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Van het bestuur
Henk van Leenen

De Flightletter

Beste vliegvrienden. Voor u ligt een mooi en 
nagelnieuw nummer van de Flightletter. De 
redactie is er weer in geslaagd om een aantal 
leden te stimuleren voor een welkome bijdra-
ge dat heeft geresulteerd in een verzameling 
interessante verhalen en wetenswaardighe-
den. Belevenissen die we met onze prachtige 
hobby in het binnen- en buitenland hebben 
opgedaan. 

Toch is het voor de redactie iedere keer 
weer een heuse titanenstrijd om het 
nummer vol te krijgen. Het vinden van 
vrijwilligers voor een artikel, het op tijd 
inleveren van kopij, het samenstellen en 
nakijken van het materiaal en de gang 
naar de drukker vergt veel energie van 
alle betrokkenen. Zeker de moeilijkheid 
om voldoende leden te vinden om een 
stukje te schrijven heeft het bestuur doen 
overwegen om de Flightletter misschien 
wel te vervangen door een digitale krant 
op onze website. Hierdoor zijn we niet 
meer gehouden aan deadlines, worden 
artikelen direct geplaatst zodra ze ingele-
verd zijn en kunnen we direct op actuele 
gebeurtenissen inspringen. Ook al is dit 
idee de meest praktische weg voor de toe-
komst, toch hebben we besloten om dat 
voorlopig niet te doen. We zijn trots op 
het mooie kleurenblad dat een paar keer 
per jaar van de persen rolt. Behalve voor 
de eigen leden is het mooi reclame ma-
teriaal voor mensen die een proefvlucht 
aanvragen of op andere wijze geïnteres-
seerd zijn in onze club. Het is een goed ge-
zicht om ons mooie blad op de koffietafel 
te hebben liggen. Wanneer je vrienden of 
potentiële leden een nummer geeft en ze 
ziet genieten van de schitterende foto’s en 
boeiende verhalen geef je meteen een vi-
sitekaartje af waarmee een professionele 
indruk wordt gegeven hoe we met z’n al-
len Vliegclub Flevo tot de mooiste vlieg-
club in Nederland maken. Daarom wil 
ik je wederom verzoeken om wat tijd en 
creativiteit te investeren en een stukje te 
schrijven voor de toekomstige Flightlet-
ters en zo ons blad bestaansrecht te laten 
houden.

Verzekering en eigen risico
Een kort woord over het eigen risico bij 
incidenten. De laatste tijd zijn wat kleine 

schades ontstaan tijdens het parkeren 
van de toestellen met de nodige onzeker-
heden wie nu wat moet betalen. Al onze 
toestellen zijn WA-Casco verzekerd, met 
een  eigen risico tot €1.100,-. Dit nog altijd 
aanzienlijke bedrag heeft de club een aan-
tal jaar geleden afgedekt met het fonds ei-
gen risico. Om toch een zekere prudentie 
te stimuleren hebben we de regel inge-
voerd dat het VCF lid de eerste €200,- van 
een schade zelf dient te betalen. De rest 
wordt vergoed uit het fonds eigen risico. 
Voor verdere vragen omtrent onze verze-
keringen kun je altijd bij het secretariaat 
terecht. Voor meer informatie omtrent 
onze verzekeringen verwijs ik naar een 
meer uitgebreid artikel op pagina 12.

Veiligheid, hoe zat het ook alweer…
Na de succesvolle oliebollenvlucht is het 
nieuwe jaar begonnen met onverwacht 
goed vliegweer. We hebben er zin in en 
gaan plannen maken voor enerverende 
vluchten naar nieuwe bestemmingen. Het 
programma van clubvluchten is in januari 
gepresenteerd en Gerard krijgt welkome 
hulp van Roeland van Vledder om de 
soms best complexe organisatie in goede 
banen te leiden. We gaan de lucht in, ge-
nieten van de prachtige vergezichten en 
landen op bekende en onbekende velden. 
Tijd voor een veiligheidspraatje?
Veel leden zijn al vele jaren lid. Hebben in 
een ver verleden hun brevet gehaald en 
inmiddels al een indrukwekkend aantal 
uren in het logboek staan. Maar hoe zit 
het eigenlijk met de actuele kennis? Hoe 
vaak oefen je je airwork nog? Een short 
field take-off, steile bochten rechts en 
links, slow flight, gevolgd door een stall in 
approach configuration, of een clean stall. 
Hoe gaat die voorzorgslanding ook alweer 
precies, en wat zijn de directe handelin-
gen bij een engine failure? Waarom plan 
je niet een keer een opfris lesuurtje met 
een van onze instructeurs? Altijd weer een 
confrontatie hoeveel kennis naar de ach-
tergrond is geglipt. Ongeacht het aantal 
uren in je logboek.

Veel vliegplezier!
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Operations
Erik van Ingen

Operationele zaken

Het nieuwe vliegseizoen is alweer in volle 
gang. Na het afscheid van de Piper Tomahawk 
starten we dit jaar met vier vliegtuigen, onze 
drie trouwe Cadets en de Archer. Door het goe-
de onderhoud is de betrouwbaarheid van de 
vliegtuigen nu goed te noemen.

Brandstofverbruik
Omdat het voor de vliegclub belang-
rijk is om de uurprijs van de vliegtuigen 
te beperken willen we zuiniger met de 
brandstof gaan omspringen. Door bij 
overlandvluchten het brandstofmeng-
sel te regelen kan al een flinke besparing 
worden gedaan. Dit is het zogenaamde 

gewenste motorvermogen. De gegevens 
van de Cadets staan in het supplement 
omdat deze vliegtuigen zijn voorzien van 
een cruise propeller met een maximum 
toerental van 2600 RPM. 
Het  Piper vlieghandboek geeft algemene 
instructies voor het leanen van het meng-
sel. Gebruik altijd vol rijk voor de start, de 
klimvlucht en vóór het vergroten van het 
motorvermogen. Boven het best power 
vermogen van 75% moet het mengsel 
ook rijk staan.

EGT meter
Om leanen gemakkelijker te maken zijn 
alle vliegtuigen sinds kort voorzien van 
een EGT meter. Deze Exhaust Gas Tempe-
rature meter laat de relatieve temperatuur 

leanen, waarbij na het instellen van het 
motorvermogen voor de kruisvlucht de 
rode mengselknop langzaam naar achter 
wordt gehaald om het rijke mengsel ar-
mer te maken.
Bij de start, klimvlucht, daalvlucht en 
landing dient de mixture altijd op rijk te 
staan. Tijdens de kruisvlucht kan de ef-
ficientie worden verbeterd als we meer 
gaan letten op het juist instellen van het 
motorvermogen en door te leanen. 
Het normale motorvermogen tijdens de 
kruisvlucht is 55% voor best economy, 
65% voor gemiddeld,  tot 75% voor best 
power.  De meesten van ons denken aan 
het zetten van een vast toerental, maar bij 
bijvoorbeeld het best economy vermogen 
van 55% past bij elke vlieghoogte een an-
der toerental. Het brandstofverbruik is af-
hankelijk van het vermogen en het leanen 
van het mengsel. In het vlieghandboek 
staan de waarden voor het zetten van het 

zien van het uitlaatgas van de motor. Op 
de meter staan geen getallen maar alleen 
streepjes om de relatieve temperatuur 
aan te geven. Een interval tussen de korte 
streepjes betekent 25°F en tussen de lan-
ge strepen is 100°F. 
Het  Lycoming motorhandboek geeft de 
instructies voor het leanen met een EGT 
meter. Voor de Lycoming O-320 motoren 
in de Cadets en O-360 motor in de Archer 
is de procedure nagenoeg gelijk.
Bij een motorvermogen van 75% en min-
der mogen we leanen met behulp van de 
EGT meter. Haal de rode mengselknop 
langzaam naar achteren totdat de witte 
wijzer een maximum aangeeft. Dit is de 
peak EGT waarbij de verbranding opti-
maal is, en daardoor ook het heetst is. Om 
deze peak EGT gemakkelijk te onthouden 
zetten we de gele naald op de EGT meter 
handmatig met het knopje over de witte 
wijzer. Daarna maken we het mengsel 

Tacho meter EGT meter
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De PH-VFB, één van onze huidige toestellen

weer rijker door de rode mengselknop 
langzaam weer naar voren te schuiven 
totdat de EGT meter 50°F onder peak EGT 
aangeeft. De witte wijzer staat dan twee 
kleine streepjes onder de gele naald. De 
waarde van peak EGT is voor elke vlucht 
weer anders. Plaats daarom bij het leanen 
elke keer zelf de gele naald over de witte 
wijzer voor het aangeven van peak EGT 
onder de huidige vliegcondities, en verrijk 
het mengsel daarna met 50°F EGT.
De vlieginstructeurs zijn altijd bereid om 
extra uitleg of instructie te geven over het 
leanen. 

