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BERIEV-12 een blik op de oude dame - Ukraïne 
 

DetOekraïenset'Seagull'   
 
De nog hier en daar operationele vliegboot Beriev-12 van de Oekraïense marine is 
iets speciaals. De 'Chaika' of 'Zeemeeuw kwam hier terecht uit de erfenis van 
Rusland na de splitsing van de Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS). Het 
toestel moest een antwoord zijn op de dreiging van nucleaire Amerikaanse onder-  
zeeërs bewapend met Polaris raketten (late jaren 50) om deze te traceren. Beriev 
ontwierp twee types, de Be-10 (Navo codenaam Mallow) en de Be-12 (Navo 
codenaam Mail) De lichtere turboprop aangedreven Be-12 had een aantal voordelen 
op de Be-10 en won de competitie. 

 
Be-12tintdiversetrollen 
 
In totaal werden er 143 toestellen geproduceerd in serie bij Taganrog tussen 1963 en 
1973. Alle vier de Soviet vloten werden uitgerust met het type, hetgeen de 
Amerikanen noodzaakte hun onderzeeërs met Polaris III raketten (groter bereik) uit 
te rusten en zodanig verder uit de buurt te kunnen blijven van de Russen. Feitelijk 
opereerden de 'Seagull's' als onze Orions tot voor kort in Nederland. Het succes lag 
in de robuustheid en de veelzijdigheid zoals kustbewaking, Search & Rescue, 
verkenning, militaire transporten, maar ook geofysich onderzoek, bevoorrading en 
foto reconnaissance.   
 
Kwaliteit in design 
 
De vliegboot heeft een karakteristieke vleugel die op een zeemeeuw lijkt met twee 
ZMDB Progress (Ivchenko) AI-20DK of AI-20DM turboprop motoren hoog 
gemonteerd op de vleugel. In zijn belangrijkste rol van ASW-patrouille (Anti-
Submarine Warfare) loopt het operationele bereik tot 500 km uit de kust. Eerst was 
de radar koepel aan de neus drum-vormig, rond 1970 werd dit een afgeplatte ovale 
versie. Het vleugelontwerp zorgt er voor dat er niet teveel spatwater in de motoren en 
op de vleugels komt. Het amphibisch toestel is uitgerust met 10 compartimenten. Als 
er een compartiment lek raakt blijft het drijfvermogen van het toestel onverminderd, 
en de zijdelingse stabiliteit is prima.  De Be-12 kan water laden via luiken aan de 
achterzijde, en tevens goederen uitwerpen via een waterdicht luik aan de achterzijde. 
In de staart zit een Magnetic Anomaly Detector (MAD) gemonteerd om onderzeeërs 
in de vlucht te volgen. De oude Be-12 is wel uitgerust met een vrij geavanceerd 
radiosysteem voor de soms complexe navigatie boven het water en veilige landingen 
zijn verzekerd bij slecht zicht. Ook 's nachts kan goed worden gezocht op het 
wateroppervlak. De detectie van onderzeeboten was gebaseerd op het 'Baku' sonar-
systeem met drie soorten sonobuoys, lucht-magnetometers en het APM-65 radar 
initiatief 2B systeem voor wie daar in thuis is. 1500 Kg bewapening kan mee aan 
externe pylons waaronder dieptebommen, torpedo's en anti-schip raketten. Een 27-
tal werd ge-update naar Be-12N met nieuwe sensoren waaronder ESM-ontvangers 
en een staart-waarschuwingssysteem, ASW-unit inclusief een geïntegreerd Nartsiss 
zoek-/ aanvals systeem in de eerder genoemde nieuwe radôme op de neus.  
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ChaikatnaartdetOekraïne 
 
December 1991 hield de Sovjet-Unie op te bestaan. De meeste Be-12's werden in 
Rusland gehouden bij de marine luchtvaart dienst van de Russische Federatie, en 16 
Beriev Be-12's werden door de Oekrainse zeestrijdkrachten geadopteerd. Sommige  
zijn nu nog steeds actief. Het vliegtuig wordt nog steeds hoog gewaardeerd door de 
bemanning dankzij de vliegeigenschappen en wendbaarheid met zijn krachtige 
motoren. Vliegen is net als in de oude dagen standaard met zware controles, 
analoge cockpit en lawaai en trillingen van z'n motoren. 'Echte piloten' houden 
hiervan, maar het is ook veeleisend. Twee uur vliegen in de Chaika vraagt al een 
speciale vaardigheid van de piloten en eist een zeer goede fysieke conditie voor 
deze zware taak. De Oekraïense Be-12's zijn onderdeel van het Viys'kovo-Mors'ki 
Syly Ukrayiny (VMSU) ofwel Oekraïense marine. Ze zijn gebaseerd op Saki nabij 
Simferopol. Van daar af opereren boven de Zwarte Zee en de Zee van Azov of 
boven landoppervlak. Slechts zes worden verondersteld vliegwaardig te zijn en een 
aantal hiervan was in onderhoud tijdens het bezoek.  De Be-12 is nu voornamelijk 
actief in de secundaire rol, de specifieke onderzeebootjacht wordt tegenwoordig aan 
Kamov helikopters overgelaten. Het is ook niet duidelijk of de Be-12 blijft voor de 
amfibische functie. Het is niet bekend hoeveel vlieguren gereserveerd zijn voor Be-12 
vluchten maar aangenomen wordt dat het er niet veel zijn. Piloten houden hun 
vlieguren voornamelijk bij op de Antonov-2. Enkele exemplaren werden 
gemoderniseerd naar water-bommenwerpers door Beriev in Taganrog om nog wat 
diensten te verrichten in het gebied rond de Zwarte Zee. Voor een tijdje is het nog 
mogelijk om ze te bekijken in operationele omstandigheden echter niemand weet hoe 
lang het zal duren voordat de Chaika zal terugkeren naar de basis om nooit meer uit 
tetvliegen. 
 
Kees Otten en Koos Heemskerk 
 
Algemene karakteristiek: 
 

Bemanning:                   4 personen 

Lengte:                          30,11 mtr           
Spanwijdte:              29,84 mtr 
Hoogte:                          7,94 mtr 
Vleugel oppervlak:          99,0 m²  
Ledig gewicht:               24.000 kg 

Beladen gewicht:            29.500 kg 

Max. startgewicht:          36.000 kg (incl. 'buitenlading') 
Motoren:                        2x Ivchenko Progress Al-20D turboprops 3,864 kW elk 

Prestaties:                     
Max. snelheid:                530 km/u 

Bereik:                          3300 km 

Plafond:                        8.000 mtr 
Vleugelbelasting:            298 kg/ m² 
Vermogen/massa:          260 W/kg 
Bewapening:                  Extern, met inbegrip van bommen, dieptebommen en 
    torpedo’s. 


