrassing zijn dat er problemen waren
tussen het instrumentenpaneel en de
nieuwe stuurkolomgreep!
Als gevolg van de indeling van de
bedieningselementen in de D.VII
bevond de stuurkolomgreep zich,
wanneer deze naar voren werd
geduwd, dicht bij het dashboard. De
originele lange, houten gashendels
stootten tegen het instrumentenpaneel.
Slechts enkele vroege vliegtuigen
waren uitgerust met de lange houten
gashendels. De oplossing voor dit
probleem was simpel; verminder de
lengte van de houten gashendels met
30 mm! Deze lengte werd de nieuwe
standaard.
Richthofen had de stand van de
gashendel op zijn grip in 425/17
veranderd. Hij klaagde dat de
gashendel naar achteren zou uitsteken
en belemmerde het terugtrekken van de
stuurkolomgreep bij stationair draaien
en tijdens de landing. Hij loste het
probleem gedeeltelijk op door de
gashendel 180 ° te draaien, maar de
hendel stond daardoor niet meer
verticaal en was tijdens de vlucht
moeilijk te bereiken. Bij de nieuwe
stuurkolomgreep werd dit verholpen
door nog een gashendel toe te voegen.
Nu was het ding altijd bereikbaar,
ongeacht de positie.
Het hele raamwerk werd
vereenvoudigd door alle gebogen
buizen te vervangen door rechte
buizen. Alle houten handvatten waren
ergonomisch gevormd en de
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hoofdhandgreep was onder een kleine
hoek gemonteerd.
Op het moment dat de D.VII in
serieproductie ging, werden de nieuwe
motoren voorzien van super
compressie in gebruik genomen. Deze
motoren mochten op lage hoogte niet
met vol gas draaien omdat ze hierdoor
beschadigd konden raken. Om deze
reden werd er bij de vroege D.VII's een
waarschuwing op het
instrumentenpaneel aangebracht, dit
om de piloot aan dit gevaar te
herinneren. "Achtung Höhengas", wat
betekent: “Let op gas geven op grote
hoogte".
Blijkbaar was dat niet genoeg en
daarom werd werd de gashendel later
uitgerust met een speciale rem
waardoor de piloot slechts tot een
bepaald punt kon accelereren.
Deze nieuwe stuurkolomgreep was
visueel aantrekkelijk en goed
uitgevoerd. Sommigen riepen op om er
de nieuwe standaard-stuurkolomgreep
van te maken voor alle nieuwe
gevechtsvliegtuigen. Er was zelfs een
versie met slechts één machinegeweertrekker voor dubbeldekkers, zoals de
geplande Fokker C.I.

122. Fabrieksfoto van een vroege Fokker D.VII. Deze draagt de nieuwste stuurkolomgreep in
zijn oorspronkelijke vorm met lange houten handvatten die later zijn ingekort.
121. Factory shot of an early Fokker D.VII with the most recent grip design. This grip still
features the overlong 100mm length grips which ran into the dash board and caused them to
be shortened.
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The end is near - 1918
The conflict had lasted almost 4 years
now and the Kaiserreich was under
more and more pressure. Raw
materials were scarce, Germany was
severely outnumbered and the end was
to be expected. Support from home
was missing and took its toll, too.
Morale was dropping.
At Schwerin, Fokker’s designers were
still unsatisfied with the latest grip
version.

And so Fokker’s last and final war
time version of a control column grip
was created. It was most sophisticated
and ergonomically shaped, too.
The first airplane to receive this grip in
serial production was the Fokker
D.VII. When production started this
new grip was not yet ready and so the
first production D.VIIs received the
prior version. At what point in time the
change took place is not known, but
photographs suggest this happened
very early in the initial production run.

123. Fabriekstekening van de basisstructuur van de laatste stuurkolomgreep met slechts één
MG-trekker, zoals deze bedoeld was voor C-klasse vliegtuigen.