Vlootvernieuwing
Allereerst zal een aantal leden zich afvra-
gen hoe het staat met de vlootvernieu-
wing. Vorig jaar heb ik de ambitie van de 
vliegclub uiteengezet en daarbij het plan 
voor de aanschaf van een Piper Warrior III 
met een Avidyne EFIS systeem gepresen-
teerd. De Piper Warrior III is de opvolger 
van de Cadet en past daarmee uitstekend 
binnen de bestaande vloot. Een instru-
mentenpaneel met Avidyne EFIS beeld-
schermen is een innovatie met nieuwe 
techniek die gemakkelijk toegankelijk is.
Gesterkt door de enthousiaste ontvangst 
van de aanwezige leden op de Algemene 

Ledenvergadering is het bestuur op zoek 
gegaan naar een geschikt vliegtuig. We 
hebben een aantal van deze Warriors be-
keken maar die zijn bij de technische in-
spectie toch weer afgevallen. Uiteraard 
willen we een vliegtuig dat helemaal in 
optimale staat is. 
Piper heeft deze Warrior III maar een aan-
tal jaren gebouwd en daarmee is de markt 
met deze configuratie is vrij beperkt. Tot 
nu toe hebben we nog geen geschikte 
kandidaat gevonden. De komende tijd 
zullen we blijven uitkijken naar een ge-
schikt vliegtuig.
Happy landings.
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Oliebollenvlucht 2013

Ja, de Oliebollenvlucht. Waarom ga je mee? De 
bestemmingen zijn meestal niet zo exotisch, 
als bv. het Sauerland, Corsica en de Alpen/
Dolomieten. Maar het is de traditionele afslui-
ting van het clubvluchtenjaar en de sfeer is, 
zoals meestal, uitstekend. 

Dit jaar had Gerard weer twee gelijkbeni-
ge driehoeken voorbereid. De eerste naar 
Zwartberg- Münster Telgte en als het weer 
dat niet toeliet dan naar Münster-Atter-
heide en Borkum. Wel, toen we vroeg naar 
Lelystad reden, kregen we al de indruk dat 
het moeilijk zou worden. Voordat die con-
clusie finaal getrokken werd, wordt er dan 
toch nogal wat getelefoneerd. 
Uiteindelijk moest er dan toch een heel 
ander plan getrokken worden, maar dat 
kennen we van clubvluchten: daar draai-
en we onze hand niet voor om. Met de 
beschikbare opties werd er democratisch 
besloten om dan maar naar het westen te 
gaan. In plaats van Midden-Zeeland werd 
het Seppe vanwege de verharde baan, 
met dan nog steeds de optie Zwartberg. 
Na een mooie vlucht, bleek dat ze het in 
Seppe goed hadden begrepen, we kon-
den dáár al aan de oliebollen, die lieten 
we ons goed smaken. Maar, …… dat kon 

Clubvluchten
W

illem
 Sm

it

De Maasvlakte

Overleg voor vertrek

Final op Seppe

nog niet het eind van de vlucht zijn. Wat 
zou de volgende stop worden? Richting 
Zwartberg was het weer nogal zwart. 
Overleg resulteerde in: Texel. Vliegen met 
mooi weer en dito zicht. Bij Schiphol had 
je het gevoel dat de grote kisten in de na-
dering naar de Polderbaan wel érg dicht 
naar onze vlieghoogte daalden.  Vliegen 
overhead huizen van diverse bekenden, 
waaronder onze voorzitter, maar ook z’n 
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Het convooi vastgelegd door Mike van vliegveld ´Ons Texel´

nóg bekendere buurvrouw. Een fantasti-
sche vlucht naar “ons” Texel, alwaar we na 
landing met acht toestellen, het veld zo’n 
beetje domineerden. We nuttigden wat in 
het restaurant, voor de oliebollen moes-
ten we echter door naar Lelystad, waar we 
via Friesland naar toe vlogen.
Doordat we de hele heisa van vliegplan-
nen konden overslaan, was er meer rust 
en was er tijdens de stops meer tijd om 
eens rustig met elkaar te praten. Kortom 
een heerlijk relaxte en toch nog fantas-
tisch mooie vlucht met veel toestellen. 
Bij terugkomst in Lelystad stonden als 
vanouds de oliebollen en appelflappen 

in ruime aantallen gereed. Een mooie, ge-
slaagde afsluiting van het clubvluchten-
jaar. Ik heb uitermate genoten van deze 
relaxte vlucht “dicht bij huis”  over gebied 
waar ik gek genoeg al enige tijd niet meer 
geweest was. 
We waren benieuwd wat voor 2014 ge-
pland zou worden: inmiddels is de club-
vluchtenagenda bekend. Er staan weer 
mooie bestemmingen op. Ben je bekend 
met clubvluchten, meld je aan. Ben je on-
bekend met clubvluchten, meld je óók 
aan: het vergroot je kunnen (je leert van 
elkaar) en het is gezellig. Advies: neem 
deel aan de clubvluchten.

Den Haag met het Binnenhof Hoogovens bij IJmuiden

Spectaculair uitzicht Mooie afsluiting van het jaar
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Clubvluchten
Peter Delis
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Zomerkamp 2014

Ook dit jaar wordt weer het traditionele Club-
kamp in Arnsberg gehouden. Dit is een mooie 
gelegenheid om eens in een andere omgeving 
te vliegen. Verder komt daar het “clubgevoel” 
zeer tot zijn recht. Het is aangewezen gele-
genheid om kennis te maken met andere le-
den. Wie weet doe je daar wel je vliegmaatje 
op om ook buiten het Zomerkamp zelf mooie 
tochten te maken. 

Er liggen prachtige en gezellige velden in 
de omgeving van Arnsberg en over het 
geaccidenteerde terrein van Sauerland 
vliegen is mooi en uitdagend als je die 
platte pannenkoek van de Flevopolders 
gewend bent. Een aantal leden neemt ook 
zijn of haar (niet vliegende) partner mee, 
want er is de omgeving ook veel moois te 
zien.

Het zomerkamp stond tot vorige jaar on-
der de meer dan bezielende leiding van 
Dolf Koelbloed. Dolf is überhaupt onver-
vangbaar en om dan toch een poging te 
doen hebben Ronald Cuperus, Henry van 
der Wal en Peter Delis zich verenigd. Het 
Clubkamp is om agenda technische re-
denen  van de nieuwe organisatoren ver-
plaatst naar begin juni. Om nog exacter te 
zijn, het kamp is van zaterdag 31 mei t/m 
zondag 8 juli.

Hoewel het Clubkamp dus negen dagen 
duurt, kun je natuurlijk ook één of enkele 
dagen langskomen. Met de auto ben je in 
drie uur vanuit Lelystad in Arnsberg. Ook is 
het weer mogelijk om een ferryflight uit te 
voeren om de toestellen naar Arnsberg of 
juist weer terug naar Lelystad te brengen. 
Een prachtige gelegenheid om tegen een 
geringe vergoeding een stuk te vliegen 
want de ferryflight gaat tegen half geld!!
We hebben zoals gebruikelijk afspraken 

gemaakt met Hotel JU52, zij houden alle 
kamers voor de periode van het Club-
kamp vrij voor ons. Dus wees er op tijd bij, 
want je slaapt nog net niet op de runway, 
maar het scheelt niet veel. Het verhoogt 
de feestvreugde zeer als je met de rest 
van de club een kamer kunt reserveren 
in JU52. De eenpersoonskamers kosten € 
59 per nacht inclusief ontbijt en tweeper-
soonskamers € 85. En vanaf 3 nachten is 
er een korting. Je dient zelf de reservering 
te doen bij Bernd Angenendt via: info@
hotel-ju52.com of 0049 2377 7877 100. 
Geeft bij je reservering op dat het gaat om 
het ‘vliegkamp’ of fliegerlager’. Vol is vol, 
en anders kan er worden uitgeweken naar 
hotels in de omgeving. Meer informatie is 
te vinden op onze website.

Verder zullen er tijdens het Clubkamp 
ook instructeurs aanwezig zijn. Stel je 
voor dat je dagelijks een of meerdere les-
vluchten kunt maken! Je kunt dan in een 
aantal dagen, meer lessen dan anders in 
een hele maand. En natuurlijk kan je mee-
vliegen met je al gebrevetteerde collega’s. 
Niet alleen kun je daar ook veel van leren, 
maar je hebt gelijk ook een beeld van hoe 
prachtig het is om straks zelf zulke mooie 
tochten te ondernemen. En heb je al wel 
je RT, dan zit jij natuurlijk “aan de micro-
foon” als je dat wil. We kunnen je in ieder 
geval verzekeren, Texel is prachtig, maar 
ooit komt er een moment dat je meer wil 
zien dan het IJsselmeer van boven.

En hoewel we natuurlijk voortborduren 
op het succesnummer van Dolf, we den-
ken als nieuwe organisatoren ook na over 
hoe we het Clubkamp nog leuker kunnen 
maken. Als je zelf ideeën hebt dan horen 
we het graag.

Je kunt je opgeven door een mailtje te stu-
ren naar: Peter Delis via pdelis3011@gmail.
com. Bellen kan ook via 06-40.98.49.13

Onze standplaats Hotel JU/52 Ook buiten het vliegen is het gezellig samen zijn
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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 tweede aflevering.

Bert van de Heuvel:
Sinds 5 jaar ben ik als wingmember de vas-
te flightofficer op de woensdag, meestal 
een drukke dag met 2 instructeurs, losse 
boekingen, passanten en wat neventaken.

