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COLOFON
NotACHAm is het offi ciele clubblad van de
AeroClub Hilversum Amsterdam (ACHA)

www.vliegclubhilversum.nl
website@vliegclubhilversum.nl

NotACHAm verschijnt 10 keer per jaar.
Redactie - NotACHAm@vliegclubhilversum.nl

 Peter van Hesse 06-55216603 Mariëlle Lugard 035-6563717
 Gabe Spalburg 06-13001084 René Verjans 06-51237059
 Martijn Wittingen 06-57666611

KOPIJ
Mailen vóór de 10e van de maand aan:

NotACHAm@vliegclubhilversum.nl
De NotACHAm is ook de vinden op de website als PDF bestand:

www.vliegclubhilversum.nl/leden/commissies/notacham/

ONZE CLUBTOESTELLEN
Onze vloot bestaat uit vijf vliegtuigen: drie Cessna 172’s (vier-zitters) en twee 

Diamond DV20’s (Katana’s; twee-zitters). De vliegtuigen zijn uitgerust met onder 
andere een mode S transponder, een 8,33 KHZ radio en een ELT 

(Emergency Locator Beacon) zodat u er overal  in Europa mee mag vliegen.

Reserveren van een vliegtuig kan via Operations (OPS)
Open van 10:00 uur tot 17:00 uur, 035-5771300 -ops@vliegclubhilversum.nl.

PH-DON
PH-MF T

PH-SKC

PH-SKE
PH-SKM
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BESTUUR, COMMISSIES, OPERATIONS 
EN VLIEGSCHOOL

Bestuur Leden bestuur@vliegclubhilversum.nll
Voorzitter Leander Petit 06-53783453
Secretaris Mariëlle Lugard 06-47658121
Penningmeester Erik Meynders penningmeester@vliegclubhilversum.nl
Juridisch zaken Christian Goosmann 06-51451375
ICT Gabe Spalburg 06-13001084

Commissie Leden  emailadres
Archief Mariëlle Lugard archief@vliegclubhilversum.nl
Bar & Clubhuis Hans Faas, Max Heldring bar@vliegclubhilversum.nl
 Anne Kuijper, Stefanie van Altena, 
 Antoon Wiessenberg
Clubvluchten Rob Cordes, Mariëlle Lugard  clubvluchten@vliegclubhilversum.nl
 Leander Petit en Henk Roelofs 
Evenementen Bert Kuijper,  evenementen@vliegclubhilversum
 Joris Gonggrijp,  
 Mariëlle Lugard, Madelon Pol   
 en René Verjans 
Gebouwen Willem Bennink,   gebouwen@vliegclubhilversum.nl
 Hans van Doorn,   
 Leander Petit, Krish Tjikoeri, 
 en Matthieu Valkering
NotACHAm Zie colofon 
VMS Robert van Hees, Jan Luder, vms@vliegclubhilversum.nl
 Richard Branderhorst,  
 Eduard Mossinkof, Madelon Pol 
 en Rob Bernardus
Vloot onderhoud Jan ten Holt, Willem Bennink,   vlootzaken@vliegclubhilversum.nl
 Henk Schutrups en Peter Leistra 
Vloot innovatie Koos Dalmeijer, Edwin Terink, 
 Richard Branderhorst, Gerrit Hiddink 
 en Olof Groesz
beide commissies Bob Verkroost en Christian Goosmann
Website en IT Roeland ten Holder   website@vliegclubhilversum.nl
 Kees van Hoof, Quant Koese 
Zilveren Vleugel Mieke Abels, Erik Meynders  zilverenvleugel@vliegclubhilversum.nl
 en Sjoerd Schotanus
Operations 035-5771300 ops@vliegclubhilversum.nl
OPS Marianne Toorenburgh 
 Kees van Hoof, Mariëlle Lugard,   
 Rolf Migo, Eduard Mossinkoff,  
 Sjoerd Schotanus, Sietse Visser, 
 Henry Vuil, Jan ten Holt en Ronald Dubbeldam