123. Factory drawing of the frame of the last development of war time grips for aircraft with
just one machinegun, like C-Type aircaft.
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The Fokker D.VII is the first Fokker
aircraft that had a dashboard mounted
very close in front of the pilot. It may
come as no surprise that there were
issues between the dashboard and the
new grip! Because of the geometry of
the D.VII’s controls the stick is close
to the dashboard when pushed forward.
The original long, wooden throttle
handles collided with the instrument
panel. Only a few early planes were
equipped with the long wooden throttle
handles. The solution was simple;
reduce the length of the wood throttle
handles by 30mm! This length became
the new standard.
Richthofen had changed the position
of the throttle on his grip in 425/17. He
complained that the throttle handle
would stick out rearwards and hindered
pulling the stick back during landing.
Turning the throttle housing by 180°
solved the problem partially, but made
the throttle difficult to reach when full
throttle was applied. In the new grip
this was remedied by adding one more
throttle handle. Now the thing was in
reach all time regardless of position.

meaning "attention high altitude
throttle".
Obviously, a placard was not enough
so later the throttle was equipped with
a special brake that prevented throttle
movement past a certain position, but
with more pressure the pilot could
push past that limit to access the
greater power for high altitude flight.
This new grip was optically nicely
made and well executed. Some called
for making it the new standard grip for
all new fighter planes. There was even
a version with just a single machine
gun trigger for two seater aircraft such
as the envisioned Fokker C.I. But the
war ended before that could happen.

The entire framework was simplified
by getting rid of all curved tubes. The
new design used only straight tubes
now, simplifying fabrication. All
wooden handgrips were now
ergonomically shaped and the main
hand hold was slightly canted for
greater comfort.
By the time the D.VII went into
production the new overcompressed
engines had been put into service.
These engines were prohibited from
full throttle running at low altitudes
because they could be damaged by
doing so. For this reason early D.VIIs
had a warning inscription written on
the dashboard reminding the pilot of
this hazard. "Achtung Höhengas",
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124. De eerste vorm van de
nieuwe stuurkolomgreep met
de lange houten handgreep
voor het regelen van gas
(gaspedaal).
125. & 126. Vergelijking van
de twee houten
stuurkolomgrepen van
verschillende lengtes op het
gaspedaal. Je kunt duidelijk
zien hoe de gashendel het
dashboard raakt in de lange
versie. Het kortere houten
handvat heeft dit probleem
niet meer.

124

125

124. The original new grip in
its first form with overlong
wooden handles for the
throttle.

126
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125. & 126. Side by side
comparison of the overlong
handles and the shortened
ones. The long ones collided
with the dash board.

127. - 129. Enkele foto's van
details terwijl de
stuurkolomgrepen werden
nagemaakt.

127

128

129

127. - 129. Some detail shots
taken during the manufacture
of the reproduction grips in
our collection and for other
collectors or aircraft builders.
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130. & 131.
Gasklepvergrendeling van het
gashendel bij vol gas.

130

131
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130. & 131. High altitude
throttle with travel stops for
aircraft with overcompressed
engines.

132. & 133. Opnames van de
originele stuurkolomgreep
van Rudolf Stark zoals die
tegenwoordig in het
“Bayerischen Armeemuseum”
wordt bewaard.

132

133

132. & 133. Some
photographs of the original
grip that came from Rudolf
Stark´s D.VII. It is preserved
today at the Bavarian Army
Museum.
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134

134. - 136. De stuurkolomgreep van Rudolf Stark geeft inzicht in de interne structuur
van de gashendel.
134. - 136. Rudolf Stark´s control grip provides insight into the internals of the throttle
control.

135
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137. & 138. Replica van de
laatste uitvoering van de
Fokker stuurkolomgreep uit
de oorlog.

137

138

137. & 138. Reproduction of
Fokker´s final wartime
development of control grips.
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139. & 140. Uitvoering van de
stuurkolomgreep voor CKlasse verkenningsvliegtuigen
met slechts één naar voren
schietend machinegeweer.

139

140

101

139. & 140. Version of the
final grip for C-Class
recconaisance aircraft with
only one fixed forward firing
machinegun.

1913/14
Uitgvoering van stuurkolomgrepen
gebruikt op de M.5 (n.a.v. het
prototype).

The first M.5s after the initial
prototype.
1914/15
Eerste ongewapende militaire
vliegtuigen (M.7, M.8, M.9, M.10 en
prototypes tot aan de M.14)

First military aircraft without
armament (M.7, M.8, M.10 and
prototypes M.9 and M.11 - M.14)
1915
Eerste bewapende eendekker met
slechts één machinegeweer. Waaronder
de gemodificeerde A.I en E.II.
opgewaardeerd tot E.III.