Daarvoor vele jaren als arts gewerkt op het 
luchtvaartgeneeskundig centrum te Soes-
terberg waar ik me bezig hield met vlieg-
medische keuringen en fysiologie. Daar-
aan vele bekenden overgehouden zowel 
op de vliegclub als daarbuiten. In die pe-
riode ook mijn vliegbrevet A2 gehaald bij 
Martinair op de Fuji en zo’n 250 uur in mijn 
logboek kunnen schrijven. Heel veel uren 
meegevlogen op grote en kleine kisten, 
civiel en militair. Tot de hoogtepunten be-
horen een vlucht op de NF5 en F16 ( Joop 
Bekkema, voormalig instructeur VCF, als 
vlieger/instructeur) en niet te vergeten de 
vele ISACAR-rally’s die ik met Frans Nobels 
heb gevlogen.

Op zo’n dag in onze skybox probeer ik al-
les in goede banen te leiden en assistentie 
te verlenen waar nodig.

Tot slot zou ik iedereen willen uitnodigen, 

ook als het eens geen vliegbaar weer is, 
kom langs voor de gezelligheid en een 
kop koffie.

Lenno van Dekken:
Nog even mijn oude logboek er bij ge-
pakt. Inderdaad: 1995! Ik zat er niet ver 
vanaf. Het is inmiddels een kleine twintig 
jaar geleden, dat ik mijn eerste vlucht bij 
vliegclub Flevo met Frans Nobels maakte.
Na mijn A2 volgde het A1 (de voorloper 
van het PPL) bij Wings over Holland op de 
Katana, omdat ik graag op andere vlieg-
tuigtypen wilde vliegen. Een uitstapje dat 
(vliegtechnisch gezien) prima beviel, maar 
Vliegclub Flevo ben ik altijd trouw geble-
ven. Zeker na de verhuizing naar onze hui-
dige locatie hebben wij denk ik het mooi-
ste ‘clubhuis’ van heel Nederland, waar ik 

graag mijn FO-diensten draai.
Vliegen doe ik voornamelijk doordeweeks. 
De afgelopen jaren stonden de weekein-
den in het teken van het sportveld, waar ik 
te vinden was met mijn vrouw Angelique 
en mijn zoons Rick en Glenn. Kleine jonge-
tjes worden echter groot, dus dat tijdperk 
zijn we langzaam aan het afsluiten.

Tijdens mijn studie informatica aan de VU 
in Amsterdam ben ik in aanraking met de 
journalistiek gekomen en daar met heel 
veel plezier in blijven hangen. Inmiddels 
ben ik vijfentwintig jaar werkzaam bij het 
grootste landelijke dagblad van Neder-
land, waar ik sinds begin jaren negentig 
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onder meer verantwoordelijk ben voor de 
transitie van analoog naar digitaal en mul-
timediaal.
Schrijven doe ik vanwege mijn leiding-
gevende functie niet veel, maar af en toe 
maak ik nog wel een uitstapje richting 
ruimtevaart of luchtvaart. Zo lang het 
maar de lucht in gaat!

In mijn overige vrije tijd speel ik golf en 
ben ik betrokken bij Almere City FC, de 
enige betaald voetbalclub van Flevoland. 
Aanvankelijk was ik daar keepertrainer in 
de jeugdopleiding. Momenteel ben ik de 
perschef van de club en teammanager 
van Jong Almere City FC.
Genoeg om handen dus. De tijd ‘vliegt’ 
dan ook!

Joris Kniep:
In het voorjaar 2009 kwam ik in Leusden 
Frans Nobels tegen en hij vroeg me eens 
mee te vliegen met de Flevo-Formation.
De volgende dag maakte ik kennis met de 
Flevo-Formation en de Vliegclub Flevo.

Een vliegclub met een goede sfeer en 
zonder enige afgunst onder elkaar. Of je 
nu een beginnende vlieger bent of 10.000 
uur in je logboek hebt. Eén passie: vliegen 
en van elkaar leren.
Ik schreef me na de vlucht direct in als lid 
en begon dat voorjaar met mijn lessen.

In 2010 na een instructie-les vroeg Theo 
Dorresteijn mij apart en vroeg me of ik re-
serve flight-officer wilde worden.
Eigenlijk heb ik toen direct toegezegd en 
na een paar maandagen “opleiding” door 
Dolf ging ik als F/O aan de slag.
Drie zaterdagen en drie zondagen per jaar 
ben ik F/O. Soms ook als invaller in de va-
kantietijd.
Nooit zie ik tegen deze dagen op want het 
is altijd erg gezellig. Vooral als het goed 

moedigd door Paul Wieman, die ik al sinds 
de lagere school ken. Paul werkte in die 
tijd bij de Luchtverkeersleiding op Schip-
hol en volgde ook vlieglessen. Op 18 juni 
1989 maakte ik kennis met Vliegclub Flevo 
op Lelystad. 

Het lessen werd nog leuker toen ik onder 
“de vleugels” kwam van Frans Nobels. Na 
72 lessen (ik sloeg wel eens 2 of 3 weken 
over) en 321 landingen slaagde ik op 9 au-
gustus 1991 voor mijn A2, enkele maan-
den later gevolgd door A1. 

De vluchtjes gingen voornamelijk naar 
Texel, Ameland, Teuge en Hoogeveen. En 
altijd met passagiers. Want alleen in zo’n 
kist vind ik helemaal niets: het is niet al-
leen gezellig, maar het leukste is dat je je 

weer is want dan ben je nog erg druk ook.
Regelmatig lopen leden binnen voor een 
praatje en een kop koffie. 

Erg belangrijk is het ontvangen van be-
langstellenden en aspirant leden. We ge-
ven ze de nodige aandacht en voorzien ze 
van de belangrijkste informatie.
Het is natuurlijk helemaal geweldig wan-
neer je een nieuw lid kan inschrijven.
Al met al een leuke taak om samen met 
andere vrijwilligers deze vliegclub draai-
ende te houden. 
Happy landings!

Frans Beukers:
Onder het motto van “je moet eens iets 
anders gaan doen dan alleen maar wer-
ken” kreeg ik van mijn echtgenote Yvonne 
in juni 1989 een leuk cadeau in de vorm 
van een vliegles van een uur.
 
Ik waarschuwde haar voor een versla-
vende werking, want van het een zou wel 
eens het ander kunnen komen. Aange-
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ervaringen altijd met anderen kan delen.
Deelname aan clubvluchten  hebben het 
vliegen nog leuker gemaakt. Heel leuk is 
dat er tijdens zo’n clubvlucht een gewel-
dig saamhorigheidsgevoel heerst, naast 
de culinaire gezelligheid.

Zolang je tijdens de terugreis naar huis in 
de auto nog altijd een kick krijgt van het 
“luchtavontuur” dat net weer achter je ligt, 
dan zit het wel goed met je hobby. Daar-
om vind ik het ook leuk en leerzaam om 
als FO-er iets meer voor de club te kunnen 
doen.

Yvette Louwerse: 
Ben zowel voor m’n werk (Martinair, nu 
KLM) als m’n hobby met de luchtvaart be-

(zie schitterend YouTube filmpje: ERK 
Farms Ag-Cat crop dusting) en door de 
verhalen van mijn collega die (helicopter) 
vlieger was bij het KLPD. Nadat ik een keer 
met hem mocht meevliegen en hij daarna 
ook nog eens zijn oude studieboeken PPL 

zig. Wilde altijd al zelf vliegen en ben nu 
bezig m’n PPL te halen. 
Vanaf het eerste moment dat ik bij Vlieg-
club Flevo binnenstapte trof mij de goede 
sfeer en draag daar graag aan bij door de 
dagen dat ik Flightofficer ben extra gezel-
lig te maken. Een praatje, wat lekkers en 
als zoon Quinn mee is een vliegspelletje 
op de Playstation. Vliegtuigen kijken van-
uit de skybox. 
Daarnaast spreekt ook de verantwoorde-
lijkheid die je hebt mij aan. Flightofficer bij 
Vliegclub Flevo: veelomvattend en ontzet-
tend leuk om te doen.

Willy Böck:
Hallo clubgenoten, mijn naam is Willy 
Böck. Ik werk momenteel als rechercheur 
bij de Amsterdamse politie.

Hoewel ik altijd al veel bewondering heb 
gehad voor alles wat met vliegen te ma-
ken heeft, heb ik pas in 2003 besloten om 
zelf te gaan leren vliegen. Dit kwam mede 
door mijn ervaringen die ik tijdens mijn 
vakanties in Suriname heb opgedaan bij 
mijn schoonfamilie die daar een crop dus-
ting bedrijf runnen, Sky Farmers genaamd 

in mijn handen drukte, kon ik geen nee 
meer zeggen. 

Via de website van Vliegclub Flevo, die mij 
toen al zeer aansprak, ben ik bij de club te-
recht gekomen. Omdat ik op het moment 
weinig zelf vlieg en toch betrokken wil 
blijven bij de vliegclub, heb ik me enige 
tijd terug opgegeven als flightofficer. Wie 
weet tot ziens op de vliegclub.

Gaab van Loenen:
Even voorstellen
Gaab van Loenen, getrouwd, drie kinde-
ren en woonachtig in Velserbroek Noord-
Holland.
Geboren in Haarlem op oliebollen-bak-
dag 29 december 1951 en vanaf mijn der-
de opgegroeid in Haarlemmerliede, een 
dorp tussen Haarlem en Amsterdam.

