
From: VCF Operations operations@vliegclub-flevo.nl
Subject: Operations Bericht 12: Update G-BJSV, PH-VFB en tijdelijke kist: D-ENAV.

Date: 7 February 2017 at 21:48
To: operations operations@vliegclub-flevo.nl

Beste Clubgenoten,

Gezien de tijdelijk beperkte capaciteit van de club hebben we een PA28-161 Cherokee 
Warrior II, reg: D-ENAV van Vliegclub Hilversum gedurende de periode van 9 februari tot 1 
maart 2017 in de hangaar staan. Deze kist is een ‘gewone' Warrior II (gelijk de BJSV) en je 
hoeft dus niet (speciaal) te worden uitgecheckt om met deze kist te gaan vliegen. Alle board 
papieren zijn echter in het Duits.

In het boekingssysteem is de D-ENAV tijdelijk in plaats van de PH-VFB te reserveren - en wel 
tegen dezelfde financiële voorwaarden (zowel voor contante afrekening € 165,-/vlieguur als in 
de kortingsregeling € 150,-/vlieguur). Het bestuur is blij met deze oplossing en hoopt hiermee 
de tijdelijke krapte het hoofd te bieden. We gaan ervan uit binnen een maand de BJSV weer 
vrij te kunnen geven voor verhuur waarna deze tijdelijke Warrior weer onder dankzegging 
terug kan.



De status van de G-BJSV
Intussen is de oude motor verwijderd en worden alle Squawks die we hadden ingepland voor 
de volgende 50/100uurs beurt ter hand genomen.

Wel is er helaas een recente schade ontdekt aan de onderzijde van de rechtervleugel. Het lijkt 
erop dat er een paaltje (of iets anders) stevig is geraakt. Bij het technisch onderzoek is 
vastgesteld dat er structurele schade is en dat het betreffende plaatdeel zal moeten worden 



vastgesteld dat er structurele schade is en dat het betreffende plaatdeel zal moeten worden 
vervangen. Ik heb in het journaal geen melding teruggevonden dus als iemand zich alsnog 
iets herinnert dan wordt dat erg op prijs gesteld. We willen van alle incidenten leren immers!

 

Status PH-VFB
10 Februari is er een Buitengewone ALV waarin de keuzes voor het afwikkelen van de schade 
aan de PH-VFB worden voorgelegd. Afhankelijk van de genomen beslissing, worden de 
bijbehorende acties uitgezet en de tijdslijnen bepaald.

Rob Labordus
Operations