Vliegschool Approved Training Organisation
Accountable Manager Leander Petit petit.leander@gmail.com 06-53783453
Head of Training Bob Verkroost airforcefi nest@gmail.com 06-34087640
Safety Manager Richard Branderhorst richbran@xs4all.nl 06-46156195
Compliance  Antoon Wiessenberg cmm@vliegclubhilversum.nl 06-40941209
Monitoring Manager
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Of we begin januari een ACHA ‘Nieuwjaarsfeest’ mogen organiseren lijkt mij zeer 
onwaarschijnlijk. Meer dan ooit is het elkaar wensen van een ‘goede gezondheid’ zo 
actueel geweest. Daarom wens ik jullie nu al een ‘Gezond 2021’
  
Algemene Leden Vergadering (ALV)
Op 20 november van dit jaar vond de eerste ‘ZOOM’ ALV van ACHA plaats. Het was zowel 
voor het bestuur als voor de 35 deelnemende leden ‘even wennen’ maar te oordelen naar 
de complimenten die we hebben ontvangen, denk ik dat het redelijk goed is verlopen.

Jaarcijfers 2019
De ‘Jaarcijfers 2019’ werden op het scherm getoond en door de penningmeester toegelicht. 
Vervolgens werd het ‘Verslag van de kascommissie’ ook getoond en voorgelezen. Na 
het beantwoorden van een aantal vragen door de penningmeester werd aan het bestuur 
‘decharge’ verleend voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2019. Ook de 
‘Begroting 2021’ werd door de deelnemende leden goedgekeurd.

ACHA Jongerenvisie.
Antoon Wiessenberg is actief om bij ‘jonge’ vliegers (tot 30 jaar) te inventariseren wat zij 
vooral verwachten van onze vliegclub. Het bestuur is positief over dit genomen initiatief.

Nieuwe bestuursleden
Het bestuur is nog steeds op zoek naar leden die in het bestuur zitting willen nemen. 
Bestuurstaken worden in het bestuur onderling verdeeld dus je kunt aangeven naar welke 
verantwoordelijkheden jouw voorkeur uit gaat.

Van de 
voorzitter 
Léander Petit I

n deze laatste editie van dit 
bewogen jaar, wil ik alle leden 
bedanken voor het begrip dat 
zij hadden voor de beperkende 
Covid-19 maatregelen die ook 

wij als bestuur dit jaar moesten 
opleggen. Het zal niemand 
verwonderen als ik zeg dat er dit 
jaar minder gevlogen is vergeleken 
met vorig jaar (t/m oktober 93%) 
en helemaal vergeleken met het 
‘topjaar’ 2018 (t/m oktober 77%). 
Hopelijk zullen we, met behulp 
van vaccins volgend jaar minder 
of geen beperkingen hebben om 
leuke activiteiten te organiseren en 
weer volop te vliegen. 
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Vliegveld Hilversum

RESTAURANT
LUNCH - DINER - BORREL

Dagelijks geopend vanaf 10:00 
voor lunch, diner en borrel

ADV2.indd   1ADV2.indd   1 20-11-2019   16:5120-11-2019   16:51

met een groep leden bij elkaar te komen 
zoals onlangs het geval was. Indien dit weer 
plaatsvindt zal het bestuur genoodzaakt 
zijn om het clubhuis helemaal te sluiten, 
zoals wij dat aan het begin van de Corona 
uitbraak ook moesten doen. Respecteer 
alsjeblieft de algemene Covid-19 regels 
ook in het ACHA clubhuis!! Ik rekenen op 
jullie medewerking!

Ondersteun jouw vliegclub door weer te 
gaan vliegen!!          
Om het vliegen in deze Covid-19 tijd te 
stimuleren heeft het bestuur de actie: “11 
halen en 10 betalen” gelanceerd. Als je dit 
jaar vanaf 1 juni tot 31 december, 10 uur 
gevlogen (en afgerekend) hebt, dan krijg 
je van de vereniging het 11e uur ‘gratis’ 
aangeboden. Dit geldt natuurlijk ook voor 
leerling vliegers.  De voorwaarden staan 
vermeld op de ACHA website. 

Zowel VEILIGE Kerstdagen als 
Jaarwisseling gewenst.

