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Van het bestuur
Henk van Leenen

gaan doen. We wachten dus in spanning 
af met welke ideeën zij komen.

Vliegclub Flevo beschikt over genoeg le-
den die zich met verve inspannen om de 
club zo soepel mogelijk te laten functio-
neren, maar het bestuur heeft dit jaar be-
sloten om twee leden in het bijzonder in 
het zonnetje te zetten. Tijdens de afgelo-
pen ALV werden zowel Charles Kunst als 
Dolf Koelbloed tot erelid benoemd. Beide 
doen vele taken binnen de club, maar met 
name de jarenlange leiding over de vlieg-
school door Charles en de coördinatie van 
de Flight Officers met de benodigde ad-
ministratie door Dolf heeft geleid tot deze 
bijzondere positie in de club. Het bestuur 
wil beide heren bedanken voor het vele 
goede werk dat zij hebben gedaan.  

Het meest spannende tijdens de ALV was 
toch wel de presentatie over de toekomst-
visie van onze club door Erik van Ingen. 
Hij kwam met het idee een Piper Warrior 
III aan te schaffen, voorzien van een ‘glass 
cockpit’. Deze digi-Warrior kan een nieuwe 
dimensie aan onze clubvloot geven met 
een richtprijs voor de huur die gelijk kan 
zijn aan de DRT. De overstap voor leden 
zal goed te doen zijn, omdat het vliegtuig 
nagenoeg gelijk is aan de Cadet. De con-
versie zal dus voornamelijk bestaan uit het 
vertrouwd raken met de digitale scher-
men. Voor onze ambitieuze leden nu en in 
de toekomst kan het tevens een perfecte 
kist worden om de Instrument Rating op 
te halen. We kunnen nu nog geen IR les-
sen aanbieden, maar dit is iets waar onze 
vliegschool komend jaar zeker aan gaat 
werken. Daarnaast gaat deze modern 
ogende cockpit hopelijk als een magneet 
werken om nieuwe leden aan te trekken. 
De ALV stemde met overgrote meerder-
heid in om op deze voorgestelde route 
door te gaan. We starten dus het zoeken 
naar een geschikte kist en houden jullie 
op de hoogte zodra het concreet dreigt te 
worden.

Tot die tijd veel vliegplezier toegewenst 
met de bestaande kisten.

Van de voorzitter

Beste vliegvrienden,

Het jaar is alweer bijna ten einde. De olie-
bollenvlucht wordt binnenkort georgani-
seerd en dan kijken we terug naar een ui-
termate enerverend jaar waarin heel veel 
is gebeurd. Hoogtepunten hebben we 
ervaren, maar ook zaken die we liever niet 
hadden meegemaakt. Het overlijden van 
Arjen Stobbe heeft diepe indruk gemaakt 
op onze vereniging. Met een respectvolle 
missing man formatie hebben we helaas 
afscheid moeten nemen van een enthou-
siast clublid en Flight Officer die veel te 
jong is komen te overlijden. Ook op vlieg-
gebied hebben we afscheid moeten ne-
men; trouwe fans hebben met weemoed 
de Tommy verkocht zien worden. En jam-
mer was het dat de clubrally werd afge-
last vanwege te weinig belangstelling. In 
het bijzonder teleurstellend voor Charles 
Kunst en Wim van den Aardweg die zeer 
veel tijd, energie en middelen in de voor-
bereiding hadden gestoken.

Maar er waren ook veel mooie momenten. 
De presentatie van André Kuipers in het 
Aviodrome staat ons nog vers in het ge-
heugen. En het was volop genieten van de 
clubvluchten die toch altijd een belangrijk 
kenmerk vormen van onze vereniging. De 
vlucht naar Hamburg kreeg een cultureel 
tintje door een bezoek aan het kerkorgel 
dat Ed Lustig had helpen restaureren. Cor-
sica zorgde voor logistieke uitdagingen, 
die nog tijdens de vlucht flexibel werden 
opgelost, en Noorwegen was natuurlijk 
prachtig vanwege de fjorden en verge-
zichten vanuit onze kisten, maar het bleek 
dat het land wat moeilijker is voor Gene-
ral Aviation vluchten door o.a. een gebrek 
aan voldoende veldjes.

Het zomerkamp in Arnsberg was weder-
om een groot succes door de grondige 
voorbereiding en coördinatie van Dolf 
Koelbloed. We zaten weer heel gezellig 
de vluchten te evalueren in het nieuw 
verbouwde hotel. Een groot aantal jaren 
heeft Dolf dit evenement tot in perfectie 
georganiseerd, maar nu vindt hij het tijd 
worden dat iemand anders het stokje over 
neemt. Het drietal Ronald Cuperus, Peter 
Delis en Henry van der Wal heeft inmid-
dels aangeboden dit in 2014 te willen 
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Operations
Erik van Ingen

Operationele zaken

Het afgelopen jaar kunnen we afsluiten als 
een goed vliegjaar ondanks dat ons geduld op 
de proef werd gesteld door audioproblemen 
bij de Piper Archer. Met het vervangen van 
het audio panel was dat uiteindelijk opgelost. 
Ook terugkerende startproblemen bij de Piper 
Tomahawk en een van de Cadets (PH-VFC)  zijn 
opgelost.

Maar bovenal kunnen we het vliegjaar 
afsluiten met de verkoop van de Piper To-
mahawk terwijl wij vooruitblikken op de 
aanschaf van een moderne vierzitter.

Verkoop Piper Tomahawk
Half september is de Piper Tomahawk na 
vele jaren trouwe dienst verkocht aan de 
vliegclub op Portoroz in Slovenië. De To-
mahawk stond al een jaar te koop omdat 
er te weinig op werd gevlogen en er daar-
door verlies op werd gemaakt. Daarom 
zijn we blij met de verkoop en de €28.000 
die hij heeft opgeleverd. 

Voor vertrek naar Slovenië is op kosten 
van de koper de avionica uitgebreid. Door 
een tragisch ongeval bij de vliegclub in 
Slovenië kon de aflevering pas half no-
vember plaatsvinden.

Vlootvernieuwing
Ondertussen kijkt de vliegclub vooruit. Er 

Onze Piper Tomahawk is verkocht

liggen veranderingen in het verschiet die 
bedreigingen maar ook kansen met zich 
meebrengen. Hierop willen we inspelen 
met de samenstelling van de vloot en 
daarmee de positie van de vliegclub ver-
stevigen.

De ontwikkeling van Vliegveld Lelystad is 
weer actueel en de kans is groot dat uit-
breiding van het vliegveld ten koste zal 
gaan van de General Aviation. De komst 
van verkeersleiding en een ILS nadering 
brengt echter ook met zich mee dat in-
strument vliegen vanaf Lelystad dan mo-
gelijk wordt.

Per  april 2015 zal de vliegopleiding moe-
ten voldoen aan de nieuwe Europese re-
gelgeving voor een Approved Training 
Organisation (ATO). In samenwerking 
met AOPA Nederland wordt hiervoor een 
nieuwe opleidingssyllabus ontwikkeld. De 
bestaande opleiding kan dan gemakkelijk 
worden uitgebreid met de Night Rating 
en de Instrument Rating. Dit breidt de 
mogelijkheid van de vliegschool binnen 
de club flink uit.

Bovendien willen we graag clubleden met 
ambitie voor een voortgezette vliegoplei-
ding en vliegers met aspiraties voor een 
eigen vliegtuig voor de vliegclub te be-
houden.

Daarom zijn wij gaan kijken naar een mo-
derne vierzitter die breed inzetbaar is. >> 
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Instrument System. Het gebruik van dit 
moderne instrumentenpaneel is erg toe-
gankelijk omdat het naast de beeldscher-
men seperate radio’s en conventionele 
standby instrumenten heeft. Hiermee 
heeft het alle moderne voorzieningen 
voor geavanceerd instrument vliegen 
terwijl er niets geprogrammeerd hoeft te 
worden voor een eenvoudig VFR vluchtje. 

In de Algemene Ledenvergadering van 31 
oktober is deze optie gepresenteerd. De 
aanwezige leden reageerden erg entousi-
ast. Dat sterkt het bestuur in de zoektocht 
naar een geschikt vliegtuig van dit type. 
Een eventuele aankoop zal weer worden 
voorgelegd aan de ledenvergadering.

Breed inzetbaar betekent geschikt voor 
meerdere rollen: voor lesvluchten, club-
vluchten en formatievluchten. Bovendien 
goed passend binnen de huidige vloot 
van Piper vliegtuigen. Daarbij zowel een-
voudig te gebruiken voor een kort VFR 
vluchtje als ingezet kunnen worden als 
geavanceerd instrument trainingsvlieg-
tuig.

Daarmee zijn we uitgekomen op een Pi-
per Warrior III met Avidyne EFIS. De War-
rior III is de opvolger van de Piper Cadet. 
Met hetzelfde airframe, vleugel en motor 
levert dit een bewezen betrouwbaarheid 
en identieke vliegeigenschappen. Het iets 
hogere startgewicht geeft dit type de be-
nodigde range voor clubvluchten.

Piper heeft de Warrior III als optie uitge-
bracht met het Avidyne Electronic Flight 

Piper Warrior III met Avidyne EFIS
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scherm met videofilms over de vliegclub.
Uitdelen van folders en Flightletters.
Dit alles in overleg met de Pilot Shop en 
de directie van de luchthaven.

Onze chef-instructeur Charles Kunst heeft 
het geweten; van half elf tot half vijf heeft 
hij instructie gegeven. Tijd voor de lunch 
was er amper en hij ging om half zes moe 
en voldaan naar huis. Ook de DRT heeft 
niet over belangstelling te klagen gehad. 
Alleen het feit al dat men op de linker stoel 
mocht zitten sprak veel mensen aan. Ver-
schillende flightofficers hebben de hele 
dag uitleg gegeven over de instrumenten 
en alles wat met vliegen te maken heeft. 
Alle gelegenheid voor ons om onze vlieg-
club te promoten.
Het was een succesvolle maar ook gezel-
lige dag en we hebben de vliegclub Flevo 

Lelystad airport 31 augustus 40 
jaar jong

Voor een feestje zijn de leden van de Vliegclub 
Flevo altijd te vinden.
Na een kort overleg besloten we het feest te 
ondersteunen en onze vliegclub op de voor-
grond te brengen.Verschillende flightofficers 
meldden zich direct als vrijwilliger en al na 
enkele dagen kreeg iedereen een mail met 
voorstellen.