Vliegen
Dáár, in Haarlemmerliede, werd ik voor 
het eerst geconfronteerd met vliegtuigen 
die van en naar Schiphol vlogen. Zondags 
gingen we met het hele gezin geregeld 
naar Schiphol. Geboeid door al die acti-
viteiten die toen nog goed te zien waren 
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vanaf het gezellige, vaak drukke dakterras.

Het zelf-vliegen kwam voor het eerst aan 
bod in 1975. Een vriend die bij de KLM als 
Boordwerktuigkundige werkte, nodigde 
mij uit voor een proefvlucht met een Ces-
sna de PH-KAC van  de KLM Vliegclub op 
Schiphol-Oost. Een wereld ging voor mij 
open. Alleen al het vliegen in zo’n klein 
toestel maar ook de speciale, haast acro-
batische landingen zoals de halfway-
approach: haaks en op de helft van de 
baan aan komen vliegen (final), op het 
laatste moment een 90° bocht maken en 
meteen een full-stop. (Deze verkorte lan-
dingsprocedures waren noodzakelijk om 
‘lange’ wachttijden voor de grote kisten 
te voorkomen.) Na het taxiën naar de Jan 
Dellaert-hangar, om vervolgens de Cessna 
te parkeren onder de imposante vleugels 
van ‘moeder’ Boeing 747.
Als je dan nog niet gek bent van vliegen, 

dan word je het wel!
Niet veel later moesten de vliegclubs, die 
Schiphol als thuishaven hadden, vanwe-
ge de meer commerciële aanpak van de 
Luchthaven uitwijken naar kleinere vel-
den. Mijn idee om toen mijn brevet te ha-
len leek verkeken, mede omdat ik Lelystad 
toen te ver weg vond.

2003, ik kreeg van mijn vrouw een vliegles 
cadeau in een Beech BE23 de PH-MBR. Ja, 
zie dan maar eens van die gegroeide ver-
slaving af te komen. In 2008 werd ik lid van 
VCF, kocht meteen een logboek bij The Pi-
lot Shop en kreeg op 2 augustus mijn eer-
ste les van Steef Beukers: ik was compleet 
verkocht!

Activiteiten bij VCF
Vanwege mijn grafische achtergrond ben 
ik in 2010 door Roger Leenders gevraagd 
om te assisteren bij de vormgeving van 
het clubblad de Flightletter. Van Roger 
kreeg ik de vrije hand om het blad op-
nieuw vorm te geven en is inmiddels uit-
gegroeid tot een full-color uitgave. Vol-
gens mij passend bij een unieke, gezellige 
en professionele vliegclub, compleet met 
eigen opleidingsschool en instructeurs, 
die nota bene zeven dagen per week is 
geopend: Vliegclub Flevo!

Vliegers opgelet en controleer u brevettering.

De JAR/FCL heeft in 2008 de verplichte LPE test ingevoerd. Iedere op dat moment gebrevet-
teerde kreeg nivo 4 (geldig voor 3 jaar)

In 2010 zijn we wij bij Vliegclub Flevo  begonnen met examineren van nieuwe en 
geslaagde leerlingen en vliegers die al aan de beurt waren voor verlenging.
Een en ander houdt in dat iedereen die in 2010 met nivo 4 is geslaagd nu weer exa-
men moeten doen. Ergo iedereen (met een niveau 4) moet even op zijn brevet kijken 
wanneer die verloopt.
De gebrevetteerde met nivo 5 moeten tegen 2017/2018 weer aanmelden voor een 
nieuw af te leggen examen.
Alle vliegers die ooit een niveau 6 hebben behaald hoeven niet meer terug te ko-
men.
Mocht uw LPE inderdaad dit jaar verlopen en wilt u deze vernieuwen, maak dan een 
afspraak met:
Charles Kunst• T 033-4700056 • M 06-19832656 • E CKunst1939@kpnmail.nl
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Hoe zit dat met onze verzekerin-
gen? 

Schade is nooit leuk. Daarom sluit je een verze-
kering af om je tegen onverwachte schades in 
te dekken. Wij (VCF) hebben m.b.t. onze vlieg-
tuigen een WA- en Cascoverzekering lopen die 
ons tot een maximum van € 4.975.000,- (WA) 
en € 55.000,- (casco) per gebeurtenis tegen 
claims verzekert.

Welke claims?
De verzekering dekt allerlei aan of door 
het vliegtuig veroorzaakte schades, zowel 
aan goederen als personen (denk bijvoor-
beeld aan letselschades). Door een uit-
breiding op onze polis valt hieronder ook 
schade waarvoor de Pilot in Command 
aansprakelijk wordt gesteld, al dan niet 
door zijn/haar schuld.

Maar…. schadeclaims worden niet door 
de verzekering gedekt als er sprake is van 
grove schuld, opzet, fraude etcetera. Dat 
lijkt vanzelfsprekend, maar let op! Als je 
met een verlopen brevet vliegt, buiten de 
Weight & Balance envelop gaat vliegen, 
kortom als je je buiten de bevoegdheden 
van het vliegen beweegt, kan de verzeke-
ring de claim afwijzen. Dit afhankelijk van 
de specifieke situatie en de “souplesse” 
waartoe de verzekeringsmaatschappij be-
reid is.

Voor de Casco-schades die de verzekering 
dekt, geldt een eigen risico van € 1.100,-.
Bovendien vervalt dan voor één jaar de 
noclaim-korting (€ 1.325)! Dit risico heb-
ben we als club tot € 200 beperkt voor de 
PIC (als hij/zij veroorzaker van de schade 
is) terwijl het meerdere (eigen risico + no-
claimkorting) is afgedekt door een fonds 
dat gevuld wordt vanuit de bijdrage van 
een nieuw clublidmaatschap. In het jaar-
verslag vind je dit op de balans als fonds 
eigenrisico en tot op heden is dit fonds 
gelukkig toereikend geweest!

Samenvattend, de PIC wordt m.b.t. even-
tuele schadeclaims vrijwel altijd door 
onze verzekering afgedekt. Maar hoe zit 
het met schades die de PIC zelf treffen?

Persoonlijke schades niet gedekt!
Als de verantwoordelijkheid van de ont-

stane schades bij de PIC ligt en hij dus 
niemand aansprakelijk kan stellen (of als 
er sprake is van een ongeval!), is zijn eigen 
(letsel)schade NIET gedekt! Voor de verze-
kering is namelijk het stellen van aanspra-
kelijkheid essentieel, en een PIC kan zich-
zelf uiteraard niet aansprakelijk stellen.
In deze situatie kan de PIC mogelijk te-
rugvallen op de verzekeringen die hij/zij 
privé heeft afgesloten. Hier geldt uitdruk-
kelijk “mogelijk” aangezien luchtvaartge-
relateerde schades vrijwel altijd worden 
uitgesloten. Dus pas op: WA-, arbeidson-
geschiktheid-, inkomens-, levensverzeke-
ringen etcetera zijn waarschijnlijk niet van 
toepassing!
Volgens onze tussenpersoon Driessen 
versoepelen de verzekeringsmaatschap-
pij hier wel steeds meer de voorwaarden, 
maar….het is dus verstandig om individu-
eel na te gaan wat de verzekerde situatie 
is voor dit soort situaties.

Aanvullende verzekeringen  
Op onze vraag wat Driessen momenteel 
voor aanvullende verzekeringen biedt 
voor mogelijke ongedekte schades wer-
den genoemd: 
• Vliegongevallenverzekering (uitke-

ring bij overlijden of blijvende invali-
diteit)

• Persoonlijke aansprakelijkheidsverze-
kering voor vliegers (ter aanvulling op 
onvolledige dekking bij gehuurde of 
geleende niet-clubkisten)

• Persoonlijke aansprakelijkheidsverze-
kering voor vlieginstructeurs (afdek-
king van het instructierisico (bijv. solo 
leerling))  

Voor leden die (soms) in niet-clubkisten 
vliegen geldt uiteraard dat onze verze-
kering in dat geval niets dekt. Hier is de 
verzekering van de betreffende eigenaar 
leidend. Let er dan op:
• of de polisvoorwaarden bijvoorbeeld 

verhuur/uitlening toestaan, 
• of de maximale dekking toereikend is 

(wettelijk minimaal € 275.000) en 
• of er sprake is van een uitgebreide 

dekking voor de PIC! 
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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

Clubvitrine
Dolf Koelbloed

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

Arendweg 31
8218 PE Lelystad Airport EHLE
The Netherlands

offi
ce + hangar

vliegtuigen
motoren
onderdelen

www.dynamicaviation.nl
info@dynamicaviation.nl
+31 (0)320 41 52 53
+31 (0)6 175 87 172

i
E
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In de clubvitrine
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Januari

Maart

April

Mei

Februari

24 januari 2014
Nieuwjaarsreceptie en presenta-

tie club vluchten 2014

22 februari 2014
Balen-Keilheuvel en Allendorf

23 maart 2014
De Willem Smit Verharde Korte 

Velden Vlucht (WSVKVV)

12-14 april 2014
Alpenvlucht

3 mei 2014
Flevo Rally

15-22 mei 2014
Onze jaarlijkse lange clubvlucht. 