Overige en meer gedetailleerde informatie
Die informatie staat in het verslag dat je 
kunt vinden op de ACHA website.

Sponsorbeleid
Het bestuur denkt na over de mogelijkheden 
‘sponsoren‘ te interesseren voor onze 
vliegclub ACHA.
Wie wil het bestuur helpen een goed 
en gestructureerd ‘sponsorbeleid’ op te 
stellen? Als vliegclub kunnen we natuurlijk, 
onder bepaalde voorwaarden, ook gebruik 
maken van ‘sponsoren’. Wie van onze 
leden durft de uitdaging aan om op een 
‘slimme’ en ‘snelle’ manier sponsoren 
voor onze vliegclub te werven? Kijk ook 
eens op: www.sponsorvisie.nl 
Bel me als dit je aanspreekt…..

Ons Clubhuis
Het ACHA clubhuis willen we graag 
openhouden als ‘kantoorruimte’ (met 
gratis koffi e) voor het voorbereiden van 
vluchten en dus beslist NIET om gezellig 
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Sterke verhalen
Hans van Doorn

Een paar jaar nadat Wim Daams zijn 
bedrijf, Skylight, had omgevormd 
van vliegtuigverhuur naar vliegtuig 
onderdelenhandel, benaderde hij me 
om bij Tulip Air op Zestienhoven een 
klus te komen doen. De opdracht luidde: 
zorg ervoor dat de hangaar weer wordt 
goedgekeurd voor Certified Maintenance. 
Bij een blik in het accuhok zag ik enkele 
accu’s maar ook olieblikken en verf etc. De 
aanblik van oliehok en verfhok verschilde 
niet veel... Er was, zeg maar, genoeg te 
doen!

Om files bij o.a. Gouda voor te blijven 
reden we om half zeven uit Loosdrecht, 
zodat we bijtijds aan de gang konden. 
Het grondpersoneel deed dit niet en zo 
kwam het dat ik in de ochtend meestal 
Piper Chieftains of Beech King-Airs aan 
het buitenzetten, tanken en de-icen was... 
Ook moesten er regelmatig vliegtuigen 
omgebouwd naar vracht of ambulance 
configuratie.

Op een dag bouwde ik een Chieftain om 
zodat er een brekebeentje uit de Alpen kon 
worden gerepatrieerd. De captain van die 
vlucht was een Orthopedisch Chirurg. Hij 
was als hobby gaan vliegen, had in plaats 
van alleen de theorie voor Instrumenten 

maar meteen examen op B1 niveau 
gedaan (ATPL). Nou was hij vriendjes met 
Frans Stevens, de eigenaar van Tulip, en 
vloog ook op diens Ryan, die een blauwe 
maandag bij Ronald heeft gestaan. En 
zodoende vloog hij ook als hij tijd had 
regelmatig voor Tulip. Afijn, ze komen 
aan op het veld, ik meen in Zwitserland, 
waar de ambulance met patient al staat te 
wachten. 

Het slachtoffer wordt overgeheveld naar 
de brancard achter in het toestel, maar 
heeft allerlei gewichten en een hele stellage 
aan zijn benen hangen. Dus de captain 
vraagt de al redelijk nerveuze onvrijwillige 
passagier wat hem precies mankeert. Deze 
antwoord dat hij een beenbreuk heeft 
die niet gegipst kon worden. Zonder één 
moment uit de doeken te doen wat zijn 
achtergrond is, zegt hij:” dan heb je deze 
gewichten niet nodig, bovendien zitten 
we al tegen ons maximale startgewicht 
en op hoogte, dus ik wil zo licht mogelijk 
weg...!’En hij verwijdert alle zaken en geeft 
ze mee aan het ambulance personeel, één 
en ander onder protest van de patient...

De copiloot kon je ondertussen bijna 
opdweilen, verklaart deze na terugkomst. 
“ Je had het gezicht van die man moeten 
zien!”Eenmaal op de grond in Zestienhoven 
heeft de captain toch maar verteld wat zijn 
dagelijkse werk was...
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Uit de operatiekamer
Marianne Toorenburgh

Graag wijs ik iedereen die nog theorie moet doen erop, dat bij Oscar nog navigatiematerialen 
te koop zijn, zoals de lineaal, protractor en student computer.  Dat is wellicht net zo 
makkelijk als zelf bestellen. Maar die voorraad raakt langzamerhand op. Ook logboeken 
en eventueel een headset zijn leverbaar.
 