First armed monoplanes with single
gun arrangement. Among those also
reequipped A.I and E.IIs that were
eventually brought up to E.III standard.
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1915
De eerste E.IV waren uitgerust met
drie machinegeweren later met twee.
Stuurkolomgrepen werden
omgebouwd voor 2 machinegeweren
met een doorgezaagde trekker.
The first E.IV were equipped with
three guns. Then this was changed to
two guns. Experimental grips had been
modified to to single trigger action.
Tijdens de productie van de eerste
gewapende eendekker (E.I en E.II)
werd het frame veranderd naar een
ronde uitvoering, de oude trekker bleef
aanvankelijk bestaan. Houten
handvatten kregen een lichte helling.

During the production of the E.I and
E.II the front frame was changed to a
circle and the wooden handles got
canted. The old trigger arrangement
remained.
1915/16
De voorring werd veranderd in een
buis van 10 mm en er werd een nieuw
trekkermechanisme geïntroduceerd. De
montagehals werd conisch uitgevoerd
in plaatstaal.

The front frame was changed to 10mm
tubing and a new rigger/bowden slider
mechanism was introduced. The
mounting neck was changed to a cone
from steel sheet.
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De houten handvatten zijn veranderd
van cilindrisch naar ovaal. De trekker
werd vervangen door een diepgetrokken onderdeel. De D.II was het
laatste vliegtuig met één
machinegeweer.

The wooden handles have been
changed to oval and teh trigger lever
was altered to a deep drawn part. The
D.II was theast aircraft with one single
gun.
1916
Na de gewijzigde eerste
stuurkolomgrepen van de E.IV werd de
trekker voor twee machinegeweren
geïntroduceerd. De E.IV-serie waren
reeds met deze stuurkolomgreep
uitgerust. Verder vind je deze in de
vliegtuigen vanaf de D.III. Het laatste
vliegtuig met deze stuurkolomgreep
was de F.1.
After the backward modification from
3 to 2 guns this double trigger was
introduced. It was used with the E.IV
and from the D.III on. The last plane
that got this was theFokker F.1s
1917
Nadat gashendels waren
voorgeschreven, veranderde Fokker de
grip dienovereenkomstig.

After throttles became mandatory,
Fokker altered the previous design
accordingly.
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Een veel voorkomende M.G.trekkerbeugel. Aan de achterkant was
een trekkerbeugel gemonteerd. Kabels
trokken de trekker knoppen terug.

A dual trigger lever was attached to the
back of the grip. Wires pulled back the
trigger buttons.

1917/18
De “veldaanpassingen” van von
Richthofen. Enkele van zijn
wijzigingen zijn verwerkt in de
volgende stuurkolomgrepen.

Richthofen´s Field mod. Some of his
changes and suggestions found their
way into supsequent grips.

1918
Een nieuwe stuurkolomgreep was
nodig voor de Dr.I, D.VI en D.VIII.

A new grip was introduced in the late
triplane production and was used with
the D.VI, and the D.VIII throughout.
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De nieuwe stuurkolomgreep werd ook
gebruikt in de eerste Fokker D.VII en
zijn prototypes. De blip-switch
ontbreekt hier natuurlijk.

The new handle as found in the very
early D.VIIs. No blip switch on these.

Eerste versie van de nieuw ontworpen
stuurkolomgreep zoals deze werd
gebruikt voor serieproductie vanaf de
D.VII. De houten handvatten waren
oorspronkelijk 100 mm lang.

First version of the brand new grip that
was introduced with teh Fokker D.VII
serial production. The wooden handles
on these still had a lenght of 100mm.

Laatste versie van de laatste
stuurkolomgreep met ingekorte houten
handvatten. Om ervoor te zorgen dat ze
het dashboard niet raken, moesten ze
met 30 mm worden ingekort tot 70
mm.

Final stage of Fokker D.VII control
grip development. The wooden handles
had been reduced to 70mm to prevent
interaction with the instrument panel.
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Voor vliegtuigen met slechts één
machinegeweer, zoals het C. klasse
verkenningsvliegtuig, werd een andere
stuurkolomgreep met slechts één
M.G.-trekker gebouwd.