Een flyer werd gemaakt met daarop een 
aanbieding om op die dag voor slechts € 
100 een proefles met 30 minuten zuivere 
vliegtijd te kunnen krijgen. De flyers wer-
den op het vliegveld uitgedeeld en op de 
balie van het Aviodrome gelegd.
Iedere belangstellende mocht op de lin-

Ervaringen
Joris Kniep

Joris Kniep als vertegenwoordiger van VCF

Ron Norp geeft de nodige uitleg

ker stoel in de DRT zitten en kreeg van een 
ervaren vlieger alle voorlichting over de 
instrumenten en alles wat men wil weten 
over de vliegerij op Lelystad. 
In de hangar hing een 40 inch beeld-

weer even op de kaart gezet en dat was de 
bedoeling. Dank aan alle vrijwilligers die 
deze dag van 09.00 uur tot 18.00 uur zich 
hebben ingezet voor de vliegclub!

In de skybox nemen Ed Lustig en Yvette Louwerse de hon-
neurs waar
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Clubvluchten
Peter Delis
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beld en net toen de weercommissie we-
gens het slechte weer zou worden afgezet 
kwam de kreet “it giet on”. In Lelystad was 
er 1.000 voet wolkenbasis, maar op onze 
eerste stop in Trier hadden we een keurige 
3.500  voet. 

Na het tanken en na het genot van een 
lichte lunch vetrokken we richting Mont-
beliard. Hier werden we voor het eerst, 
maar zeker niet voor het laatst, gecon-
fronteerd met de befaamde Franse Slag. 
De afrekening van de landing en van 
het tanken kostte de man in kwestie een 
fraaie dertien minuten. Gegevens werden 
ingevuld; naam, adres, waar we vandaan 
kwamen, waar we naar toegingen etc. Op 
de vraag waarvoor dat allemaal nodig was 
haalde de man zijn schouders op en riep 
iets als: dit is Frankrijk.

Het was een kwestie van meters maken 
en daar er in Montbeliard geen restaurant 
was (misschien was die lichte lunch toch 
niet zo’n goed idee) vertrokken we zo snel 
als mogelijk naar Lyon Bron. Een gecon-
troleerd veld vlak bij de grote broer. In de 
tocht van Montbeliard naar Lyon werden 
we voor het eerst geconfronteerd met de 
hobby van Willem Smit, het maken van 
low passes op ongeveer elk veld die hij 
tegenkomt. Of hij ook wat assistentie kan 
krijgen van de luchtverkeerleiding. We-
gens het ontbreken van een GPS was een 

De clubklucht naar Corsica

Uitstel
Iedereen kent het mopje wel van Sam die naar 
Amsterdam ging: hij ging niet. Woensdag 29 
mei stonden ongeveer vijftien mannen en een 
vrouw in de startblokken om naar Bastia te 
vertrekken, maar ze gingen niet. 

De weercommissie besloot dat we beter 
de koffers maar weer konden meenemen 
naar huis. Wellicht dat we wel ergens in 
Noord Frankrijk terecht konden komen, 
maar het risico om daar de volgende dag 
dan vast te zitten was te groot. 

Om een uur of elf togen we weer naar 
huis. In Almere begon toen de zon te schij-
nen en even was er twijfels aan de wijs-
heid van de commissie tot in het avond-
journaal beelden te zien waren van forse 
buien in België en Duitsland.

It giet on
Een dag later zaten we in Lelystad weer 
tegen een grijze massa aan te kijken. De 
metars en de tafs werden bestudeerd en 
dat stemde toch wel wat optimistisch. 
Gerard ging nog even op zijn tenen staan 
op het balkon, wellicht was hij de hogere 
luchtlagen aan het bestuderen. Frans was 
de boel nog even aan het overschrijven 
op zijn iPad!? Teuge werd nog even ge-

Costa Concordia
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veldje niet eenvoudig te vinden. Nee heb 
je en ja kun je krijgen en die ja kreeg Wil-
lem regelmatig.

Na aankomt op Lyon Bron snel de taxi en 
naar het Ibis Hotel, waar we pas rond een 
uur of half tien aan tafel gingen. 

De belangrijkste lessen van de eerste da-
gen waren dan ook:
•	 Eet	 wanneer	 je	 de	 kans	 krijgt.	 Lichte	
lunches zijn een risico.
•	 Ga	naar	de	WC	wanneer	 er	 een	WC	 is,	
laat lichamelijke factoren geen rol spelen 
in die beslissing. Je weet nooit wanneer je 
weer een WC tegenkomt.

Bastia ja/nee?
De volgende ochtend stonden de taxi’s 
rond negen uur op de stoep en zo vertrok-
ken we in gezwinde spoed weer naar het 
vliegveld. Nog even de landingsgelden 
afreken (ook de Franse Slag variant, maar 
iets minder erg dan in Montbeliard). De 
plannen liepen wat uiteen. De ene wilde 
graag naar Gap, de ander wilde vis eten in 
Cannes en zo vertrokken we allemaal naar 
Bastia, maar wel via verschillende routes. 
Zelf zat ik met Ed Lustig en Silvain van de 
Weerd in de Bravo en wij manoeuvreerden 
ons tussen de buien en de heuvels door 
naar het mooie weer in het dal van Greno-
ble, met als doel Gap te bereiken. Een 
kwartiertje na Grenoble sloeg de harde 

wind en de turbulentie echter toe, waar-
door het niet verantwoord was om door 
te vliegen. Na een draai van 180 graden 
zijn we de Alpen maar weer uitgevlogen 
om uiteindelijk te eindigen in Le Castellet, 
voor de autorace liefhebbers een bekende 
naam. Heerlijk in het zonnetje op het ter-
ras wilden we de lunch bestellen, maar die 
werd alleen binnen geserveerd. Ook heel 
bijzonder.

Vervolgens vlogen we een prachtige rou-
te langs de Franse en Italiaanse kust. Zelf 
schold ik de Bravo nog een keer uit voor 
de Charley wat me bij de landing op Al-
benga op wat hoon kwam te staan. Maar 
goed “wij” van de Bravo vlogen keurig via 
het VFR lijntje langs Saint Tropez, Cannes, 
Nice en Monaco, terwijl “zij” van de Char-
ley het ene verzoek kregen naar het ande-
re. Tien graden naar links, twintig graden 
naar rechts. Toch handig zo’n iPad. 

De eerste signalen bereikten ons dat we in 
Bastia niet welkom waren. Er was een No-
tam die dat aangaf dat er in Bastia wegens 
de te verwachten drukte geen parkeer-
plaatsen beschikbaar waren voor de GA. 
We waren toen nog in de veronderstelling 
dat wij “de drukte waren”. Ed legde dit nog 
even air to air to uit aan Milano Info dat 
die parkeerplaatsen toch echt voor ons 
waren en de Italiaanse verkeerleider gaf 
zich met een, dan moet je het zelf maar 
weten, over.  >>

Calvi
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Na een stukje Italiaanse kust langs San 
Remo en de Cipressa, vast bekend bij de 
liefhebbers van de wielersport kregen we 
een uitdagende landing voorgeschoteld. 
De lastige landingsbaan 27 was in gebruik. 
Op base ligt er nog een puist van een berg 
tussen ons de landingsbaan. Silvain zette 
de Bravo meer dan netjes aan de grond 
en toen bleek als snel, we konden echt 
niet naar Bastia. Lastig, lastig. De kisten 
die in Albenga waren geland b  esloten 
dan maar naar Calvi te vertrekken. Willem 
Smit die toch al ongeveer de helft van alle 
zendtijd in beslag neemt op de zendfre-
quentie met al zijn low passes, gooide nog 
al zijn charmes in de strijd en kreeg Bastia 
Info nog zover om naar het veld te bellen, 
maar dit mocht niet baten. Landen mocht, 
maar parkeren niet. Dit terwijl later uit een 
telefoontje van het Hotel in Bastia bleek 
dat van de kleine twintig parkeerplekken 
er exact nul bezet waren.

Maar niet getreurd, Calvi is prachtig (en 
veel mooier dan Bastia) en uiteindelijk 
troffen we iedereen om negen uur aan 
een zes!! gangen diner in een mooi hotel 
in Calvi. Na de gazpacho, risotto, eend, 
kaas, ijs/peer en de koffie togen we naar 
bed.

Asterix en de Corsicanen
In de strip bezetten de Romeinen de kust 
en de Corsicanen zijn heer en meester in 
het binnenland. En daar kunnen we ons 
wel iets bij voorstellen. Na een smalle 
kuststrook toornen hoge ruige bergen 
ruim tot 2.700 meter de lucht in. Maar voor 
wij diezelfde lucht konden gaan bevolken 
moest er eerst worden getankt. Door even 
niet op te letten werd mij € 300 van de 
creditkaart afgetrokken, terwijl we echt 
maar voor € 100 hadden getankt. Goe  de 
raad was duur. Er werd gebeld, maar niet 
opgenomen. Er werd weer gebeld, maar 
het resultaat bleef hetzelfde. Uiteindelijk 
kreeg ik een A4tje mee waarin mij plech-
tig werd beloofd dat ik nog voor € 200 aan 
Euroloodvrij tegoed had.

Eerst togen we door de bergen via een 
prachtige pas naar Calvi. Een air to air 
vliegveld, waar Ed een vaag bord zag staan 
die ons via een doolhof van hagen leidde 
naar een restaurant waar we een heerlijk 
pizza hebben gegeten. Hoewel de menu-
kaart op een groot bord was geschreven 
moest en zou Silvain zijn bril opzetten. Het 
vermoeden van Ed en van mij zelf was dat 
Silvain de niet op de vliegkaarten aange-
geven bergen van de topless dames aan 
het zwembad wilde bestuderen.

Ieder hielp een handje mee om Nico uit de kuil te trekken

Clubvluchten
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achter te laten. Hoe bijzonder is dat?

De dame aan de balie had echter wel hu-
mor. Op onze vraag waarom er in drie-
voud moest worden getekend, legde ze 
het eerste exemplaar op de balie met de 
woorden “so now you are devorced”. Het 
tweede exemplaar kreeg de titel mee “so 
now you are married with me” en aan de 
derde werd toegevoegd “and now you 
lost all your money”.

Corsica op de grond is minstens net zo 
mooi als Corsica in de lucht en via een 
prachtige route waar we de hele dag over 
hadden gedaan kwamen als eersten van 
de groep in Bastia aan. De hotelier die 
veertien man twee dagen eerder had ver-
wacht wist niet wat hij zag. 