Deze keer gaar de reis naar
Portoroz Slovenië

31 mei - 8 juni 2014
Clubkamp Arnsberg
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Juli

Augustus

September

Oktober

November

December
19-21 september 2014

Chalon en Colmar

4/7 juli 2014
Kanaal eilanden

23/25 augustus 2014
Zuid Zweden

12 oktober 2014
Antwerpen en Dortmund

23 november 2014
Oostwold en Venlo

28 december2014
De traditionele oliebollenvlucht

22 juni 2014
Uitwijk Flevo Rally

Juni
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23 februari: Balen-Keilheuvel en Allendorf
De dagen zijn nog kort zijn trappen we 
het seizoen af met een klein rondje naar 
onze buurlanden. 
We gaan eerst naar Balen -Keilheuvel in 
België. Een groen veld niet ver over de 
grens. Vanaf Balen-Keilheuvel gaan we 
naar onze andere buren, Duitsland. En wel 
naar Allendorf. Een aantal van ons zal het 
eerder al eens hebben aangedaan. Zeker 
voor de bezoekers van ons jaarlijks club-
kamp in Arnsberg is dit geen onbekende.
Het vliegveld is eigendom van de Vies-
smann Group. Het in 1917 opgerichte 
familiebedrijf Viessmann Group is een in-
ternationaal fabrikant van verwarmings-
systemen.

23 maart: WSVKVV
Voor clubvluchten doen ruime vliegvel-
den aan. Zo’n 700 meter en langer. Hier-
door zijn takeoff weight, schommelingen 
in de temperatuur, hoogte van han veld 
en wind geen spelbreker. Maar voor deze 
clubvlucht gaan we een stapje verder. De 
velden worden wat korter, waarvoor een 
goede voorbereiding noodzakelijk zijn. 
Uitgebreid de grafieken en lokale omstan-
digheden in acht nemen. Ook het bepalen 
van de benodigde hoeveelheid brandstof 
tot het volgende veld en alternate bepa-
len etc. Het belooft een enerverende dag 
te worden. Ook het juist aanvliegen krijgt 
dan een andere dimensie. Het toestel zo 
kort mogelijk achter de drempel neerzet-
ten maakt dan ook een verschil.
Een kortere baan betekent vaak ook een 
smallere baan. Dit geeft weer een ander 
perspectief.

Dit alles onder auspiciën Willem Smit. Hij 
ziet dit als opstap naar de volgende uit-
daging, een WSOKVV. Maar laten we het 
eerst maar bij de verharde banen laten.

12-14 april : Een Alpenvlucht
De zomertijd heeft zijn intrede weer ge-
dan en de kans op voor meerdere dagen 
goed weer is aanwezig. Hoog tijd voor een 
meer uitgebreid vluchtschema. 
De Alpenvlucht van 2013 heeft veel lof 
mogen ontvangen. Een menig vlieger 
heeft zijn jaloezie van het missen of voor-
bij laten gaan van die vlucht nietonder 
stoelen of banken gestoken.
Daarom doen we het dit jaar gewoon nog 
eens over. We gaan eerst naar de oostkant 
van de Alpen, Salzburg. Om van hieruit de 
vershillende bergkettens, flanken en top-
pen de nemen. Afhankelijk van de weers-
omstandigheden gaan we van Oostenrijk 
via Zwitserland naar Frankrijk. En indien 
mogelijk nemen we ook de Dolomieten 
en daarmee Italië weer op in onze route.

5 mei: Flevo Rally
Dit jaar is mei de maand van de tradities. 
De eerste is de Flevo Rally.
Vorig jaar tot 2 maal toe uitgesteld en af-
gelast. Eerst vanwege het weer en de 2e 
maal vanwege het aantal deelnemers. 
Verder valt er niet veel over te zeggen om-
dat de opdrachten nog geheim zijn. Maar 
liggen nog klaar van vorig jaar. De eerste 
kans is 3 mei. Mocht dat wegens het weer 
niet lukken is er een 2e datum gereser-
veerd op 22 juni.
De opdrachten liggen nog klaar van vorig 
jaar. Willem van de Aardweg en Charles 
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Kunst hebben 2 tracks uitgezet. Met op 
beide velden een doellanding. Omdat het 
slecht 2 tracks zijn, zijn er 2 piloten per kist 
nodig en daarmee ruimte over voor wing-
members en andere passagiers. Mocht 
het weer tegenzitten dan is 22 juni een 
uitwijk gepland

15-22 mei: De lange clubvlucht naar Portoroz
En de volgende traditie. Ook dit jaar heeft 
Ed Lustig weer een mooi doel uitgekozen 
voor een lange clubvlucht. Portoroz in Slo-
venië. Sommigen van ons hebben dat ook 
aangedaan als tussenstop op weg naar 
Dubrovnik in 2010.
Ook het systeem van 2 dagen om heen 
naar de bestemming te vliegen, daar ver-
volgens 4 dagen te zijn en tochten maken 
vanuit Portoroz. 1 of 2 daagse trips in de 
omgeving. Vliegvelden als Lienz, Klagen-
furt, Bled en Ljubljana liggen binnen het 
bereik. Maar ook Venetië. 
Vervolgens gaan we dan weer in 2 dagen 
terug in Lelystad. Op zowel de heen als de 
terugweg passeren we de altijd gewilde 
Alpen. Een vlucht die alles in zich heeft. 
Je kunt de volledige 8 dagen gaan, maar 
ook alleen de heen- of terugvlucht met 
de clubtoestellen doen. De overgebleven 
vlucht kan dan via een lijntoestel worden 
afgelegd vanaf b.v. Venetië.

31 mei - 8 juni: Clubkamp
Ook de deze traditie zetten wij voort. Wij 
positioneren onze toestellen en slaan ons 
bivak op in hotel JU-52 op het vliegveld 
van Arnsberg. De afspraken zijn inmid-
dels gemaakt, dus u kunt uw komst gaan 
plannen. Een uitgebreid artikel is te lezen 
elders in deze flightletter

4-7 juli: De Kanaal eilanden
Het is ook al weer even geleden dat we En-
geland hebben aangedaan. Wel altijd een 
risico i.v.m. het weer. Maar dit jaar maar 
weer eens in de planning opgenomen. 
Eerst via de Franse kust naar het zuiden af-
zakken en daarvandaan de Channel Isles 
gaan hoppen. Om vervolgens via het vas-
te land van Engeland weer terug te keren.

23-25 augustus: Het zuiden van Zweden
Vorig jaar hebben we Noorwegen aange-
daan. Met zijn eigen uitdagingen vlieg-
velden te vinden die open zijn, brandstof 
hebben en eventueel een restaurant. 

Deze keer gaan we voor het iest zekerder 
Zweden. Dat Zweden behalve door de 
lucht en per boot is Zweden tegenwoor-
dig ook met de auto via indrukwekkende 
bruggen te bereiken. Een aantal daarvan 
kunnen we op onze tocht vanuit de lucht 
bewonderen. Doel is het zuiden van Zwe-
den, rond Malmö etc.

19-21 september: Chalon en Colmar
Elk jaar doen we Frankrijk wel een keer 
aan. Deze keer gaan we eerst naar Chalon. 
Het is ook niet de eerste keer dat we deze 
stad en zijn vliegveld aandoen. De tweede 
dag zullen we ons langs de Franse Alpen 
in de richting van Colmar begeven. De 2e 
avond en nacht zullen we doorbengen in 
deze oude en mooie stad die bekend staat 
om zijn (muziek)festivals en vele gezellige 
pleinen. Het daarom ook goed vertoeven 
in deze stad.

12 oktober: Antwerpen en Dortmund
De dagen worden weer korter, en daarom 
blijven er nog een paar eendaagse vluch-
ten over om het jaar af te ronden. Van-
daag gaan we eerst naar Antwerpen. Een 
gecontrolleeerd veld waar verkeerslichten 
het autoverkeer stilleggen als er wordt ge-
land of opgestegen. Daarvandaan gaan 
we verder naar Dortmund. ook een ge-
controleerd veld. Maar van een iets anders 
formaat.

23 november: Oostwold en Venlo
De laatste reguliere vlucht voor 2014. We 
houden het dicht bij huis. Twee Neder-
landse velden waar we niet zo vaak ko-
men. We beginnen met Oostwold. Een 
paar jaar geleden hebben we dat al eens 
aangedaan met de Flevo Rally. Daarna 
gaan we naar Venlo. Een ultralight vlieg-
veld waar ook general aviation welkom is. 
Een verharde baan van 700 meter.

28 december: Onze traditionele oliebollen-
vlucht
Traditioneel onze laatste vlucht van het 
jaar. Bestemming onbekend. Maar de 
laatste track leidt ons gewoonlijk naar Le-
lystad, waar de warme oliebollen op ons 
staat te wachten.

Wilt u mee met één van deze clubvluchten 
dan kunt u zich opgeven via het bekende 
adres: evenementen@vliegclub-flevo.nl
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Flying Safari Zimbabwe en
Mozambique Mei/Juni 2013

In oktober 2009 zijn Willemijn (mijn part-
ner) en ik gedurende 3,5 week door geheel 
Zuid-Afrika gevlogen met een Cessna 172N 
(N5878E) vanaf Lanseria Airport vlakbij
Johannesburg. Deze trip bracht 35 uur vlie-
gen met zich mee. Met dit rondje Zuid-Afrika,
hebben we de volgende stops gemaakt:
Heidelberg, Madikwe, Bethlehem, Gariep-
Dam, Beaufort-West, Stellenbosch, George, 
East-London, Kob-Inn, Margate en retour
Lanseria over de Drakensbergen.