For aircraft with only one gun, like the
C-Class recconaisance aircraft, a single
trigger version was created.
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Hans Appel
Hans lives in Maarn, the Netherlands and is a lifelong military aviation enthusiast.
After his graduation in electronics engineering he
joined more than 50 years ago the Royal
Netherlands Air Force where he developed and
build some special test equipment for the LN-3
inertial navigation system in the Starfighter F104G.
In 1971 he left the air force to join the at that time
very young computer industry. Since then he has
always worked in this industry on the edge of
electronics and system software. Last 10 years of
his active business life he was a parttime
Professor of Computer Science & Sensor
Technology at one of the Dutch Universities.
When he retired he finally got time to spent in his
hobby: ”Air War 1914 - 1918”. Since then he is
working as a volunteer in the knowledge centers /
archives of the ”Aviodrome” an aviation museum
and for ”Huis Doorn” a history museum focused
on WWI, both in the Netherlands.
He is a public speaker, mentors students, writes publications, is involved in setting up exhibitions, all
about his favourite subject: ”Air war 1914 - 1918”.
------------------------------------Hans woont in Maarn, Nederland en is zijn hele leven al geïnteresseerd in de militaire luchtvaart.
Na zijn afstuderen in elektronica-engineering trad hij meer dan 50 jaar geleden in dienst bij de
Koninklijke Luchtmacht waar hij speciale testapparatuur ontwikkelde en bouwde voor het LN-3
traagheidsnavigatie systeem van de Starfighter F104-G.
In 1971 verliet hij de luchtmacht om te gaan werken in de toen nog jonge computerindustrie. Sindsdien
heeft hij in deze branche altijd gewerkt op het snijvlak van elektronica en systeemsoftware. De laatste
10 jaar van zijn actieve zakenleven was hij parttime hoogleraar Informatica & Sensor Technologie aan
een van de Nederlandse Universiteiten.
Toen hij met pensioen ging, kreeg hij eindelijk tijd voor zijn hobby: "Luchtoorlog 1914 - 1918".
Sindsdien werkt hij als vrijwilliger in de kenniscentra / archieven van het "Aviodrome" een
luchtvaartmuseum, en voor "Huis Doorn" een geschiedenismuseum gericht op WO I, beide in
Nederland.
Hij is een spreker in het openbaar, begeleidt studenten, schrijft publicaties, is betrokken bij het opzetten
van tentoonstellingen, alles over zijn favoriete onderwerp: "Luchtoorlog 1914 - 1918".

The FokkerNutz wish to thank Hans for his Dutch translation of this book.

Tom Gaylord
Tom lives in Houston, Texas and is a life-long military
aviation enthusiast. Over time he has focused on nearly
every aspect of military aviation, but two aviation themes
have firmly held his attention over the past 25 years; U.S.
Naval Aviation and WWI Aviation. Tom’s fascination
with WWI aviation stems from the rapid pace of
development during that first aerial conflict.
Tom has authored several articles for Over The Front,
Classic Wings, The Flying Machine and WWI Aero, but
having a chance to work with Achim on his books about
the Fokker D.VII and other topics is the pinnacle of
writing fun for him!
Among his other aviation activities Tom is a long-time
volunteer at the Pioneer Flight Museum in Kingsbury,
Texas. Tom was one of a small army of volunteers who completed a Fokker D.VII project and a flying
Fokker Dr.I project. Other WWI era aircraft that Tom has observed being built are the Thomas-Morse
S4C Scout, SPAD XIII, Curtiss Jenny, Curtiss Canuck, Nieuport 28 and a SE5a.
Tom is married and has two daughters, two step-daughters, seven grandchildren, and two dogs.
-------------------------Tom Gaylord
Tom woont in Houston, Texas en is zijn hele leven al een liefhebber van de militaire luchtvaart. In de loop van de
tijd heeft hij zich geconcentreerd op bijna elk aspect van de militaire luchtvaart, maar twee luchtvaartthema's
hebben zijn aandacht de afgelopen 25 jaar stevig vastgehouden; US Naval Aviation en WWI Aviation. Toms
fascinatie voor de luchtvaart uit de Eerste Wereldoorlog komt voort uit de snelle technologie ontwikkeling tijdens
dat eerste luchtconflict.
Tom heeft verschillende artikelen geschreven voor Over The Front, Classic Wings, The Flying Machine en WWI
Aero, maar de kans om met Achim aan zijn boeken over de Fokker D.VII en andere onderwerpen te werken, is
voor hem het toppunt van schrijfplezier!
Onder zijn andere luchtvaartactiviteiten is Tom een lange tijd vrijwilliger bij het Pioneer Flight Museum in
Kingsbury, Texas. Tom was één van een klein leger van vrijwilligers dat een Fokker D.VII-project en een vliegend
Fokker Dr.I-project voltooide. Andere vliegtuigen uit het WO I-tijdperk die Tom heeft zien bouwen, zijn de
Thomas-Morse S4C Scout, SPAD XIII, Curtiss Jenny, Curtiss Canuck, Nieuport 28 en een SE5a.
Tom is getrouwd en heeft twee dochters, twee stiefdochters, zeven kleinkinderen en twee honden.