Daar het nog steeds weekend was (het 
was zondag), mocht er nog steeds niet 
worden geparkeerd op het vliegveld van 
Bastia, maar na heel wat heen en weer ge-
bel lukte het Ed om Nico en Steef die in 
een ruk uit Nederland aan waren komen 
vliegen toch in Bastia te laten landen. 
Hierdoor verdubbelde het aantal bezette 
parkeerplaatsen van één naar twee en 
lagen er nog achttien ongebruikt bij. Wij 
konden werkelijk maar één reden be-
denken waarom we er niet mochten >>

Vanaf Calvi zijn we het hele eiland rond-
gevlogen. Een prachtig eiland. Na een 
landing in Propriano, waar we het vijfde 
toestel van de dag waren, vlogen we op 
10.000 voet dwars over Corsica heen weer 
terug naar Calvi. Ondanks de kou op die 
hoogte mocht de CCV niet op warm. 

’s Avonds heerlijk gedineerd in het ves-
tingstadje Calvi zelf. Waar we best wat 
bekijks hadden, wat moest toch die ene 
dame (Anneke) met veertien mannen. Na-
dat Silvain voor de volgende dag nog een 
auto had gereserveerd stapten moe maar 
voldaan in ons bed.

Darwin was wrong
Bij het ontbijt werd er nog even navraag 
gedaan of het reserveren van de auto was 
gelukt, waarna Silvain de volgende histo-
rische woorden sprak.

•	 Kan	een	vis	zwemmen?
•	 Kan	een	vogel	vliegen?
•	 Kan	Silvain	een	auto	reserveren?

Nu vissen kunnen blijkbaar niet zwem-
men en vogels kunnen niet vliegen, want 
Silvain had niet één maar twee auto’s ge-
reserveerd. Uiteindelijk was de ene auto 
wel te cancelen, maar dat was € 45 duur-
der dan dat exemplaar maar ongebruikt 

De Kuil van Nico
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Gehoord en gezien:

In de lucht boven Corsica: 
Do you have the airfield in site? Yes, 
allmost.

Van de Controller van Bastia:
Where can we park our airplain?
Eh, eh, eh, eh, park at you own discra-
tion.

Op het terras van Dahlemer Binz:
Mijn vrouw is 44. Eigenlijk vier jaar te 
oud. Ik ben al 4x getrouwd en van de 
ander drie ben ik gescheiden voordat 
ze veertig werden.

parkeren en dat is dat ze gewoon geen zin 
handen om in het weekeinde te werken. 
Met vijf man in Bastia en de rest op Sardi-
nië werd de zondag afgesloten.

Alle ballen verzamelen
Maandag was het zaak om elkaar weer te 
treffen, immers de volgende dag zou de 
terugvlucht alweer aanstaande zijn. De 
Bravo stond nog in Calvi en nadat we met 
de huurauto weer naar Calvi waren geto-
gen bleek van ons plannetje Pisa, Floren-
ce, Sienna niet veel terecht te komen. Het 
weer in Italië was te slecht. Het alternatief 
Elba en de Costa Concordia waren echter 
ook erg aantrekkelijk. Opnieuw kreeg Sil-
vain de taak om de uitdagende landing op 
Elba te doen en weer ging dat uit de kunst. 
Het landingsgeld was behoorlijk pittig 
(ruim € 65), maar touch en go’s waren gra-
tis, zodat ook Peter de nadering van de 
bergkant op Elba mocht uitproberen.

Vervolgens hebben we ramptoerist ge-
speeld door boven de 3.000 ft rondjes 
rond de Costa Concordia te vliegen. Zo 
wat lag dat schip dicht bij de wal!

Uiteindelijk troffen we elkaar aan het 
einde van de avond op een terras is Bas-
tia. Een heerlijk drie gangen menu werd 
genuttigd. Een extra vissoep vooraf? Nee 
dat ging echt niet, we hadden immers een 
menu, terwijl die vissoep toch echt los op 
de kaart stond. 

Kasteelheren
Op dinsdag werd de terugreis weer aan-
gevangen. In een lange trek over de Mid-
dellandse Zee. Eerst naar Avignon, waar 
we heerlijk hebben geluncht op het terras 
van Mama Mia. In de take-off van Avig-
non kregen we het verzoek wel gelijk naar 
links af te buigen. Er zat een andere kist op 
final voor een straight in. Wij vertrokken 
van baan 35 en die kist ging landen op 17. 
Dat voelde ook wel bijzonder. 

Al snel was er consensus. We gingen op 
weg naar Nuits Saint Georges. Een hotel-
kasteel met een eigen landingsbaan. Hoe 
vervelend is het toch om op verzoek van 
Mark Rutte de economie een beetje aan 
de gang te houden? Iemand moet het 
doen, dus offerden wij ons maar op. 
Na geland te zijn kregen we het verzoek 

om onze zes toestellen op een stukje be-
ton neer te zetten. Zo gezegd, zo gedaan. 
De volgende ochtend wilde iemand van 
de vliegclub daar om een uur of zeven in 
de ochtend wegvliegen. Stonden er zes 
kisten voor zijn deur.

Weer thuis
Nadat we Nico nog uit de modder had-
den getrokken vertrokken de kisten rich-
ting Nederland. Na wat omzwervingen, ik 
vloog met Willem Smit en dat weet je het 
wel, waren tegen de avond weer terug op 
ons vertrouwde honk in Lelystad.

Al met al was het voor mij de eerste keer 
dat ik zelf vliegend “zover van huis was”, 
maar het zal zeker niet de laatste keer zijn. 
Met dank aan Ed die alles prima had gere-
geld. Dat zelfs Ed niet opgewassen tegen 
de Franse slag, zegt alles over de Fransen. 
Maar Calvi is echter zoveel leuker dan Bas-
tia, dat zelfs dat nog goed uit pakte ook.
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Onze flightofficers

Als je op de club komt, word je altijd vriende-
lijk begroet door een flightofficer, die je vaak 
ook met raad en daad te hulp wil schieten als 
je een leuke bestemming zoekt, een landings-
kaartje nodig hebt, een headset of zwemvest 
wil lenen. Kortom, je komt ‘thuis’ op de club. 
Wie zijn die flightofficers? We hebben ge-
vraagd of zij zichzelf eens kort willen presen-
teren. Hierbij een eerste aflevering.

Dolf Koelbloed:

doen voor de gastvrije ontvangst gaf 
een goed gevoel. De locatie van de club 
op EHLE is perfect. Nou maar hopen dat 
Schiphol er met zijn fikken vanaf blijft, 
maar dat terzijde.

(PPL-vlieger, lid van Flevo Formation, co-
ordinator FO-diensten):
Flightofficer ben ik al heel wat jaren, vol-
gens mij een jaar of vijftien.
Mijn vaste dag is de maandag, waarop ik 
naast het reguliere werk als Flightofficer 
de omzet van de voorgaande week en 
de journaals van de vliegtuigen contro-
leer, nareken en zo nodig corrigeer. Vlieg-
club Flevo is eigenlijk een bedrijf binnen 
een vereniging, waar jaarlijks veel geld in 
omgaat dat naar behoren dient te wor-
den verantwoord. Mijn werk daarin op de 
maandag is een onderdeel waar de Flight-
officer op de dinsdag weer verder mee 
werkt, enz.
Zo houden we met elkaar een prachtige 
vereniging gezond en in vol vliegbedrijf.
 

Arthur van Maurik:
Ik ben met de DRT meegekomen en ver-
heug op het feit dat de kist nu beter wordt 
onderhouden dan ooit, hij ziet er netjes 
uit. Na een eerste kennismaking met de 
VCF was ik meteen verkocht. Leuke club, 
goed stel mensen, goede sfeer. Ik ben 
geen typisch club mens maar iets terug 

Ik ben vanaf mijn 12e bij de vliegerij be-
trokken, Zestienhoven, iedere zaterdag op 
de fiets van Kralingen naar het veld, weer 
of geen weer. Ik werd al snel lid van de JLB 
(jeugd luchtvaart brigade), veel te jong 
maar enthousiasme helpt. Na verloop van 
tijd kwam ik in de pro audio en akoestiek 
wereld terecht. Dat had ook met lucht-
dichtheid te maken.
Na vele jaren ben ik weer gaan vliegen. Op 
Teuge, eerst helikopter en toen weer fixed 
wing. Werd uiteindelijk mede eigenaar 
van Air Center Teuge.
Tot ik ging emigreren naar Canada; vlie-
gen is daar veel goedkoper dan hier. Ik 
raakte betrokken bij het open houden 
van luchtmachtbasis Scheerwater, bij de 
Young Eagles en bij het kiezen van een 
nieuwe helicopter voor de Luchtmacht. 
Een Eurocopter simulator demonstreren 
voor de minister en zijn gevolg, machtig. 
In Canada heb ik ook met de Sea and Air 
rescue groepen gevlogen en aan crew 
training gedaan. Een Cessna 172 is snel-
ler in de lucht dan een Sikorsky Heli van 
de Luchtmacht. En met uiteindelijk 6 tot 
10 Cessna’s kan je een flink gebied snel af-
zoeken. En met resultaat. Met zijn vieren 
in zo’n bakje: een vlieger, een navigator en 
twee paar ogen op de grond. Inderdaad 
je kan in Canada makkelijk verdwalen in 
het bos en we hebben echt mensen te-
rug gevonden. Samen met de Luchtmacht 
hebben we gewerkt aan een systeem met 
vaste afspraken over zoekpatronen vlie-
gen. Op lage snelheid met je wielen bijna 
door de boomtoppen is samenhang in de 
aanpak wel van waarde. 

Terug in NL ben ik blijven vliegen, minder 
dat wel, maar ik kon de RRR en de DRT >>
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niet los laten. Toen Peter van Hesse de DRT 
had gekocht, verhuisde ik van EHTE naar 
EHHV. En nu dus EHLE. Dank voor de gast-
vrije ontvangst.