8

Carburateur-ijs 

Een Cessna heeft een omstreden relatie met carburateur-ijs. In 1992 leidde carburateur-ijs 
tot een ongeluk toen de motor niet reageerde op final; het vliegtuig is geland in een modderig 
gebied op 500 voet van de landingsbaan en omgekiept.

De nationale raad voor de veiligheid van het vervoer (NTSB) vermeldt in zijn ongevallenverslagen 
een verwijzing naar een vaak voorkomende waarschijnlijke oorzaak van dit soort ongevallen: 
“Het verkeerde gebruik van de carburator voorverwarming, wat dan resulteert in een 
vermogensverlies door carburatorijs boven ongeschikt terrein. Factoren die verband houden 
met het ongeval waren de carburateurijs omstandigheden en het feit dat de piloot zich niet 
bewust was van de temperatuur/dauwpunt spreiding.” 

Een slecht lopende motor door ijs in de carburateur kan aanleiding zijn  
om uit te wijken naar een ander veld.
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Bookreview
Max Heldring

Titel : Colours in the Sky
Schrijver : Graham M. Simons
Uitgeverij : Pen & Sword Aviation
ISBN : 978 152 672 556 1

De geschiedenis van British Autair en 
Courtline Aviation is vastgelegd in dit boek 
dat ons een grondige geschiedenis geeft 
van hun activiteiten gedurende de jaren 
van haar bestaan. Autair werd opgericht in 
1953 en kort daarna startte het bedrijf met 
ondersteuningscontracten voor helikopters 
in de Antarctische en Centraal-Afrikaanse 
regio.

Langzaam maar zeker breidt het bedrijf 
zich uit en enkele jaren beginnen de eerste 
commerciële luchtvaartactiviteiten met 
het verkrijgen van een C-47 Dakota. Toen 
de Court Line Group in 1965 Autair Int 
Airways overnam, begon de echte groei met 
het betrekken van de grote commerciële 
vliegtuigen bij haar activiteiten. Maar niet 
zonder de gebruikelijke problemen te ervaren 
die elke nieuwe luchtvaartmaatschappij 
tijdens haar groei tegenkomt.

In dit zeer goed gedocumenteerde boek 
dat ons rijkelijk voorziet van kleuren- en 
zwart-witfoto’s, tekeningen, posters en 
vlakdiagrammen heeft de auteur diepgaand 
onderzoek gedaan naar alle historische 
gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens het 
bestaan   van het bedrijf. Het is waarschijnlijk 
het meest gedetailleerde boek dat ik heb 
gelezen over een bedrijf in de luchtvaart.

Interviews met managers en personeel, 
verhalen van bemanningen tijdens 
hun operaties, personeelswisselingen, 
beschrijvingen van vliegtuigen die de 
luchtvaartmaatschappij dienden en vele 
andere relevante items die deel uitmaakten 
van Courtline’s geschiedenis van 1953 tot 
1989, worden ook in detail vastgelegd.

Het is een boek dat alle mensen moet 
aanspreken die voor Courtline hebben 
gewerkt of die op de een of andere manier 
bij Courtline betrokken waren. Bij het lezen 
van het boek is er oprechte bewondering 
voor het enorme onderzoek van de auteur, 
maar ook voor het doorzettingsvermogen 
dat de verschillende managers van 
luchtvaartmaatschappijen zouden moeten 
hebben om zo’n organisatie draaiende te 
houden.

Maar zoals al vele malen eerder is gebeurd, 
kunnen het politieke klimaat, internationale 
ontwikkelingen, bezettingsgraden van 
vliegtuigen en geldproblemen het leven 
erg moeilijk maken en uiteindelijk moest 
Courtline de deuren sluiten.