Het was bij het Kob-Inn Beach Resort 
(South 32° 26' 44.6" East 28° 40' 37.8", zie 
http://www.kobinn.co.za/ ), een lodge aan 
de East Coast van Zuid Afrika met een gras 
runway van 600m en een slope 5% waar 
normaal de koeien grazen, dat we een an-
dere piloot met een C210 tegenkwamen. 
De piloot, Peter, met zijn vrouw Caryl wa-
ren de enige andere gasten in de lodge en 
onze gastheer plaatste ons dan ook aan 
dezelfde tafel. Ervaringen werden gedeeld 
en meer dan enkele flessen wijn geleegd.

Zelf kom ik sedert 1981 regelmatig in 
Zuid-Afrika alwaar ik heb gewerkt en 
frequent familie bezoek. Sinds 2003 is
Willemijn vaak mee geweest en heeft ook 
haar hart verloren aan dit prachtige land. 
Na onze ervaring in 2009 zijn we elk jaar 
weer “normaal” op vakantie geweest tot-
dat eind 2012 we een telefoontje kregen 
van Peter, de piloot die waren tegenge-
komen tijdens de vorige vliegtrip in 2009.
Peter polste onze enthousiasme om samen 
te gaan vliegen vanuit Zuid Afrika naar
Zimbabwe en Mozambique, elk stel met 
een eigen vliegtuig. Zo gezegd en maar 
niet zo maar gedaan. We zijn begin januari 
begonnen met de voorbereidingen voor 
de trip mid mei 2013.

Allereerst moest ik een vliegtuig vinden 
waar ik mee de “bush” in kon. Na vele con-
tacten te hebben geraadpleegd kwamen 
we uit bij Superior Pilots Services, een 
flight-school op Grand Central Airport in 
de wijk Midrand, Johannesburg. Beschik-
baar voor de trip was een Cessna 182 P 
(ZS-NOY). Strikte eisen voor het huren 
werden gesteld en hielden b.v. in dat ik 
ervaring moest overleggen dat ik met de 
Cessna 182 kon vliegen. Op EHLE vond 

Ervaringen
W

illem
 Luuk Nijdam

De stops uit 2009
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ik een Cessna 182 (G-PBCL) onder hoede 
van Marinus Bergsma en later de Cessna 
182 (PH-PDN) van Peter Duin op welke 
toestellen ik in Nederland de verplichte 
minimale 5 uur en 12 landingen mee vol 
heb gemaakt.

Gedurende Q1 van 2013 hebben de zuid 
afrikaanse piloot Peter en ik veel flight-
planning uitgevoerd, via vele sessies met 
Skype om te overleggen en alle afstanden 
en velden door te nemen waar we wilden 
landen (denk aan flight performance, al-
titude en payload/range, immigratie, fuel 
availability, landing permits, parking etc). 
Het plan was klaar en het wachten was op 
de lokale toestemming en de reserverin-
gen die we hadden gemaakt bij de lodges.
De totale vliegtijd was berekend op ~ 24 
uur vliegen en we waren klaar voor de trip. 
Ik ben op 15 mei naar Johannesburg ge-
vlogen, aankomst 22:00 uur die avond, de 
volgende ochtend moest ik mij om 06:30 
uur melden bij Superior Pilots Services op 
Grand Central Airport, alwaar ik een lokale
check-flight moest maken om de Cessna 

182P Skylane te mogen huren voor 3 we-
ken.
De check-out flight was 1:35 uur met pro-
cedures boven Johannesburg en 4 landin-
gen (w.o. STOL) op FAGC en met behaalde 
aantekening moest ik ’s middags naar de 
CAA om mijn lokale brevet te valideren en 
opnieuw te verkrijgen. Ik zal jullie bespa-
ren wat voor procedures daar voor doorlo-
pen moeten worden. Met Peter de laatste 
dag alles nog een keer doorgenomen en 
gechecked.
Willemijn vloog op vrijdag 17 mei naar 
Johannesburg en we waren klaar voor de 
start op zaterdag 18 mei 2013 ’s ochtends 
vroeg.

Take-off van Grand Central (RWY 35 FAGC 
- 5325 ft elevation) was om 10:00 lt in 
marginale VFR condities en klimmen naar 
6300 ft, het circuit verlaten en doorklim-
men naar 7500 ft om de Magaliesberg 
ridge te overvliegen (Johannesburg speci-
al rules west area procedure). Daarna naar
FL095 onderweg naar de eerste stop (FAPP 
– Polokwane) aan de noordgrens van Zuid 

De route Zuid Afrika-Zimbabwe-Mozambique

De kaarten van Mozambique en Zimbabwe met de uitgewerkte vliegplannen per track
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Afrika voor refueling en custom declarati-
ons. Hierbij moeten heel veel formulieren 
worden ingevuld en alle bagage wordt 
gecontroleerd (dus alles eruit..!), door de 
scanners heen en weer terug het vliegtuig
in. Van de laptops, tablets, radio’s, camera’s 
etc worden de serienummers en waarde 
genoteerd. Na ca. 2 uur konden we ein-
delijk weer vertrekken voor onze lange 
stretch over Zimbabwe naar onze eerste 
stop in Victoria Falls.

De vlucht naar Victoria Falls (FVFA) vlogen 
we op FL085 en duurde 3 uur, boven een 
vrij dor en bruin landschap waarbij we een 
aantal keren de grens van Botswana en 
Zimbabwe doorkruisten. Na aankomst re-
fuelen, bij de douane alles inklaren, en visa 
kopen voor Willemijn en mijzelf. De Zuid 
Afrikanen mochten er zo in, wij betaal-
den de hoofdprijs. Aangezien Zimbabwe 
geen eigen valuta meer heeft wordt alles 
betaald in US Dollars, zo ook de brandstof, 
landingsrechten en het parkeren op het 
vliegveld. Creditcards worden niet geac-
cepteerd (wel in de hotels).

Na aankomst in de A’Zambezi River Lodge 
(www.azambezilodge.com) hebben wij 
ons de drankjes goed laten smaken. De 
volgende dag zijn we naar de Victoria Falls 
geweest, altijd weer een belevenis. Het 
water stond op het hoogste niveau van 
het seizoen en de watervallen spoten heel
wat waterdamp/mist omhoog. Het rond-
lopen langs de watervallen levert een 
doorweekt pak op. Maar wat een mooi na-
tuur geweld. 

Tijdens ons verblijf in Victoria Falls en
Livingstone hebben we een dinner-cruise 
gemaakt op de Zambezi river waarbij we 
hippo’s en krokodillen tegenkwamen, 
een walking game safari gemaakt met 
de focus op de vegetatie en vogels en 
genoten van de grote waterpool bij het
Livingstone hotel alwaar de giraffen en 
antilopen water komen drinken tijdens de 
zonsondergang.

De volgende trip was naar de
Gache Gache Lodge met eigen lan-
dingstrip (FVGG). Na de take-off van FVFA 

Willem Luuk tijdens klim  vanuit FAGCCustoms en laatste check van vliegtuig op Polokwane

Landing/final approach op Victoria Falls (FVFA) Parkeren voor 3 dagen op  Victoria Falls Airport (FVFA)
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360 graden overhead Victoria Waterfalls (FVFA)

naar 6500 ft (special rule to clear the wa-
termist of the falls) en hebben we een aan-
tal 360’s gedraaid boven de watervallen, 
wat een spectaculaire belevenis.
Nadat we het luchtruim van Livingstone 
hadden verlaten zijn we zo laag mogelijk 
gaan vliegen over de Zambezi river welke 
overgaat in Lake Kariba. De grens tussen 
Zimbabwe en Zambia ligt precies in het 
midden van de rivier en Lake Kariba en het 
was “gewenst” aan de Zimbabwe zijde te 
blijven. Deze vlucht duurde 2,5 uur en we 
hebben ongelofelijk veel mooie natuur-
gebieden en olifanten gezien. Boven aan 
Lake Kariba, aan de ondergrens van het 
Charara Safari gebied ligt de lodge (http://
www.gachegachelodge.com) en we had-
den afgesproken met Pat Townsend, de ei-
genaar, dat we eerst over de lodge zouden 
vliegen om te melden dat we in aantocht 
waren, zodat hij de landrovers kon sturen 
om ons op te halen.

Tijdens de laatste 15 minuten van deze 
vlucht waren we in contact met Harare 
verkeersleiding en tot vandaag weet ik 

niet wat de controller heeft gezegd, onver-
staanbaar en vele malen gevraagd de op-
drachten te herhalen totdat ik zei: “Roger, 
switching to local airfield FVGG for lan-
ding, thank you”. In de Gache Gache Safari 
lodge hebben we 3 dagen doorgebracht, 
boottochten op het meer en verschillende 
game drives gemaakt. Wat een prachtige 
plaats om je tijd door te brengen.