Jan Driessen:

bij de Koninklijke Luchtmacht. Mijn werk 
lag op het vlak van Command and Con-
trol jachtvliegoperatiën. Door die functie 
was het mogelijk voor mij om regelmatig 
operationele backseatmissies te vliegen, 
vooral F-16 en F-15 (32 Tactical Flighter 
Squadron). 
Ook ben ik een aantal jaren als zgn. 
flightowner verbonden geweest bij lucht-
transportplanning op de vliegbasis Eind-
hoven met in aansluiting daarop planner 
luchtvervoer voor het Koninklijk Huis. De 
laatste drie jaar bij de KLu was ik redacteur 
van “Veilig Vliegen”, het vlieg- en bedrijfs-
veiligheidblad van de KLu , waarin ik me 
bezig hield met het schrijven van artikelen 
met betrekking tot vliegveiligheid. Het vo-
renstaande maakt duidelijk dat mijn inte-
resse ligt bij alles wat met het vliegen te 
maken heeft. Ik vind het daarom ook leuk 
om als Flightofficer iets te kunnen doen 
voor Vliegclub Flevo.

Remko Jager:
Ik ben Jan Driessen, 61, en zo’n twee jaar 
lid van de club. Nu de kinderen zelfstandig 
zijn en een vervroegde pensionering aan-
vankelijk lonkte (grrr), heb ik toegegeven 
aan mijn wens om een brevet te halen en 
leuke tochten te maken. Ik ben nu in de 
buurt van een examen aan het komen. 
Naast onze club ben ik ook lid van de 
Vrienden van de Catalina, waar ik ook vrij-
williger ben om PR te doen. Kijk vooral op 
www.catalina-pby.nl. De Catalina vliegt 
weer en was begin mei in Luzern CH. 
Ik heb me opgegeven als flight officer om-
dat het mij in staat stelt om sneller thuis te 
zijn in de wereld van het vliegen en geniet 
van de contacten en verhalen in de sky 
box.

Ko Norg:
Ik ben sinds enige jaren Flightofficer op de 
Vliegclub Flevo, en doe dat in principe een 
dag per week. Ik ben werkzaam geweest 

In 2009 bij de VCF begonnen met mijn 
vliegopleiding. Medio 2011 heb ik mijn 
PPL gehaald en ben ik gevraagd (reserve) 
flightofficer te worden. Een leuke manier 
om betrokken te zijn bij de VCF en de 
vliegerij. Vanaf 2013 vlieg ik op een Cirrus 
SR20 vanaf Teuge. Als flightofficer blijf ik 
de VCF trouw.

Mariëlle Didden:
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Ik begon met vliegen in 2007 en in 2009 
heb ik mijn zo felbegeerde PPL brevet 
gehaald. Op dit moment ben ik bezig met 
aerobatics en om mijn CPL te halen. Ik 
kom graag op de Vliegclub Flevo, daarom 
zet ik me in als Flight Officer. 

Richard Brouwer:
Ik ben Wingmember van VCF sinds 2010 
om er bij te horen, eens met een club-
vlucht mee te kunnen, met vliegers onder 
elkaar te zijn, voor de gezelligheid en niet 
te vergeten voor de mooie locatie op het 
vliegveld. 
Sinds 1980 ben ik actief als paravlieger 
voor parachute verenigingen. Van 1986 
tot 2010 (met een onderbreking van 3 jaar) 

vloog ik voor paraclub Flevo vanaf vlieg-
veld Lelystad. Momenteel vlieg ik voor de 
Vereniging Parachutisten Centrum Teuge. 
Ik ben Flight Officer geworden omdat ik 
ermee op een niet verdachte manier re-
gelmatig op het vliegveld kan zijn.

Onze flightofficers
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Clubvluchten
Henk Odink

Alpenvlucht, gezien door de bril 
van een passagier

Wat was het een belevenis om zomaar, als 
cadeautje van je zoon, een vliegtrip mee te 
mogen maken met een paar clubleden van 
de vliegclub Lelystad. Geweldig wat een paar 
mooie dagen, wat was het mooi weer, maar 
wat ook zeker zeer belangrijk was, wat was 
de stemming goed. Alleen daarvan al heb ik 
geweldig genoten. Ik wil proberen om in dit 
stukje een indruk te geven van wat ik op deze 
vlucht over de Alpen en Dolomieten gezien en 
ervaren heb tijdens deze drie prachtige dagen.

Dag 1
Op zaterdagmorgen 10 augustus ‘s mor-
gens om 9.00 uur kwam ik bij het onderko-
men van de vliegclub aan waar een aantal 
leden reeds bezig was om de vlucht voor 
die dag voor te bereiden. Onder het genot 
van een paar koppen koffie werden de 
kaarten bestudeerd en de vluchtplannen 
besproken en doorgenomen. Want hoe is 
het weer, hoe is het zicht, hoe en waar lig-
gen de vliegvelden? Kortom het opzetten 
van een vliegplan vergt natuurlijk een niet 
onbelangrijk deel van de totale vlucht.
Er was die morgen matig zicht boven de 
Veluwe, maar dat zou naarmate we wat 
meer oostwaarts zouden vliegen snel be-
ter worden. En zo vertrokken we inderdaad 
richting Duitsland, drie toestellen van de 
club. De PH-DRT, de PH-VFB, de PH-VFA en 
de G-CIRU, een prachtig toestel, dat voor 
alle zekerheid nog even naar de basis te-
rugkwam om een vermeend mankement 

feltorte, in het zonnetje buiten konden 
zitten. 
Het restaurant bij dit vliegveld was niet 
veel soeps, maar de koffie en de appel-
taart maakten veel goed. Nadat we de 
koffie genuttigd hadden en de vliegtui-
gen weer waren bijgetankt werd de vlucht 
voortgezet richting Rothenburg ob der 
Tauber. Daarna doorgevlogen over zuid 
Duitsland. Erg mooi om over het grote en 
vernieuwde voetbalstadion van de Deut-
sche voetbalclub FC Bayern, de “ALLIANZ 
Arena”, te vliegen. Tjonge, wat een stadion.     

Na nog een uurtje vliegen over o.a. de 
Chiemsee, waar heel veel kleine zeil-
scheepjes op het water dobberden, en 
waar op een eilandje midden in de Chiem-
see een aantal hotels en huisjes stonden, 
vlogen we ook nog over een schitterende 
mooie typisch Duitse oude burcht, een 
schitterend gebouw, goed en helemaal 
gerenoveerd met prachtig aangelegde 
tuinen, helemaal in de stijl van de renais-
sance. Wat was het genieten om van bo-
ven uit de lucht al dit fraais te zien. En 
verder vlogen we in de richting van de 
prachtige Oostenrijkse stad Salzburg.
Aangekomen bij het vliegveld konden 
we niet gelijk landen, we moesten even 
blijven hangen boven Whiskey, want een 
grote Embrear 190 had voorrang op ons, 
en dat had voor ons het prettig gevolg, 
dat wij in het zicht van de landing van dat 
grote toestel de landing konden inzetten. 
Prachtig om zo’n grote jongen vlak voor 
je te hebben en te zien landen. Ook bij-
zonder, voor mij althans, was dat we de 
gele “Follow Me” auto moesten volgen en 

te checken (altijd goed: safety first). En….
inderdaad, het weer werd naarmate we 
verder oostwaarts vlogen steeds beter, zo 
goed zelfs dat we bij de eerste landing in 
Duitsland, op een vliegveld in Sauerland, 
in de buurt van Breitscheid onder het ge-
not van een kop koffie met heerlijke Ap-

naar een plek werden verwezen waar ge-
lijk een grote gele tankwagen met 35000 
liter brandstof aan kwam rijden. Nu eens 
een keer niet zelf naar de pomp taxiën, 
maar de pomp kwam deze keer naar ons 
toe om ons toestel af te tanken. Keurig en 
beleefd werden we geholpen en met een 
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terende ruimte op de luchthaven werden 
de vluchtplannen voor die dag besproken. 
Mede omdat het die dag schitterend weer 
was, werd in onderling overleg besloten 
om de vlucht te wijzigen en niet zoals eer-
der de bedoeling was in westelijke, maar 

bus naar de aankomsthal gebracht. Wel 
heel bijzonder om naast en tussen al die 
grote toestellen je eigen kleine toestel te 
mogen parkeren. Wat een mooie afslui-
ting van de eerste vliegdag.     
Maar…. Natuurlijk was dit nog lang niet de 

late uurtjes in een erg genoeglijke sfeer 
nog een neutje pikten.

Dag 2
Na een heerlijke nachtrust in het mooie 
hotel in hartje Salzburg gingen we met de 
taxi richting Salzburg Airport. In een schit-

voor was. Omdat het ontbijt in Salzburg al 
even geleden was, hadden we op het ter-
ras van het platform van vliegveld Klagen-
furt een heerlijke lunch genuttigd, terwijl 
voor onze neus een grote Boeying 737 van 
Lauda Air het luchtruim koos. Nadat er vol-
getankt was konden we de vlucht door >>

afsluiting van de dag, want na het genot 
van het vliegen overdag, volgde het ge-
not van een heerlijke zwoele zomeravond 
in Salzburg. Eerst met de taxi naar het 
keurig en supernette hotel in de Altstadt, 
met uitzicht op de zeer bekende Salzbur-
ger Burcht. Na een heerlijke verfrissende 
douche dronken we met samen (met z’n 
twaalven) in de tuin van het hotel een 
heerlijk drankje. Heel gezellig, daar niet 
van, maar om het nog gezelliger te maken 
besloten we in goed overleg om naar de 
Altstadt van Salzburg te lopen en daar een 
restaurant te zoeken om voor de inwendi-
ge mens te zorgen. Nou, dat hebben we 
geweten. We bestelden 2 grote schalen 
“mixgrill a la Salzburg” voor 6 personen. 
Heerlijk, en er bleef uiteindelijk niet veel 
van over. Goed teken. Sommigen besloten 
het hierna maar voor gezien te houden en 
zochten het hotel weer op, terwijl anderen 
op het terras van het restaurant tot in de 

in zuidelijke richting via Tarvisio in Italië 
te vliegen over en tussen de Dolemieten 
door richting Bolzano. Een besluit wat 
naar later bleek een zeer goede beslissing 
was. Ik had zelf de mogelijkheid om als 
passagier van vliegtuig te wisselen en met 
Willem en Willem-Luuk in de Cirrus mee te 
mogen vliegen. Wat een mooi en geavan-
ceerd toestel, verbazingwekkend wat een 
schitterend en functioneel instrumenten-
paneel. Vooral de informatie en weergave 
van het navigatiesysteem vond ik werke-
lijk fantastisch ( m.n. de steeds weer te-
rugkerende waarschuwing in rood, dat we 
een andere koers moesten vliegen).  

