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Oud-directielidKLM
helptAviongroeien
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Avion Group, een Nederlandse bouwer van
vliegsimulatoren, is op zoek naar nieuwe ka
pitaalverschaffers om internationale uitbrei
dingsplannenmeetefinancieren.DatzegtErik
Varwijk, sinds 1maart ceo van het bedrijf uit
NieuwVennep.Varwijk iseenbekendenaam
indeNederlandseluchtvaartsector.Hijwerkte
26 jaarbij Air FranceKLM,waarhij zijn loop
baan eindigde als directeur van de vracht
divisie. Na zijn vertrek bij KLMwas hij twee
jaarcommercieeldirecteurbijdeBritse lucht
vaartmaatschappij VirginAtlantic.

Onder leiding vanVarwijkwil AvionGroup
nu gaan groeien in demarkt voor vliegsimu
latoren. Luchtvaartmaatschappijenmaken
veelvuldig gebruik van simulatoren omhun
piloten te trainenvoornieuwevliegtuigtypes.
Analistenverwachtendatdewereldwijdegroei
vandeluchtvaartzal leidentotmeervraagnaar
pilotentrainingenen vliegsimulatoren.

Opditmomentoverheersendriegrotespe
lers op demarkt voor vliegsimulators: het uit
het CanadeseMontreal afkomstige CAE, het

CanadeesAmerikaanseTRUenhetBritseL3
CTS,datoudeonderdelenherbergtvandefen
sieconcern Thales. AvionGroup, dat zo’n 25
werknemersheeft,wileenplekopdezemarkt
veroverenmet een nieuwe en innovatieve si
mulatorvoordeAirbusA320,eenveelgebruikt
vliegtuig voormiddellange afstanden.

Opditmomentheeft het bedrijf één simu
lator ineeneigentrainingscentrumingebruik
ophet eilandMalta, waar AirMalta het appa
raat sinds juni op uurbasis huurt ompiloten
mee te trainen voor het vliegen op de Airbus
A320.Ookandere luchtvaartmaatschappijen
in de regio zijn klant. Avionwil op korte ter
mijn een tweede trainingscentrumopenen
en is daarvoor naar eigen zeggen in gesprek
met vijf partijen in Europa. Daarnaast hoopt
het bedrijf binnenkort de verkoop af te ron
denvandriesimulators,diezo’n€7,5mlnper
stukkosten.

Omeen tweede eigen trainingscentrum te
financierenwil AvionGroup nu €10mln aan
extrakapitaalaantrekken.Deafgelopenjaren
waren al meerdere kapitaalinjecties nodig.
Aandeelhoudersschotentehulp: in2016stort
ten ze €5mln, het jaar eropkwamer €11mln
bij. In de eerste helft van 2018 stortten aan
deelhoudersnog eens €4mln.

‘De ontwikkelkosten van de eerste simula
tor lagen hoog en de verkooptrajecten duur
den langer dan verwacht’, zegt Varwijk in een
toelichting.Zelfheefthijookeenkleinbelang
genomeninAvion. ‘Luchtvaartmaatschappijen
zienjealsstartup.Bijzulkegroteinvesteringen
is je reputatie vanbelang, diewas er toennog
niet. Inmiddels draaitMalta goed en richten
weonsnuopverdereinternationaleexpansie.’

$ Markt voor vliegsimulators
kent drie grote spelers

$ Avion zoekt kapitaal om
uitbreiding te financieren

$ Aandeelhouders schoten
afgelopen jaren vaker te hulp
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