De volgende trip was naar Mutare, een 
plaats in de bergen aan de grens met 
Mozambique. Om daar te komen moesten 
we eerst weer refuelen, ons plan voorzag 
in een tussenlanding op Harare, Charles 
Prince airport FVCP, elevation 4850 ft. Voor 
de take off de runway afgelopen en ge-
controleerd op overmatige uitwerpselen 
van de lokale dieren en aanwezige gaten. 
Tijdens de pre-flight checks de fuel tanks 
goed gecontroleerd. Na de take off heb-
ben we een site seeing vlucht gemaakt 
over de locale dam, wederom spectaculair 
en daarna de rivier gevolgd alvorens af te
buigen en te klimmen om over de berg-
wanden te komen richting Harare. Het 

Aan de oevers van de Victoria Waterfalls
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klimmen kostte wat tijd aangezien de OAT 
op 2500 ft ca 30 graden was.

Onze refueling stop in Harare verliep zon-
der al te veel problemen, alleen begonnen 
we het eind van onze USD portefeuille te 
zien, alle stops leverde onvoorziene en 
overmatige extra dollar uitgaves op. Het 
vliegen door deze gebieden is niet goed-
koop, zo we ook merkten na de landing op 
Mutare (FVMU). Een kleine airstrip tegen 
de bergen waar in een portocabin een fa-
milie woonde die de honeurs waar namen 
voor de CAA van Zimbabwe. We moesten 
de landing afrekenen (USD 95) en nog 
eens 2 overnachtingen (USD 45) en bewa-
kingskosten (USD 25) en dit op een veld 
waar helemaal niets was…. Peter had de 
officiële CAA tarieven van de website bij 
zich waarop vermeld stond dat we USD 18 
moesten betalen voor de landing, maar de 
heren waren onvermurwbaar.
Wij hebben de lokale CAA director gebeld 
en die legde uit dat hij zelf de tarieven be-
paalde. Goed, we waren geland, hadden 
een hotel geboekt, de chauffeur stond 

klaar, dus namen we ons verlies.
De strip van Mutare ligt op 3410 ft hoog 
en ons hotel op ca 4500 ft. Het was koel 
in Mutare en de terwijl we gekleed waren 
na vertrek die ochtend voor 30 graden 
werden we nogal met veel verbazing aan-
gekeken tijdens de check-in bij de Inn on 
the Vumba. (http://www.innsofzimbabwe.
co.zw/inns/vumba.html). Op onze vraag 
of we op het terras een biertje konden 
drinken werd lachend gereageerd met 
dat de stoelen al waren opgeborgen. Wij 
hielden vol en het terras werd uitgezet. 
Na 15 minuten zijn we snel lange broeken 
en truien gaan halen. De volgende dagen 
was het prachtig weer, ca 20 graden en 
hebben we flinke bergwandelingen ge-
maakt, wederom een prachtig (natuur) 
gebied, hier zie je geen wilde dieren maar 
prachtige natuur en vogels.

Na een aantal dagen in de bergen wa-
ren we klaar voor onze tocht naar
Mozambique, onze bestemming Vilancu-
los (FQVL) aan de kust. Maar omdat we bij-
na zonder cash dollars zaten hebben we 

Bepalen van resterende brandstof met dipstick Het visueel checken van de buskstrip op FVGG voor take-off

Bushstrip bij Gache Gache lodge (FVGG)Landing op bushstrip op weg naar de apron bij de bosrand  
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Rwy van Chiredzi, landing, customs bij verlaten Zimbabwe Custom clearance voor verlaten Zimbabwe->Mozambique

een lokale taxi chauffeur ons naar ATM’s 
laten rijden in de kleine binnenstad van 
Mutare. Aldaar bemerkten we dat het een 
probleem was bij de lokale banken om via 
de creditcard USD op te nemen, maar we 
liepen tegen een britse gentleman aan 
die ons trots naar een spiksplinternieuwe 
ATM leidde van Barclays, welke onze VISA 
kaarten accepteerde. De uitgegeven dol-
lars zagen er niet uit maar daar kom ik la-
ter op terug.

Op naar Mozambique. Maar dat kon niet 
in één keer, we moesten ons melden in 
Chiredzi (Buffalo Range) FVCZ om uit te 
klaren. Dit kon niet in Mutare aangezien 
de douane 3 dagen “warning” nodig had 
om de formaliteiten te regelen (!). We 
moesten dus 1:15 uur om vliegen voor 
deze actie maar de afhandeling was soe-
pel na betaling van wat dollars aan de 
controleur van de bagage die dus in het 
vliegtuig mocht blijven en duurde dan 
ook maar een uur.
Zimbabwe achter ons latend vlogen we 
over de grens Mozambique binnen en 

het viel ons op dat het landschap ver-
anderde, het werd groener en weidser.
Mozambique is een zeer arm land en heeft 
heel weinig eigen grondstoffen, maar de 
scenery is fantastisch. Tijdens de approach 
op FQVL leidde het circuit ons over de kust 
en na alle formaliteiten het vliegveld ver-
latend hield de geasfalteerde weg op. Na 
een 45 minuten bumpy sand rit kwamen 
we aan bij ons resort alwaar we een op-
trekje hadden gehuurd.

Aan het strand, in Archipelago Resort 
(http://www.archipelago-resort.com) 
hebben wij heerlijk vertoefd, gevaren rond 
Paradise Island en Bazaruto Archipel waar 
onze koning zijn optrekje had bedacht. 
We hebben gedoken en gewandeld langs 
de kust. In zo’n resort vergeet je compleet 
hoe de leef condities voor de lokale men-
sen zijn die bijna allemaal geen werk heb-
ben. Recentelijk heeft men olie gevonden 
en wordt vanuit Zuid Afrika daar geboord 
en is er voor een kleine hoeveelheid men-
sen werk. 
Wat opvalt in Mozambique is dat er 

Parkeren voor 3 nachten in MutarePeter belt met de directeur van Zimbabwe CAA
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bijna geen vogels meer zijn, deze 
zijn bijna allemaal uit de lucht ge-
schoten om als voedsel te dienen (!).

Tijdens een van de duiktrips werden we 
bezocht door een patrouille boot van de 
Mozambique coast-guard en je raadt het 
al, er moest weer wat geschoven wor-
den….Het mocht de pret niet drukken 
want het was fantastisch weer.

Na 3 dagen werd het weer tijd om door te 
gaan, deze trip werd ook de laatste stop 
in ons bezoek aan Mozambique. Op het 
vliegveld moesten we nog de landing 
en andere kosten betalen, het bleek dat
Peter’s vliegplan niet was doorgekomen 
en de lokale regel is minimaal 24 uur 
van te voren. Mijn vliegplan was er wel, 
we vliegen als konvooi/team (bij ATC 
:..”ZS-NOY & Company”..), na enig aan-
dringen en na betaling van USD 50 werd 
Peter’s vliegplan ingevoerd en moch-
ten we vertrekken. Ons verzoek om over
Willem-Alexander’s optrekje te mogen 
vliegen werd geweigerd (restricted area). 

Onze bestemming lag aan de kust verder 
zuid, Inhambane (FQIN), een vlucht  van 
1:10. Allebei laag over het water, 300 ft 
en langs de kust, prachtig en vele scholen 
dolfijnen en  vis gezien.

Na aankomst op FQIN werden we op een 
platform gezet bij een lokale aankomst 
hal. Allemaal  keurig en goed geregeld, na 
alle formaliteiten werden we verrast door 
een blonde vrouw die ons  kwam halen, Zij 
bleek uit Haarlem te komen en was onze 
gastvrouw, Reanne. Hier ook weer na ver-
trek bij het vliegveld hield de asfalt weg 
opeens op en werd onze tocht voorgezet 
over zandpaden. Na  een stop bij een lo-
kaal winkelcentrumpje voor de noodzake-
lijke foerage reden we naar ons  onderko-
men. Aldaar aangekomen viel onze mond 
open van verbazing, wat een geweldige 
villa,  gebouwd door Zuid Afrikanen en nu 
voor 3 dagen van ons.  (http://www.tofo-
beachhouse.com/?property=vanilla-view)
Hier hebben we heerlijk verbleven, de 
kust verkend en lekker gezwommen en 
gegeten op het terras.  Helaas brak het 

Langs de kust van Mozambique. Van zuid naar noord, Vilanculos naar Inhambane

Onderkomen met 2 slaapkamers in Archipelago resortCircuit base van FQVL
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Losduwen van de C182 in het gras van Inhambane Landing van de C210 op Krugerdorp, Zuid Afrika

Langs de kust van Mozambique. Van noord naar zuid, Vilanculo naar Inhambane

moment aan dat we terug naar Zuid Afrika 
moesten. Onze laatste trip was de langste. 
Vertrek van FQIN met tussenlanding in 
Krugerpark Mpumalanga FAKN (3:20 uur) 
om in te  klaren en bij te tanken voor de 
laatste trip terug naar Grand Central in 
Johannesburg FAGC (1:30  uur). Bij ver-
trek op FQIN moesten we weer door alle 
formaliteiten heen en heel wat USD  ach-
terlaten, groot was onze verbazing dat ze 
de dollars niet wilde accepteren. De door 
ons uit de  ATM gehaalde dollars in Mutare 
waren te oud (!), ze accepteerden alleen 
dollars die niet ouder  waren dan 5 jaar. 
Nu hadden we dus een leuk fait accompli 
want andere dollars hadden we niet.  De 
grote baas van de Mozambique CAA werd 
er bijgehaald (hij was toevallig op bezoek) 
en na heel  veel touwtrekken en praten 
werden de dollars geaccepteerd onder 
protest. Hoe klantvriendelijk kan  je zijn. Al 
met al niet een aanrader, heb ik gezegd te-
gen ze, voor het aantrekken van toeristen, 
die  het land echt nodig heeft om harde 
currency binnen te krijgen.  
Goed, klaar voor vertrek en we moesten 

over een grasveldje uit taxiën…dit ging 
niet goed want de  Cessna zakte weg in 
het grasveld dus moest met alle macht de 
C182 worden opgetild en terug  geduwd. 
Nadat deze job was geklaard wilde ik elke 
helper USD 5 geven, maar het waren oude  
biljetten dus namen ze de tip niet aan (kan 
je het geloven?). Daarna mochten we wel 
via het  platform weg taxiën.