Voor vertrek werd alles goed en zorgvul-
dig gecontroleerd. En zo vlogen we in 
prachtig weer richting Bolzano in Italië, 
We moesten een tussenstop in Klagenfurt 
maken, waar bijgetankt moest worden 
omdat daar in Bolzano geen mogelijkheid 
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de Dolemieten voortzetten. Wat een 
schitterende vergezichten, wat een hoge 
pieken, wat een prachtige diepe dalen, 
overweldigend om dit te kunnen beleven. 
Dwars door deze hoge pieken en dalen 
vlogen we richting Bolzano, waar we in de 

Even zwaaien natuurlijk, een paar foto-
tjes maken en dan snel zien dat Mariëlle 
zonder handjes het toestel bestuurt en 
ook een paar foto’s maakt. Geweldig om 
elkaar in de (v)lucht zo van dichtbij te kun-
nen fotograferen. Zoiets heb ik als passa-

aanvliegroute laag over de stad vlogen, 
steeds lager en lager, totdat we de lan-
dingsbaan vlak achter de stad konden zien 
liggen. Na een final approach stapten we 
uit het toestel onder een strak blauwe he-
mel en een zeer aangename temperatuur. 
Zeker niet onvermeld mag blijven, dat we 
hier in Bolzano een lekkere en onvervalste 
echte Italiaanse cappuccino hebben ge-
dronken in een mooie nieuwe vertrekhal. 
Ook de service was hier goed, want met 
een golf buggie werden we weer naar de 
toestellen teruggebracht.      

Na deze korte, maar prachtige, tussenstop 
zijn we na het maken van het volgende 
vluchtplan weer opgestegen en over 
de grote en bekende Brennerpas weer 
in noordelijke richting gevlogen. Weer 
prachtige bergtoppen, diepe dalen, in-
drukwekkende bergketens. Wat voel je je 
als mens dan maar klein en nietig als je in 
een vliegtuigje zo tussen deze grote ber-
gen door vliegt. 
Over de Brennerpass vliegen is natuurlijk 

mooi, maar het wordt pas echt mooi, als 
je dan ineens voor je een klein wit vlieg-
tuigje ziet. Nog mooier wordt het dan als 
je dichterbij komt en dan merkt dat het de 
PH-VFB is, met Mariëlle als gezagvoerder. 

gier natuurlijk nog niet vaak (eigenlijk nog 
nooit) meegemaakt, maar dat dit je een 
kick geeft is mij nu wel duidelijk gewor-
den.    

Wat een schitterende vlucht, zo over de 
Alpen en over de rivier de Inn. Ook de 
stad Innsbruck konden we mooi zien lig-
gen. Via Innsbruck zijn we doorgevlogen 
naar vliegveld “Bodensee-Friedrichshafen” 
aan de noordzijde van de Bodensee. Op 
dit vliegveld werden we begroet door 
een grote Zeppelin, die juist bezig was te 
landen. Mooi, om zo’n enorm grote sigaar 
met een bakkie eronder, want anders is 
het niet, van zo dichtbij te zien. Ook hier 
werden de toestellen gelijk afgetankt en 
op hun plaats gezet voor de nacht. Na een 
snelle taxirit langs en naar de oever van de 
Bodensee, waar we ons hotel hadden, nog 
lekker even een biertje gepikt, opgefrist 
en/of gedoucht en ‘s avonds aan de oe-
ver van het meer bij een Thais restaurant 
weer heerlijk en reuze gezellig gegeten 
en nadien nog lang, voor sommigen nog 

heel lang, op het terras gezellig bij elkaar 
gezeten.    
 

Dag 3 
De laatste dag van onze trip was alweer 
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grote fontein en foto’s maken op de pier 
van een vertrekkende veerboot en van 
een laag overvliegende Sea King helicop-
ter. Nog weer opnieuw een vliegplan ma-
ken voor de komende dag en daarna in de 
taxi naar het vliegveld, een rit van onge-
veer een kwartiertje     

Het vertrek vanaf de luchthaven, het op-
stijgen en de vlucht in Noordelijke rich-
ting verliep allemaal volgens planning 
en zo vlogen we over het Bayerische land 
met de autoweg A12 en A14 als een lint 
onder ons richting Speyer, een stad die ik-
zelf heel goed ken van onze vakanties. Ja-
renlang kwamen we op weg naar Zwitser-
land langs deze plaats, maar een vliegveld 
had ik er nog nooit gezien. Op dit veld 
hebben we gegeten wat de pot schaft, 
n.l. een soort pizza met wat patat, ik zal er 
niet over klagen, maar dat de ober en de 
bediening erg vriendelijk waren, nou, dat 
mocht wel wat beter. Maar goed, niet ge-
zeurd, we hadden weer wat in onze maag 
en konden de vlucht weer vervolgen rich-

aangebroken. Opstaan, douchen, aankle-
den, ontbijten en daarna met z’n allen een 
prachtige ochtendwandeling gemaakt 
langs de kade van het meer. Geweldig 
toch om met elkaar de dag zo te begin-
nen. Even een groepsfoto maken voor de 

ting Dahmeler Binz. Hier werd het weer 
wat minder, regenwolken trokken over 
en de berichten waren ook niet van dien 
aard dat we er lang konden blijven. Even 
nog hebben we bovenin de verkeerstoren 

gekeken naar de capriolen van een twee-
persoons ultra light vliegtuigje, maar erg 
boeiend was dat ook niet zodat we beslo-
ten om te beginnen aan de terugvlucht 
naar airport Lelystad.
Onderweg naar Lelystad werd het weer 

steeds beter en uiteraard was het zicht 
dan ook beter. De laatste airmiles vlogen 
we met een zeer voldaan gevoel naar de 
thuishaven. Moe, en erg voldaan en met 
een fijn gevoel dat we weer veilig te-
rug waren op de basis hebben we in het 
clublokaal nog onder het genot van een 
drankje wat nagepraat over deze fantasti-
sche vlucht.

Tot slot wil ik dit verhaaltje besluiten met 
dank aan mijn zoon Robert, die me als ver-
jaardag kado dit uitstapje had geschon-
ken. Ook wil ik Willem en Willem Luuk 
bedanken voor het feit dat ik met hen het 
mooiste deel van de vlucht, n.l. de Dolo-
mieten, als passagier in de Cirrus, met 
goedvinden uiteraard van Gerard Eijken 
!!!, mocht meevliegen. En natuurlijk wil 
ik ook de andere personen die aan deze 
vlucht hebben deelgenomen, bedanken 
voor de fantastische momenten die ik 
mocht beleven en meemaken rondom en 
tijdens deze vlucht. 
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de strijkers zijn vervangen door klarinet-
ten. Verder hebben eigenlijk alle instru-
menten uit het symfonie-orkest ook een 
plaats in de harmoniebezetting. Trompet, 
trombone, hoorn, bas, euphonium, fluit, 
hobo en fagot, aangevuld met een per-
cussiesectie bestaande uit drums, pauken 
en melodisch slagwerk. Daarnaast bevat 
de harmoniebezetting in tegenstelling tot 
het symfonie-orkest ook saxofoons. Deze 
unieke combinatie van instrumenten 
maakt dat een harmonie geschikt is voor 
het uitvoeren van vele stijlen muziek, wat 
voor een amusementsorkest als het KLM 
Orkest ideaal is. Vele klassieke werken zijn 
gearrangeerd voor harmoniebezetting, 
maar het orkest speelt net zo makkelijk 
een jazzy bigband arrangement. Wat re-
pertoirekeuze betreft lijkt het KLM Orkest 
op het Orkest van de Koninklijke Lucht-
macht, dat ook een harmoniebezetting 
heeft.

Het orkest heeft ongeveer 50 leden, zowel 
professionals als amateurs. Er wordt ge-
middeld 1 tot 2 keer per maand een con-
cert gegeven, waarbij de locaties uiteen-
lopen van de vertrekhal op Schiphol tot 
en met grote theaters, waarbij ook regel-
matig bekende artiesten worden bege-
leid. Door de jaren heen heeft het orkest 
gewerkt met grote namen als Laura Fygi, 
Paul de Leeuw en Veldhuis en Kemper. 
Ook wordt er bij bijzondere gelegenheden 
in het buitenland opgetreden. In 2013 bij-
voorbeeld was het het veertig jarig jubile-
um van de eerste KLM vlucht op Maleisië, 
en ter ere daarvan gaf het orkest een serie 
concerten in Kuala Lumpur, waaronder 
een uitvoering in de concertzaal van de 
beroemde Petronas Twin Towers.

Meer weten? Kijk op www.klmorkest.nl

Het KLM Orkest: Music on Wings

Ik heb twee grote liefhebberijen. Het vliegen 
(en voordat ik dat zelf leerde de luchtvaart in 
het algemeen) is daar één van. De andere is 
muziek. Ik had mijn eerste pianoles toen ik 
vijf was, en sindsdien heb ik me, naast toet-
sen, nog verschillende andere instrumenten 
eigengemaakt waaronder hobo, klarinet en 
saxofoon. Op zich hebben deze twee passies 
weinig raakvlakken zou je denken, maar ik 
heb ze toch weten te combineren. Hoe? Ik 
speel in het KLM Orkest.

Het orkest is, net als de Aeroclub, een per-
soneelsvereniging van de KLM. Althans, 
zo is het ooit begonnen ruim zestig jaar 
geleden. Anno 2013 is het orkest vooral 
PR-middel, met als doel het promoten van 
KLM in binnen- en buitenland door middel 
van optredens in theaters en op festivals 
en andere culturele evenementen. De be-
zetting bestaat nog steeds deels uit KLM 
personeel, maar sinds een aantal jaar is 
het orkest ook toegankelijk voor “buiten-
leden”, mits het muzikale niveau voldoen-
de is. Dit is om voldoende bezetting te 
kunnen garanderen in een tijd dat steeds 
minder mensen een instrument bespelen 
en veel KLM’ers vanwege de aard van hun 
werk simpelweg de tijd niet hebben om te 
repeteren en bij de uitvoeringen te zijn.