Tom Gaylord took over responsibility for the proofreading and editing of
the English Text in this publication. If you enjoyed reading it, it is mainly
thanks to him.
I want to thank him for his help. Whithout the contribution of people like
Tom, many things would not be the way they are.

Achim Engels
Born 1972 in Schorndorf - the birthplace of Gottlieb
Daimler - Germany.
Aviation enthusiast ever since, model builder, aircraft
builder, author, collector, curator...
Built his first plane - a Fokker Dr.i - at the age of 17
and continued to built aircraft over years for others,
including TVAL of New Zealand.
His main focus is the research of German aviation technology up to 1920 with a special eye on Fokker.
Achim is founder of the Fokker-Team-Schorndorf and co-founder of the FokkerNutz.
He lives at Wäschenbeuren where he started to set up a little museum featuring aviation history. He
combines his Full size reproductions and models to draw a picture of the early days of aviation up to
1945 in it.
Achims full aviation related story can be read on his Facebook page "Flugzeugbau Fokker, alá Engels zum Mitmachen" when clicking on his profile image.
His latest work is teh research on Fokker control grips which forms the content of this booklet.
----------------------------------Achim Engels
In 1972 geboren in Schorndorf - de geboorteplaats van Gottlieb Daimler - Duitsland.
Sinds zijn jeugd luchtvaartliefhebber, modelbouwer, vliegtuigbouwer, auteur, verzamelaar, curator ...
Bouwde zijn eerste vliegtuig - een Fokker Dr.I - toen hij 17 jaar oud was! Hij bleef jarenlang vliegtuigen bouwen
voor anderen, waaronder TVAL uit Nieuw-Zeeland.
Zijn voornaamste focus ligt in het onderzoek van de Duitse luchtvaarttechnologie tot 1920 met een speciale
interesse voor Fokker.
Achim is oprichter van het Fokker-Team-Schorndorf en medeoprichter van de FokkerNutz.
Hij woont in Wäschenbeuren waar hij begon met het opzetten van een klein museum over luchtvaartgeschiedenis.
Hij combineert zijn reproducties en modellen op ware grootte om daarin een beeld te schetsen van de vroege dagen
van de luchtvaart tot 1945.
Zijn volledige luchtvaartgerelateerde levensverhaal kan worden gelezen op zijn Facebook-pagina "Flugzeugbau
Fokker, alá Engels - zum Mitmachen" wanneer men op zijn profielafbeelding klikt.

Sie wollen einen dieser Griffe für
Ihre Sammlung?
Want one of these grips for your
collection?
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Fragen Sie uns, wenn Sie einen Originalnachbau wollen.
There are two options to go:
1. Ask us, if you want an working full size reproduction.
BUT THEY DON´T COME CHEAP
Fokker-Team-Schorndorf, Achim Engels, Heubeundstrasse 1, 73116
Wäschenbeuren - Germany
Facebook: "Flugzeugbau Fokker, alá Engels - zum Mitmachen"
E-Mail. engelsfokker-team-schorndorf.de

or
2. Holen Sie sich einen unserer 1/2 Plastik Modellbausätze
der FokkerNutz Models
2. Go for one of our FokkerNutz Models full size plastic
model kits
Facebook: "FokkerNutz Models"