Het is geen boek dat u zal opwinden om het te 
lezen met zoveel beschreven bedrijfsdetails, 
maar als u ooit betrokken bent geweest bij 
de operationele geschiedenis van Autair en 
Courtline of als u geïnteresseerd bent in de 
geschiedenis van luchtvaartmaatschappijen, 
zal het boek u een prachtig naslagwerk van 
een hoge kwaliteit met 318 pagina’s met veel 
informatie en kunstwerken.

 Luchtvaartinhoud 
 ****
 Leesbaarheid 
 ***
 Opwinding 
 *
 Foto materiaal 
 *****
 Algemene indruk 
 ***
  

9
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Nieuw ACHA lid
Matthijs van Dusseldorp

 Blije en gepassioneerde mensen, daar krijg ik erg veel energie 
van! Het wordt nog erger als ik diezelfde mensen al vliegend 
tegenkom. Dat is de reden dat ik lid ben geworden van een club 
met mensen die (hopelijk) allemaal iets met vliegen hebben!

Matthijs van Dusseldorp (47 jaar) is mijn naam, woonachtig in 
Vijfhuizen nabij de Polderbaan van Schiphol. Opgegroeid onder de 
aanvliegroute van Eelde Airport in Groningen. Na school reed ik vaak 
op mijn fiets naar het platform waar ik mijn vaste uitkijkpost had. De 
dynamiek van de RLS/KLS vliegtuigen was prachtig. Professioneel 
vliegen zat er voor mij niet in. Gelukkig heb ik mijn commerciële- 
en hospitality DNA volledig kunnen inzetten in mijn carrière. 

Begonnen als “waiter” bij Seabourn Cruise Line. Erg vet om in anderhalf jaar op 5 continenten 
te komen met de boot uit de film “Speed 2”. Om daar te komen werd zeer frequent de KLM 
ingezet. Het bloed werd langzaam nog blauwer. Na de zee kwam…de Noordzee! Gewerkt 
in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Daar mijn echtgenote leren kennen in 2000. Het 
jaar erna de “Blauwe” stap naar KLM kunnen maken. Volgend jaar ben ik 20 jaar in dienst 
bij diezelfde KLM. Ik werk als sales consultant binnen de commerciële unit van Air France-
KLM. Een prachtig bedrijf met geweldig enthousiaste mensen. Zeker in de cockpit..heb nota 
bene mijn echtgenote (die uit Huis ter Duin ja) in de cockpit ten huwelijk gevraagd op weg 
naar LAX #KL601. Ja, we zijn nog steeds bij elkaar…en er kijken 3 kids mee.

In die afgelopen jaren heel wat keren op de route mogen meekijken in de cockpit. Van start 
up to shut down. Mijn buurman, KLM vlieger en ook ACHA lid, wist het goed te verkopen: 
“waarom ga je je PPL niet halen?”Het moest er nu maar eens van komen, zelf een vliegtuig 
kunnen en mogen besturen. Deze zomer een introvlucht gedaan met Bob Verkroost. Iets 
met een hek en een dam! Er was nog wel een klein weight & balance probleempje; ben 
inmiddels 17KG lichter en ready 4 take off.Nu moet het weer nog een beetje meewerken en 
dan gaan we echt los.

Ik ga op Hilversum ook maar een uitkijkpost inrichten zodat ik de leden kan spotten en naar 
de mooie verhalen kan luisteren. Uiteraard reken ik erop dat die verhalen er zijn, en een 
biertje….cheers!

   

Sluiting met de feestdagen

Op 25 en 26 december en ook op 1 januari is EHHV dicht.
Op 31 december worden onze toestellen om 14:00LT binnen gezet.
Oscar blijft in dan tot 15.00  bemand/vrouwd.

Uw Operatiezuster en haar OPS-staf wensen u gezellige Feestdagen 
en een veilig en mooi vliegjaar 2021.
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Nieuw ACHA lid
Chris Bele

Als geboren Oostenrijker (48 jaar) voel ik mij na een schooltijd 
in Brabant, een studie in Groningen en inmiddels veertien jaar 
in het mooie Zeist prettig ingeburgerd. Een voetbalwedstrijd 
tussen die Mannschaft en Oranje kijk ik samen met mijn vrouw 
(Chantal) en 2 dochters (Jessie en Lisa #supertwins) inmiddels 
in het oranje. Skiën in de winter en klimmen in de zomer blijft 
overigens wel in mijn DNA zitten. De alpen blijven onze favoriete 
vakantiebestemming en niet gaan skiën ervaren mijn dochters als 
een uitermate ernstige vorm van kindermishandeling.

