
Koolhoven, Sytse Frederick Willem (zich noemende
en schrijvende Frits Koolhoven). - Vliegtuigconstruc-
teur; directeur der N.V. Koolhoven-vliegtuigen. - K.,
wiens naam op het gebied van den vliegtuigenbouw een
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internationalen klank heeft, werd op 11 Januari 1886
te Bloemen daal
geb. uit het hu-
welijk v. Abra-
ham Koolhoven
en Adrienne
Lonbar Petrie,
dochter van den

oud-Burgem.
v.Bloemendaal.
— Zijn vader was
wethouder der
gemeente Bloe-
mendaal, tevens
mede-oprichter
en gedurende
een lange reeks
van jaren pen-
ningmeester v.
den A.N.W.B.
- Al vroegtijdig
legde F. K. spe-
ciale voorliefde
voor de tech-
niek aan den
dag. Na de
H.B.S. te heb-
ben afgeloopen,

voltooide hij zijn studies aan de Technische Hooge-
scholen te Luik en te Antwerpen, waarna hij practisch
bij de Minerva Motors te Antwerpen werkzaam was. Na
een onderbreking van anderhalf jaar, gedurende welken
tijd hij op uitdrukkelijken wensch van zijn vader op diver-
se handelskantoren in versch. landen werkte ter uitbrei-
ding van zijn talenkennis, trad hij als bedrijfsleider in
functie bij de Minerva Automobiel-Fabrieken, bij welke
maatschappij hij tot 1910 in dienst bleef. - Van zijn vader
had hij klaarblijkelijk de belangstelling voor de sport ge-
ërfd. Immers, tijdens zijn verblijf in België was hij één der
bekendste motorfiets- en autorenners, als hoedanig hij
winnaar werd van den Grand Prix de la Belgique en van
den prijs voor het Circuit des Ardcnnes. — Onafscheidelijk
is K.'s naam echter verbonden aan den kindertijd van het
vliegtuigwezen. Na in 1910 zijn vliegbrevct te hebben be-
haald, gaf hij vliegdemonstraties en werd hij de bouwer
van het eerste Nederlandsche vliegtuig, de „Heidevogel".
Van dat oogenblik af bewoog zijn verdere carrière zich in
hoofdzaak op het gebied van de vliegtuigindustrie. Hij
werd chef van exploitatie van Verwey & Lugard's vlieg-
veld te Soesterberg, in 1911 constructeur bij de Deperdus-
sin Vliegtuigfabrieken, in 1912 leider der Britsche Deper-
dussin-Fabrieken. - In 1915 trad hij op als chef-construc-
teur vnn de vliegtuigenfabriek van Sir W. G. Armstrong
Whitworth te Newcastle-on-Tyne. Tot het einde van den
wereldoorlog in 1918 fungeerde hij als constructeur en lei-
der dezer onderneming, vervolgens tot 1920 als directeur
en constructeur van de B.A.T. Vliegtuigenfabriek. - In
laatstgenoemd jaar keerde hij naar Nederland terug, waar
hij tot 1922 als adviseerend ingenieur verbonden was aan
de Spijker Automobierfabrieken. De bekende 6-cylinder
Spijkerwagen is volgens zijn ontwerp gebouwd. Na nog
van 1922 tot 1926 als constructeur van de Nationale Vlieg-
tuig-Industrie te's-Gravenhage werkzaam te zij n geweest,
volgde de oprichting der N.V. Koolhoven-Vliegtuigen. —
Hij was reeds in 1925 begonnen voor eigen rekening vlieg-
tuigen te bouwen. - De N.V. Koolhoven-Vliegtuigen werd
aanvankelijk opgericht met een kapitaal van f 500.000.
Thans werkt de N.V. met een volgestort kapitaal van
f 1.000.000. Het laatste dividend bedroeg 11%, terwijl
1938 is ingegaan met belangrijke opdrachten van de
Nederlandsche Regeering en van Buitenlandsche Regee-
ringen. Aan dit voor ons land zoo belangrijk bedrijf zijn
verbonden 650 ingenieurs en andere aangestelden. - K. is
ridder in het Legioen van Eer, hem door de Fransche



regeering verleend voor „Services cminents, rendus a
l'aviation francaise". Hij is voorts .Fellow of the Royal
Aeronautical Society te Londen. - Zijn voornaamste lief-
hebberij is het bouwen van motorjachten in nieuwen stijl.
Voorts is hij een groot liefhebber van de golfsport en van
forellen visschen. Indien de gelegenheid zich nog voordeed
zou hij gaarne mededingen aan internationale antomobiel-
Knelheidswedstrijden.-N.V. Koolhoven Vliegtuigen, Vlieg-
veld Waalhaven, Rotterdam.