Na een prachtige tocht over de bergen 
heen, Mozambique verlatend en Zuid 
Afrika binnen vliegend  was Peter de eer-
ste die landde op FAKN. Aldaar werden 
we hartelijk onthaald door de immigra-
tie  en politie. Na 2 weken Zimbabwe en
Mozambique was het een genot dat we 
“simpel” konden  tanken en landingsgel-
den konden afrekenen. Daarna met de po-
litie en customs door de vliegtuigen  heen 
op zoek naar verdovende middelen en 
illegale neushoornen (bv). Veel gelachen 
en na een dik  uur weer door. We zaten 
aan onze grens qua tijd want we moesten 
landen voor zonsondergang.  Dit hebben 
we niet gehaald vanwege een enorme op-
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de cockpit van de C182

Van links naar rechts: Willem Luuk Nijdam, Caryl Cole-Richmond, Willemijn Arends en Peter Cole

Sunset boven Johannesburg bij de laatste landing op FAGC

gestoken tegenwind en de geplande 1:15 
werd  1:45 uur. We vlogen pal west en de 
ondergaande zon moest worden geblokt 
met kaarten en  boeken tegen het cock-
pit raam. Het vinden van Grand Central en 
het herkennen van het veld  vanwege de 
slechte verlichting (!) was geen sinecure 
maar wel weer een fantastische ervaring. 
Ik  had onthouden van de check-out dat 
het vliegveld tussen een winkel centrum 
en een moskee lag,  beiden stonden vol-

ledig in het licht dus het circuit werd zicht-
baar in mijn hoofd. Prachtige night  lan-
ding gemaakt en de trip was voorbij met 
23,6 uur vliegtijd op de klok. Weer een 
hele mooie ervaring erbij.  

P.S. De Cessna 182P Skylane, ZS-NOY is 
neergestort op 22 augustus 2013 met 2 
Nieuw Zeelanders aan boord. Het wrak is 
gevonden bij Bourke's Luck Potholes in de 
Blyde River Canyon, Zuid Afrika.
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Vandaag ga ik lunchen op ...
Roeland van Vledder
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De twee eilanden met het vliegveld op het achterste

Helgoland (EDXH)

Het voorjaar komt er aan en dus kunnen we 
weer volop vliegplannen maken. Helgoland is 
zeker een aanrader om te overwegen als het 
een mooie, rustige dag is. Het is niet een be-
stemming voor de onervaren vlieger, alleen 
al omdat je voor een landing op Helgoland 
tenminste 100 uur als pilot in command (PIC) 
moet hebben. 

Velen zullen afgeschrikt worden door de, 
erg, korte landingsbanen. De langste, 15-
33, meet slechts 480 m. Let dus goed op of 
de heersende wind het logisch maakt dat 
je op deze baan kunt landen. Bij een zuid-
westen wind is het eiland beslist niet ge-
schikt als bestemming tenzij je aan 371 m 
genoeg hebt. De vlucht vereist dus nogal 
wat voorbereiding. Een W&B berekening 
maken is nu extra noodzakelijk, het weer 
is een bepalende factor en vergeet de 
zwemvesten niet aan te doen. Uiteraard is 
ook een vliegplan voorgeschreven.
Er zijn twee manieren om je goed voor te 
bereiden op een vlucht naar Helgoland. 

Verreweg de leukste is dit voorjaar op 22 
maart 2014 mee te gaan op de WSVKVV, de 
Willem Smit Verharde Korte Velden Vlucht. 
Deze vlucht is een onderdeel van het jaar-
programma clubvluchten en staat onder 
de bezielende begeleiding van Willem 
Smit, die je het plezier en de fijne kneepjes 
van het gebruik van velden met korte ba-
nen zal bijbrengen. Je kunt ook jezelf  be-
kwamen in het opstijgen en landen vanaf 
korte banen, gewoon op Lelystad. Doe je 
voorbereiding, maak een short field take-
off en let op waar het toestel loskomt van 
de grond. Voor een Cadet met twee pas-
sagiers en fuel tot aan de lipjes zou dat al 
bij de eerste intersectie (300 m) het geval 
moeten zijn. Voor de landing geldt het-

zelfde. Houd je exact aan de snelheden en 
zet het toestel neer aan het begin van de 
baan. Kort na de eerste intersectie, maar 
ruim voor de tweede (600 m), moet je stil-
staan. Ga niet bovenop de remmen staan, 
dat is niet nodig om vlot te kunnen afrem-
men en erg slecht voor de banden. Helaas 
beschikken de Pipers niet over ABS!

De heenweg
Helgoland ligt op slechts 135 nm van 
Lelystad, dus het is prima in één track te 
doen. Maar onderweg zijn er legio veldjes 
die geschikt zijn als tussenstop. Natuurlijk 
kun je kiezen voor een van de Waddenei-
landen zoals Borkum, Norderney of Wan-
gerooge. Deze bestemmingen zijn ook 
uitermate geschikt indien Helgoland toch 
iets te avontuurlijk is. Alle drie beschikken 
ze over een restaurant op het vliegveld, 
maar zijn ook geschikt als dagje uit. De 
dorpjes zijn allemaal op wandelafstand te 
bereiken. Houd er wel rekening mee dat 
Wangerooge een middagpauze heeft (tot 
13.00 uur is landen mogelijk, tussen 12.00 
en 15.00 mag je niet starten).
Natuurlijk kun je ook een korte stop ma-

ken op het vasteland, bijvoorbeeld op Em-
den of Leer.
Het laatste stuk gaat over zee. Zwemves-
ten aan dus en zelf geef ik er de voorkeur 
aan als de wolken het toelaten om op 
grotere hoogte te gaan vliegen. Mocht je 
technische problemen krijgen dan heb je 
meer tijd om het op te lossen of om de be-
stemming of één van de Waddeneilanden 
glijdend te bereiken.
Helgoland is de naam van het grootste 
eiland, in feite een grote rots, waar ook 
het stadje en de haven liggen. Het vlieg-
veld ligt op het tweede, volkomen vlakke, 
eiland, Düne. Het circuit ligt laag, op 600 
ft. Neem tijdig contact op met Helgoland 
info en bereid de landing extra goed voor. 

Het vliegveld
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De circuits van Helgoland  

Hier moet alles kloppen: hoogte, snelheid, 
flapstand, koers. Een goede voorbereiding 
wordt beloond met een mooie landing en 
de constatering dat je in dat geval ook 
ruimschoots voor het einde van de baan, 
waar de zee weer begint, stilstaat.
Op Helgoland is goedkoop fuel verkrijg-
baar, maar let op je W&B!

Het restaurant
Het vliegveld beschikt over een restaurant 
waar het prima lunchen is. Echter, als je 
op tijd bent loont het zeer de moeite de 
korte wandeling te maken naar het ha-
ventje en je te laten overzetten naar het 
hoofdeiland. Hier is een keur aan restau-
rants, hoofdthema vis, en tax free winkels 
die tabak, alcohol, parfum en boter tegen 
gunstige prijzen verkopen. Grote ferry-
schepen voeren vanuit het Duitse vaste-
land dagtoeristen aan die allemaal tussen 
drie en vier uur het eiland weer bepakt en 

bezakt verlaten.
Het eiland kent een roerige geschiedenis. 
Nadat het eerst bij Denemarken hoor-
de werd het Brits, om eind 19e eeuw bij 
Duitsland te worden gevoegd (ruiling te-
gen Zanzibar). In de Eerste en Tweede We-
reldoorlog was het een belangrijk marine 
steunpunt dat in april 1945 door ca 7.000 
bommen geheel werd verwoest door de 
Engelsen. Tussen 1945 en 1952 was het 
eiland onbewoond. Een rondwandeling 
over het eiland is de moeite waard, op 
verschillende plaatsen zijn sporen van de 
geschiedenis te vinden.

De terugweg
Terug op Düne is de opperste concen-
tratie vereist voor de start. Maak je W&B 
opnieuw, en kijk goed of de windrichting 
niet is veranderd (zoals bij mij het geval 
was). Als je wil tanken doe dat dan pas bij 
vertrek. Zoek in de manual op wat je ver-
wachte aanloop is en maak een short field 
take off. Het is mooi te zien dat het vlieg-
tuig precies loskomt na de afstand die je in 
het handboek hebt opgezocht!
Indien de zon al wat lager staat word je op 
de terugweg getrakteerd op een prachtig 
licht(schouwspel) over de Waddenzee en 
Noord Nederland en voor je het weet sta 
je weer in EHLE aan de grond. En natuur-
lijk haal je nu makkelijk de tweede inter-
sectie om de baan te verlaten!

Helgoland rond 1900



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 profiteert
van allerlei praktische en financiële voordelen.

Doen!



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