Het KLM Orkest is in de basis een blaasor-
kest, een harmonie om precies te zijn. En 
dit behoeft voor de niet-ingewijden wel-
licht enige toelichting. Een harmonie is 
namelijk in tegenstelling tot wat veel men-
sen denken geen “hoempapa orkest.” De 
opstelling is nog het beste te vergelijken 
met een klassiek symfonie orkest waarbij 

Onze leden
Chris Krook
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Clubpolo’s op voorraad, verkrijgbaar in de maten M, L, XL en XXL. Kleur donkerblauw 
met op de linkerborst ons clubembleem geborduurd met daaronder zilverkleurig de 
tekst EHLE - HOLLAND.
Prijs € 35,- per stuk.
Het is ook mogelijk om op de rechterborst van de polo een naam te laten borduren (ook 
zilverkleurig). Meerprijs € 5,- per naam.

Badges voor op overall, vliegtas en/of reistas. Afmeting 5,5 x 11 cm, klittenband be-
vestiging. Kleur lichtblauw met daarop onze clubwing en daaronder een naam naar 
wens geborduurd.
Prijs € 15,- per stuk.

Caps op maat verstelbaar, donkerblauw, met voorop ons clubembleem geborduurd en 
achterop zilverkleurig de tekst EHLE - HOLLAND.
Prijs € 15,- per stuk.

Metalen clubwing in de clubkleuren, dubbele pinbevestiging, breed 9 cm, voor op 
het vliegjack.
Prijs € 20,- per stuk.

Clubwing reversspeld in de clubkleuren, breed 3,5 cm.
Prijs € 10,- per stuk.

Alles leverbaar via Dolf Koelbloed, logos.av@planet.nl

In de clubvitrine

Clubvitrine
Dolf Koelbloed

aircraft maintenance
line- en base-maintenance /
inkoop / verkoop / verhuur 
van:

Burg. v. Royenstraat Oost 106
9602 CL Hoogezand
The Netherlands
E info@dynamicaviation.nl
T +31-6-17.58.71.72

offi  ce                    hangar
vliegtuigen
motoren
onderdelen

Hangar 17L • Emoeweg
Lelystad Airport • EHLE
The Netherlands
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Vandaag ga ik lunchen op ...
Roeland van Vledder

Koblenz-Winningen (EDRK)

Het veld
Koblenz is een populaire bestemming, 
en terecht. Het veld is prachtig gelegen, 
vlakbij het punt waar de Moezel in de Rijn 
stroomt. Het veld zelf ligt op een verho-
ging, aan de zuidzijde ligt een behoorlijke 
heuvel (2276 ft) met een zeer herkenbare 
toren. Zowel aan de noordzijde als aan 
de zuidzijde ligt er een circuit op 1600 ft. 
Het veld zelf ligt op 640 ft. De aankomst 
is spectaculair, of je nu op de 06 of de 24 
landt. Voor vliegers die niet gewend zijn 
aan vliegen in heuvelachtig terrein zal het 
even wennen zijn om de hoogte en het 
glijpad goed in te schatten. Houd je aan 
de gebruikelijke settings en daalsnelhe-
den op downwind, base en final en je zult 
zien dat je goed uitkomt. Bedenk wel dat 
je bijna 1000 ft moet dalen in het circuit 
en niet 700 ft zoals we op Lelystad ge-
wend zijn. Ter hoogte van de threshold op 
downwind de daling inzetten geeft een 
goed resultaat. Ook dien je rekening te 
houden bij crosswind dat de landing iets 
uitdagender is dan je gewend bent. De 
wind kan behoorlijk van richting en kracht 
veranderen, met name bij een nadering 
op de 06.

De heenweg
Je kunt de vlucht natuurlijk in één track 
doen, maar het is ook goed mogelijk een 
pilotenwissel in te bouwen en toch op 
tijd voor de lunch te arriveren. Een zeer 
geschikt veld voor een tussenstop is Spa 
(EBSP). Let goed op bij de crossing van 
de TMA in Maastricht. Ik vind het pret-
tig om MAS VOR als waypoint te gebrui-
ken. Makkelijk als je een GPS hebt, ook 
leuk om je vaardigheid op peil je houden 
door de VOR te gebruiken. Meld je tijdig 
aan bij Beek (119,47). Bij MAS heb je links 
een mooi zicht op de basis Geilenkirchen. 
Vanaf MAS gaat het in rechte lijn naar Spa. 
Het veld ligt hoog, op 1542 ft. Houd hier 
rekening mee als je het weer bestudeert. 
Je hebt een ceiling nodig van 3000 ft. En 
vergeet niet als je het toestel geparkeerd 
hebt om de rem goed aan te rekken en 
de ijzeren blokken die al klaar liggen te 
plaatsen. Het platform loopt sterk af! Ben 
je met zijn tweeën dan kan de vlieger het 
beste in het toestel blijven met de voeten 
op de rem en de ander uitstappen om de 
blokken te plaatsen. Vanaf Spa is het een 
prachtige tocht om door te vliegen naar 
Trier en dan de Moezel te volgen richting 
Koblenz. Zowel op Spa als Koblenz is Av-
gas verkrijgbaar.

EDKR gezien bij nadering van de 06

20
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De route

Het terras
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Het restaurant
Op het vliegveld bevindt zich het Griekse 
restaurant “Delphi” dat beschikt over een 
prachtig terras met uitzicht op de baan en 
de opstelplaatsen. Het is alles wat je je bij 
een Grieks restaurant voorstelt, inclusief 
Griekse beelden. Verwacht geen haute 
cuisine maar gewoon een lekkere hap te-
gen zeer betaalbare prijzen. In het week-
end is het er altijd druk want ook veel niet-
vliegers vinden dit een mooi uitstapje. In 
de winter is er ook binnen genoeg plaats. 
Het restaurant is dagelijks vanaf 11.00 uur 
geopend.

De terugvlucht
Nadat de inwendige mens is verzorgd 
wordt het tijd voor de terugvlucht. Het is 
natuurlijk prachtig om de Rijn terug te vol-
gen naar Nederland maar dat vereist veel 
voorbereiden én toestemming om door 
de CTR’s van Keulen (via Sierra en Whis-
key) en Dusseldorf (via Sierra en overhead 
naar November) te vliegen, en een tus-
senstop op Dinslaken te maken. De kans 

is reëel dat je geen toestemming krijgt als 
het erg druk is. Een goed alternatief is om 
over het prachtige Sauerland te vliegen 
via de VOR’s COL en GMH en een tussen-
stop te maken in Arnsberg (bekend van 
de vliegkampen), Hamm, Münster-Telgte 
of Stadtlohn. 

Al met al een mooie dagtocht met een 
lekkere hap, die ook goed gemaakt kan 
worden in de wintermaanden door één of 
beide tussenstops te laten vallen. 
Veel plezier en eet smakelijk!
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Ervaringen
Peter Delis
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Rekken de grens over en vervolgens koers 
110 langs Munster en over Paderborn/
Lipstadt. Toch ook een veld waar de grote 
jongens makkelijk kunnen landen. Twin-
tig minuten (!) na Paderderborn/Lipstadt 
later meldden we ons bij November. Daar 
het een gecontroleerd vliegveld betreft 
volgden we netjes de aanwijzingen van de 
Controller. En daar lag het nieuwe Kassel-
Calden. De baan is 2.500 meter lang en 45 
meter breed.  Landen was geen probleem 
dus.
Op het GA platform stonden wel enkele 
tientallen toestellen. Na het een flinke 
wandeling kunnen we maar liefst € 8 neer-
leggen voor onze landing. Omdat Henry 
Kassel-Calden ook wel graag in zijn boekje 
wilde, legden we er nog € 8 naast zodat 
we met een Touch and Go konden vertrek-

Meest zinloze vliegveld ooit is nu 
geopend

Zo begon een stuk in de Telegraaf een aantal 
weken geleden. Voor maar liefst € 280 mln. 
is het nieuwe vliegveld Kassel-Calden aange-
legd. Voor de eerste vlucht naar Antalya kwa-
men zes passagiers opdagen en de vlucht werd 
dan ook geannuleerd.

Omdat je op voorhand de Telegraaf niet 
zomaar kan geloven besloten Henry van 
der Wal en Peter Delis zelf maar eens 
een kijkje te gaan nemen. Kassel-Calden 
(EDVK). Het veld ligt op een kleine zeven 
kwartier vliegen van Lelystad.
De vlucht zelf was met zes tot zeven dui-
zend voet aangenaam rustig. Gewoon bij 

Final Kassel-Calden

Het GA-platform
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trekkelijk terras.
Onze ruwe schatting was dat er toch mini-
maal zo’n vijftig medewerkers aan politie, 
brandweer, catering, infostand, control-
lers etc. etc. werkzaam waren. Het kan dan 
ook bijna niet anders dan dat die € 280 
mln. pas een begin zijn van de verliezen 
die dit vliegveld leidt.

Bij vertrek had de Controller het heel erg 
druk, met uitsluitend GA-verkeer. Omdat 
het een gecontroleerd vliegveld betreft 
hield de dame in kwestie letterlijk zes, ze-
ven vliegtuigen in de lucht. Stel je Lelystad 
eens voor als gecontroleerd veld waarin 
de Tower je vanaf Bravo naar de baan 
moet leiden. Het duurde een stief kwar-
tiertje voordat ze ons met het verzoek 
om een snelle departure liet vertrekken. 
Na het rondje van € 8 euro vertrokken we 
weer naar Lelystad.

Onze conclusie: de Telegraaf zou wel eens 
gelijk kunnen hebben. Het is een super 
duur GA-veld. De reden waarom je er 
wellicht toch eens naar toe zou kunnen 
vliegen is dat je de procedures van een 
gecontroleerd veld kan oefenen met uit-
sluitend GA-verkeer.

ken. Er wordt nog volop gebouwd en met 
name de GA-faciliteiten zijn nog niet af.  
Wel was er de in Duitsland kenmerkende 
vriendelijke ontvangst op EHTX-niveau en 
een keurige voorbereidingshoek voor de 
GA-vliegers. 

Doordat er nog geen catering faciliteiten 
beschikbaar waren voor het GA-verkeer  
waren we genoodzaakt tien minuten be-
pakt en bezakt te lopen naar de Passagiers 

Nog niet erg druk met airliners

De passagiers-terminal: uitstapje voor de lokale bevolking 

Terminal. Een mooi gebouw en best wel 
wat volk over de vloer. Het bleken echter 
voornamelijk dagjesmensen vanuit de 
beurt te zijn die het nieuwe vliegveld kwa-
men bewonderen. Er vertrok op zondag 
namelijk maar één commerciële vlucht. 
Onder het genot van een aardappelsalade 
en Duitse Slager zaten op een niet onaan-
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Terug in Nederland begon hij gewoon op-
nieuw. Verder werd hij flightofficer en na 
korte tijd de vaste man op de zaterdag. 
Daarnaast vroeg hij toetreding tot Flevo 
Formation, het formatieteam van onze 
club. Na tests door de instructeurs werd 
hij daar als jongste deelnemer in oplei-
ding genomen, waarna hij uitgroeide tot 
een van de vaste vliegers van de Formatie.