Na mijn studie Economie in Groningen ben ik gaan werken bij de KLM. Eerst in 
Amstelveen op het hoofdkantoor en daarna met name in het buitenland. Na veel 
omwegen ben ik inmiddels beland bij Sanoma Learning waar ik mij dagelijks met 
heel veel plezier inzet om het onderwijs in Nederland te verbeteren. Als ik niet aan het 
werk ben sleutel ik graag aan mijn oldtimer, ben ik op reis, spreek ik af met vrienden, 
verveel ik mij zelden maar bovenal: mis ik geen hockeywedstrijd van mijn dochters. 

Stiekem had ik eigenlijk toch wel piloot willen worden maar deze droom ben ik ergens uit het 
oog verloren. Inmiddels twee midlife crisissen verder en nog lang niet oud moet het er maar 
eens van komen! Niet alleen heb ik ontzettend veel zin om mij te verdiepen in alle theorie en 
praktijk die hierbij komt kijken, nieuwe kansen op gezelligheid ga ik nooit uit de weg en zijn 
met name welkom. Tot snel op de club!

Nieuw ACHA lid
Arjan Hoogland

Mijn naam is Arjan Hoogland en woon in Heemskerk, ik ben 33 
jaar, getrouwd met Sanne en samen zijn wij de ouders van Colin (6 
jaar), Ivy (3 jaar) en Riff (7 maanden). Hoewel ik van jongs af aan 
veel interesse heb in vliegen heb ik ervoor gekozen om van een 
andere passie mijn carrière te maken, namelijk ondernemingen 
en dan vooral de financiën. Op dit moment ben ik mede-eigenaar 
en directeur bij Rembrandt Corporate Services. Rembrandt houdt 
zich bezig met financiële, juridische en fiscale dienstverlening aan 
diverse MKB-ondernemingen, vastgoedinvesteerders en private 
equity fondsen. Het sparren met en adviseren van ondernemers 
vind ik erg leuk aan mijn baan.

Toch trekt het al een paar jaar om mijn vliegbrevet te behalen en afgelopen november heb 
ik mijn eerste vliegles met Bob gehad. Uiteindelijk wil ik leuke tripjes gaan maken met mijn 
gezin, vrienden en andere ACHA-clubleden. Mijn vrouw en ik gaan graag naar Amerika op 
vakantie en een van mijn dromen is om daar zelf een keer naartoe te vliegen. 
Het lijkt mij erg leuk om jullie allemaal te ontmoeten en ben erg nieuwsgierig naar al jullie 
ervaringen. 
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In Corona-tijd naar Amerika gaan om 
een vliegtuig te gaan bekijken is wel een 
pittige uitdaging. Krijg bijvoorbeeld eerst 
maar eens toestemming om Amerika 
in te komen. Bij de eerste golf was de 
grens van Amerika best vlot dicht gedaan 
voor zo goed als alle reizigers. En na de 
uitbraak in Europa zeker voor iedereen uit 
Schengengebied. 

 

Nou heeft Amerika een “Business 
President” (ten tijde van ons bezoek zat 
Trump nog stevig in het zadel), dus dat 
er voor zakenreizigers die van plan zijn 
geld in Amerikaanse producten te steken 
een uitzondering wordt gemaakt, is niet 
heel erg vreemd. Dus deze missie begon 
met het overtuigen van de Amerikaanse 
Ambassade in Amsterdam dat onze missie 
precies dat op het oog had: vaststellen 
of wij als Stichting Project Spitfire het 
toestel dat het Amerikaanse bedrijf (met 
Australische directeur en oprichter) 
Supermarine Aircraft, als demonstratie 
toestel heeft gebruikt de afgelopen 10 jaar, 
zouden gaan aanschaffen. Na een kleine 
week daarover na te hebben gedacht, 
volgde op woensdag 21 oktober groen licht 
van de Visa afdeling vanuit Amsterdam. 
Dezelfde avond werden tickets, hotel en 
huurauto geboekt.