En toen werd hij ziek, najaar 2012.Aan-
vankelijk leken de behandelingen effect 
te hebben en was Arjen vol goede moed, 
een karaktertrek die hem kenmerkte. Als 
reserve-FO doet hij op zondag 3 maart 
van dit jaar weer zijn dienst, hoewel hij na 
afloop doodmoe is. Op 19 april is hij bij de 
voordracht in het Aviodrome, die André 
Kuipers voor onze club geeft. En op zater-
dag 8 juni vliegt hij zijn achteraf bezien 
laatste vlucht, weliswaar onder toezicht 
van René Schel, maar zelfstandig van mo-
tor aan tot motor uit.

Zijn ziekte sloopt hem langzaam. Op 
zondag 14 juli moet hij zich als FO laten 
vervangen en op maandagavond 5 au-
gustus bezoekt hij het FO-overleg, een pe-
riodieke bespreking met alle flightofficers. 
Achteraf een afscheid. Vijf weken later, op 
maandag 9 september, overlijdt hij.

Op de dag van zijn uitvaart, een week la-
ter op Zorgvlied, was het keihard en zwaar 
thermisch weer, maar Flevo Formation 
vloog boven zijn graf. Met een groot aan-
tal leden waren wij aanwezig ten afscheid 
van een vliegvriend die leefde voor het 
vliegen, een zeer betrokken clubgenoot 
en een heel prettig mens.

PPL-vlieger, Flightofficer en lid Fle-
vo Formation

Lid bij ons werd hij in 2002, nog net geen twin-
tig jaar oud. Opmerkelijk voor iemand van die 
leeftijd. Toen hij kortgeleden helaas overleed 
was hij net éénendertig.

Van die éénendertig jaar was hij elf jaar lid 
van Vliegclub Flevo, éénderde van zijn le-
ven. Ook opmerkelijk.

Les kreeg hij van toen nog Henk Ceu-
lemans en verder in het klasje bij René 
Schel, we kennen het repertoire. Zijn PPL 
haalde hij op 19/6/2006 en in totaal vloog 
Arjen 150 uur bij onze club. Maar daar is 
niet alles mee gezegd.

Hij wilde beroepsvlieger worden, maar ja, 
zo’n opleiding kost veel geld, veel meer 
dan waarover hij kon beschikken. Op ad-
vies van vliegers bij onze club solliciteerde 
hij bij de Koninklijke Luchtmacht, onder-
ging de ene test en keuring na de andere 
en werd aangenomen. Arjen verkocht zijn 
IT-bedrijfje en vertrok naar Portugal, waar 
de tests voor zijn mogelijke geschiktheid 
als jachtvlieger voor een groot deel plaats 
vonden. Van alles hield hij ons in detail op 
de hoogte.

Arjen doorliep alle proeven en tests naar 
tevredenheid en werd definitief goedge-
keurd als militair vlieger. De in 2008 uit-
brekende economische crisis doorkruiste 
evenwel zijn plannen. Defensie schrapte 
taken en banen en de groep van Arjen 
werd niet meer opgeroepen. 

In m
em

oriam
  Arjen Stobbe (1/8/1982 - 9/9/2013)
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Veiligheid
Nick van den IJssel
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tie, terwijl ik de goed doorgenomen ‘op-
dracht’ nog eens door mij heen laat gaan 
om zo meteen toch goed voor de dag te 
komen. Het is zijn afstudeeropdracht en ik 
wil een goede bijdrage leveren! 

Alle deelnemers kregen een stapeltje pa-
pieren met testvragen over hun Engelse 
taalvaardigheid en instelling m.b.t. deze 
test. Daarnaast kregen we een te vliegen 
traject: circuit A4. Hierop stonden koer-
sen, snelheden, hoogtes en draaipunten 
die we moesten vliegen (zie foto’s), met 
een gedetailleerde uiteenzetting van 
waar te draaien, bijvoorbeeld bij een DME 
van 3 nm. Met een bocht van 30 graden 
en een steeds wisselende snelheid door 
het gehele traject; dat is natuurlijk ook 
logisch in een circuit. Ik visualiseerde een 
linkerhands circuit zoals we op Lelystad 
hebben. Ik zou dan m.b.v. punten op de 
grond /DME wel de juiste afstand etc. kun-
nen houden.
Ik werd voorgesteld aan een collega van 
Steven en de student die de afstudeerop-
dracht had opgesteld en ons had uitge-
nodigd. Steven en zijn collega liepen in 
groene overalls zoals we dat meer zien bij 
militairen. Zij waren nog in opleiding en 
hadden beiden Pilatus PC-7 ervaring.  De 
simulator werd geïntroduceerd en met >>

Vliegen op je instrumenten?

In een vorige verslag heb ik jullie meegeno-
men op een ervaring om vrijwillig mee te doen 
aan een afstudeeropdracht van een student 
aan de VU. De opdracht zoals hij die omschreef 
was:
 
“Mijn afstudeer onderzoek zal gaan over 
hoe goed sportvliegers op hun instru-
menten kunnen vliegen.” 

Laten we dit even in het achterhoofd hou-
den.

De voorbereidingen qua datum en de 
communicatie omtrent waar en hoe ver-
liep op z’n studentikoos. Aangekomen op 
Soesterberg werd ik als het ware meege-
nomen naar die goede oude tijd. Weten 
jullie nog die keuringen op Soesterberg? 
De lange gang met wel 10 deuren aan 
elke kant waar je naast moest gaan zitten 
en wachten op je beurt. Een met ijzeren 
discipline lopende geoliede motor...ehhh. 
Organisatie. Heerlijk om de geur en de 
beelden weer her te beleven. In de kan-
tine zaten diverse mensen waarvan aan 
de papieren en gedrag te zien was dat ze 
vreemden waren die zich ook voor deze 
test hadden ingeschreven en daarmee 
hun vrije tijd zonder enige vergoeding 
hadden gegeven om bij te dragen aan het 
succes van de afstuderende student. 
De voorbereiding van deze student ver-
dient absoluut geen voldoende. Ge-
stuurde communicatie, foute e-mails, 
telefoonnummers en planning. Maar na 
een tijd wachten en diverse formulieren 
te hebben ingevuld ben ik dan toch aan 
de beurt. Steven  haalt me op en tijdens 
het loopje door de beroemde gang naar 
de simulator vertelt hij het een en ander 
over wat mij te wachten staat: de Pilatus 
PC-7! “Waaaaaauuuuuuwww,” is mijn reac-

Het circuit dat gevlogen moest worden

De opdracht

Soesterberg: Medische keuring en simulator gebouw



Vliegclub Flevo26

Pilatus PC-7

De simulator staat klaar 

De cockpit 

een korte uitleg stapte ik in deze kist. Nu 
snap ik waarom een vliegtuig een kist 
wordt genoemd! Ik zit dan wel in een 
historisch incorrecte situatie omdat het 
woord kist al voor het ontstaan van de si-
mulator door piloten werd gebruikt, maar 
het was een kist op stangen.
Zoals op de foto te zien een zeer simpel 
ogende cockpit. Meer een zweefvliegtuig 
dan een Pilatus PC-7. Na uitleg en ver-
wijzing naar de kotszakjes links, ging de 
deur dicht. Koptelefoon op en aan de slag. 
Ik had het ook thuis kunnen doen want 
menig vliegsimulatorprogramma heeft 
meer om naar te kijken en bezig te zijn, te 
meer omdat het geheel geen full-motion 
simulator was! Hij deed nauwelijks iets! 
De kotszakjes zouden er waarschijnlijk 
hebben gehangen om je kauwgum in te 
doen. Menig vervend simulator beoefe-
naar, ohhh …sorry…. sportman/vrouw, 
heeft een leukere simulatorruimte! 

De simulator werd ‘klaar gezet’ op de 
startbaan en ik mocht even wennen. Nou, 
wennen?? Het is zo compleet anders en ik 
vraag mij af of dit nu een test is over hoe 
snel je kan wennen aan een nieuwe kist of 
dat het werkelijk een bijdrage kan leveren 
aan het doel van het onderzoek. De Pila-
tus is een zeer powerfull toestel waarvan 
Steven mij later vertelt dat hij zijn rechter 
broekspijp aan de bovenkant opvulde 
met van alles zoals T-shirts en sokken om 
daarop zijn ellenboog/onderarm te laten 
rusten om geen verstoringen te hebben 
welke invloed op de bediening van de 
knuppel zou leiden. Hij vliegt de Pilatus 
met twee vingers om zo klein mogelijke 
verstoringen op de knuppel te krijgen. Ik 
spoot van de startbaan met 120 kts. Na 
scherpe bochten, en een looping gaat het 
beginnen! 
Steven is de voice-over en leidt mij door 
de procedure zei hij!! Welke procedure?? 
Tijdens ‘de procedure’ zal een stem een 
letter op de koptelefoon laten horen. Bij-
voorbeeld de P. Het moet d.m.v. een druk-
knop worden gemeld als dit 2x achter el-
kaar dezelfde letter betreft. Doch de letter 
A wordt weer door een dame afgeroepen. 
Alles in het Engels. Dat is natuurlijk geen 
probleem, zij het niet dat het door het mo-
tor geronk lastig te verstaan is. Ook Steven 
zijn stem verwaait in het lawaai van de si-
mulator. Een vraag om dit harder te laten 
klinken leidt gelijk af van mijn opdracht, 
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spectaculair, maar vliegen is voor mij de 
hoofdzaak. Dus dan maar met vaste vleu-
gels.”

De aanpassing kostte enige moeite. In-
structeur Steef Beukers moest hem aan-
sporen om de Cadet wat steviger aan te 
pakken. “Helikopters zijn zo instabiel dat 
je heel voorzichtig gas moet geven en 
subtiel moet sturen, dat is gemillimeter. 
Als je dat in de Cadet doet, reageert die 
nauwelijks. Daar heb ik nog lang last van 
gehad.”

Na 22 uur les deed hij zijn eerste solo (of 
z’n tweede als je die in de helikopter mee-
telt). Het was een benauwd warme dag en 
hij kwam zo bezweet terug dat hij blij was 
met de emmer water die Steef ritueel over 
hem uitstortte. 
Zijn theorie is afgerond en na veertig uur 
les, komt nu het PPL in zicht.

Mijlpalen • Frans Dijkstra     –    solo’s en geslaagden
Erik Meelker • Eerste solo op 12 juni 2013

Nog voor hij aan zijn vliegopleiding be-
gon, had Erik Meelker (51) al heel wat 
crashes beleefd. Hij kwam er altijd goed 
van af, want het waren radiografisch be-
stuurde helikoptertjes die tegen de vlakte 
smakten. Toen zijn collega’s hoorden van 
die hobby, boden ze hem bij zijn 25-jarig 
jubileum een proefles aan in een echte 
helikopter. Zo belandde hij bij het helikop-
terbedrijf dat op de begane grond van het 
VCF-gebouw zat. Tijdens de eerste vlucht 
liep hij het vliegvirus al op en hij begon 
meteen serieus te lessen.

“Ik ben een heel eind gekomen in de 26 
uur les die ik heb gehad”, zegt Erik. “Vlie-
gen, landen, hoveren, dat lukte me alle-
maal wel.” Maar toen verloor hij zijn baan 
en werd de helikopter hem te duur. Bij 
buurman VCF, waar hij de cursus radiotele-
fonie had gedaan, vond hij een goedkoper 
alternatief om te blijven vliegen. 
 
“Voor de prijs één uur helikopter zit je vier 
uur in de Piper Cadet”, zegt Erik. “Natuur-
lijk, het uitzicht in een helikopter blijft 

maar ik kan zo ook niet verder als ik de test 
niet goed kan doen! De drukknoppen (3x) 
zitten links en je moet echt naar voren bui-
gen om ze te bedienen. Dit heeft zonder 
ondersteuning van je ‘ knuppel-arm’ direct 
effect op je koers en stand van het vlieg-
tuig. Onhandig, dus. Hiernaast heb ik geen 
een moment kunnen constateren dat het 
trim-systeem werkte, wat invloed heeft op 
je accuratesse van het moment. Je bent 
toch even aan het checken hoe en wat de 
reacties zijn bij een activering van de trim-
knop op de knuppel. In je eigen kist heb je 
genoeg ‘feeling’ met de kist dat je minder 
nodig hebt om het onder controle te hou-
den. Het is zo anders vliegen op een totaal 
vreemde kist, instrumentarium, en letters 
die worden opgeroepen op je koptelefoon 
dat ik betwijfel of dit allemaal wel voldoet  
van de basisvoorwaarden voor een goede 
test. Er zijn te veel storende factoren die 
de uitkomst negatief zullen beïnvloeden. 
Het is als een stuurman van een motor-
bootje waar hij af en toe met moeder de 
vrouw mee gaat varen op het Noord Hol-
landkanaal die plotseling in een Formule 1 

boot over de Noordzee met windkracht 6 
met hoge golven en met 125km/u diverse 
circuits moet varen! Om daaruit te conclu-
deren of de stuurman goed kan omgaan 
met zichthouden op zijn navigatie in de 
stuurhut!!
Kortom, een rare situatie, nergens is een 
omslag geweest van VFR naar IFR, er is 
geen circuit gedraaid zoals we op een 
geplastificeerde A4 van te voren hebben 
moeten doornemen. Hoe kan je draaien 
bij DME 3 nm als er geen DME in zit? Hoe 
kan je nu zien waar je bent als je maar een 
richting op kan kijken, voor je, en geen 
VOR, DME en/of Magnetisch kompas tot je 
beschikking hebt?
Het was snel afgelopen en heeft denk ik 
maar 20 minuten geduurd. Op mijn vragen 
wat hoe en verder werd geen antwoord 
gegeven. Een desillusie, en stuitend als dit 
het niveau van de hedendaagse VU stu-
dent is. God bewaar ons dat deze student 
een bijdrage gaat geven aan de vliegvei-
ligheid van ons privé vliegers, laat staan 
de beroepsvliegers.
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Hij vliegt voor zijn plezier, dus als het te-
genzit laat hij zich niet op de kast jagen. 
Dan gaat hij rustig maar gestaag verder 
naar zijn doel. Zo ook nadat zijn PPL-exa-
men in juli geen succes was. “Eén van de 
fouten was dat ik een controlepunt miste 
doordat ik er recht boven vloog”, herinnert 
Jan Willem van Doorn zich.
“Misschien had ik door lange vakanties 
te weinig lessen gehad, en dan val je snel 
terug”, heeft hij ervaren. Ook instructeur 
Charles Kunst was nogal eens verhinderd. 
Bovendien heeft hij gemerkt dat je op rij-
pere leeftijd (hij is nu 66 jaar) trager bent 
met nieuwe vaardigheden. “Maar ik blijf 
het een een erg leuke hobby vinden, dus 
ik heb de draad weer opgepakt. Ik wilde 
absoluut slagen.”
En dat is hem gelukt. Niet alleen met zijn 
instructeur, ook met een al gebrevetteer-
de vliegmaat ging hij de lucht in om meer 
ervaring op te doen. 
In oktober was zijn herkansing en hij kreeg 
VCF-instructeur Erik van Ingen als exa-

Jan Willem van Doorn • PPL op 3 oktober 2013

vervolg  solo’s en geslaagden

minator. Wie denkt dat je met een ‘eigen‘ 
examinator wordt gematst, zou bedrogen 
uitkomen. Want het examen van Jan Wil-
lem duurde maar liefst zeven uur, inclusief 
voor- en nagesprek. 
“Dat was een boeiende ervaring”, zegt Jan 
Willem. “Erik pakte het grondig aan en leg-
de ook veel uit. Daardoor was het examen 
heel leerzaam, ik had er echt iets aan.”
Maar het belangrijkste is dat hij zijn PPL 
heeft. “Familie en kennissen hebben zich 
al gemeld voor een vliegtochtje. Passa-
giers heb ik meer dan genoeg genoeg. 
Toch ga ik eerst nog verder bouwen aan 
mijn ervaring.”

Hij had even snel een brevet willen halen 
in Florida. Maar het reclamelokkertje dat 
je daar een PPL (ook het Europese) kunt 
halen binnen twee weken, blijkt lang niet 
voor iedereen haalbaar. Hans Joosten (37) 
had gerekend op drie weken, toen hij in 
augustus vorig jaar in Amerika aan de in-
tensieve opleiding begon. Maar na vier 
weken bij een Britse vliegschool in Or-
mond Beach, toen de tijd begon te drin-
gen, was het zulk stormachtig weer dat 
er niet kon worden gevlogen. Het veelge-
roemde vliegweer in Florida kan ook heel 
erg tegenvallen.
Hans besloot de opleiding in Nederland af 
te maken. Hij liep begin dit jaar alle vlieg-
clubs in Nederland af en kwam uit bij VCF. 
Daar begon hij in februari met de lessen. 
Vliegen in Nederland bleek toch anders 
dan wat hij in Florida was gewend. “Daar 
kwam ik steeds op velden met verkeers-
leiding die je vertelt wat je moet doen. In 
Nederland moet je veel meer zelf uitzoe-
ken en zelf initiatieven nemen. Ook de 

lesmethoden zijn verschillend. In Florida 
probeerden de instructeurs me zo snel 
mogelijk door alles heen te loodsen, ze 
zijn helemaal op resultaat gericht. Bij VCF 
ligt de nadruk meer op het verwerven van 
inzicht en dat beviel me goed.”
Toch had hij die vier weken in Florida niet 
willen missen. “Ik zat in een huis met an-
dere leerlingen en alles stond in het teken 
van vliegen, vier weken lang. Het is een ei-
genlijk een brainwash en dat vond ik een 
unieke ervaring.”

Hans Joosten • PPL op 2 oktober 2013



Wij een nieuw lid. U een knietje!
Meldt u zichzelf, of een bekende aan als lid

van Aopa, dan krijgt u het hiernaast
afgebeelde, bijzonder praktische knee

 pad cadeau. Hoe? Heel simpel. Ga
naar www.aopa.nl en vul daar de
bon in, of stuur een mail met uw

naam en telefoonnummer naar
secretary@aopa.nl. U maakt dan

met meer dan tweeduizend andere
vliegers een vuist voor de general

aviation, maar krijgt u bovendien tien keer
per jaar ons kleurrijke magazine, én pro� teert
van allerlei praktische en � nanciële voordelen.

Doen!

Niet iedereen vliegt ... wij wel!
Driessen & Rappange Verzekeringen

Prinsengracht 255-259 | Postbus 19604 1000 GP Amsterdam
Tel. +31 (0)20 531 23 45 | Fax +31 (0)20 531 23 46 | www.ajdriessen.nl | info@ajdriessen.nl

Driessen & Rappange, uw partner voor en
. U kunt bij ons direct profiteren van

onze ruime ervaring in de (inter)nationale
luchtvaartverzekeringsmarkt.

Risicobeheersing én maatwerk in bedrijfs- en/of
individuele verzekeringen en dan vooral op het gebied
van luchtvaart, zijn onze specialiteit.

Bel ons of kijk op www.ajdriessen.nl
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Grando Keukens & Bad Hoorn 
De Factorij 55 (op bedr.terrein West-Frisia)
1650 m2 Keuken- en Baddesign 
 tel.: 0229 - 230333.

Bij Grando in Hoorn kunt u voor zowel 
de keuken als de badkamer terecht.
Het gehele Grando team staat voor u klaar!

•   Showroom met 50 keukenopstellingen 
en 14 badkameropstellingen

•  Eigen ontwerpers en montagedienst
•   Volledig ontzorgd:  
De gehele verbouwing in 1 hand

•  beste kwaliteit/prijs verhouding Helemaal mijn smaak!grando.nl

De smaak van perfectie!

Arendweg 37B Lelystad Airport    t 0320-288030 www.simcenter.nl

Full Flight Simulator Boeing 737-800

o  Pilotentraining
o  Managementtraining
o  Leisure & vliegangst
o  Volwaardige mock-up

Incl. professionele instructeurs.
Full Motion, voor het beste trainingsresultaat

•	 Wie	zijn	onze	flight-
officers?

•	 Alpenvlucht,	verslag	
van	een	passagier

•	 Lelystad	40	jaar	jong
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Clubvlucht 
Corsica: Im-
provisatieta-
lent vereist!
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