Op dinsdag 27 oktober vertrokken we 
met een delegatie van 4 personen. Het 
avontuur was bij de gate al spannend. De 
Gate Agents van KLM hadden instructies 
gekregen om grondig te controleren of de 
passagiers die aan de gate verschenen wel 
uitgesloten waren van de door Amerika 
opgelegde reisbeperkingen. Dat vergde 
nogal wat telefonische ruggespraak met 
diverse partijen, even flitste het door ons 
hoofd: “De missie zal toch niet hier al 
stranden?”. Maar uiteindelijk mochten 
we ruim voor vertrektijd aan boord.  

High Lady 
Spitfire                                                                                                                  

Jeroen van den berg

 



www.vliegclubhilversum.nl/nieuws/corona-maatregelen-acha
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Hoe kon het bijna anders: puur toevallig 
bleek de gezagvoerder van de Dreamliner 
die ons naar Houston vloog, al enige tijd 
historische vliegtuigen bij de KluHV te Gilze 
Rijen te vliegen, waaronder de Beechcraft 
D18S “Beaver”.

Fraai op tijd, zo’n kwartier voor schema 
aankomsttijd, werd de Dreamliner stilgezet 
bij de gate op Houston, 5 minuten voor 
vertrektijd van de eerstvolgende vlucht 
naar Midland, stapten we het toestel uit. 
We hadden ons al ingesteld op enige uren 
moeten wachten op de luchthaven en 
hadden daarbij bedacht ergens uitgebreid 
te gaan dineren. Die uitgebreide wachttijd 
op de luchthaven werd al vrij vlot voor een 
belangrijk deel gevuld door de ambtenaren 
van de Immigration. 

We werden achter een lintje geplaatst en 
zo nu en dan, 1 voor 1, bij een ambtenaar 
in een klein glazen hokje geroepen om 
nog eens te komen vertellen wat we nou 
precies kwamen doen. Na anderhalf 
uur werd dan eindelijk het verlossende 
stempeltje in het paspoort gezet. We waren 
welkom. Maar we hebben ons weinig 
kunnen vervelen tijdens die wachttijd. Al 
vrij vroeg ontvingen we een SMS bericht 
dat onze vlucht naar Midland (IATA 
afkorting “MAF”, we verzinnen het niet) 
met maar liefst 11 uur en 10 minuten was 
vertraagd omdat er een pittige koufront 
over Midland trok met sneeuw en ijzel.  

Vervolgens gingen we onze opties langs: 
een auto huren en in 1 keer door naar 
het hotel rijden, zonder oponthoud door 
de weersomstandigheden zou dat al 
een dikke 7 en halve uur in beslag gaan 
nemen. Of met een huurauto tot de helft 
gaan rijden, dan een hotel en de volgende 
ochtend rechtstreeks naar Big Spring waar 
de High Lady in een hangaar staat. Of toch 
maar op de luchthaven van Houston in 
een hotel en de volgende ochtend onze 
vertraagde vlucht nemen. Uiteindelijk 
kozen we die optie en met onze jet lag in 
het achterhoofd, bleek dat uiteindelijk bij 
uitvoering de volgende dag, nog helemaal 
niet zo slecht bedacht.

Dat het de dag ervoor indrukwekkend 
winterweer was geweest, werd ons wel 
vlot duidelijk. Een sprookjesachtig en 
prachtig uitgelicht winterlandschap was 
te bewonderen door de vliegtuigramen. 
Onderweg naar de huurauto liepen we 
langs auto’s onder een dikke laag ijs en rijp. 
Bijna overal waar je keek zag je ijspegels. 

Later die ochtend zouden we van Mike 
vernemen dat hij vanuit zijn woonplaats 
die avond daarvoor hele stukken maar 
10 mijl per uur had kunnen rijden en 
ook langs een ernstig auto-ongeluk 
was gekomen waarbij helaas dodelijke 
slachtoffers te betreuren waren geweest.
Enfin, tegenvaller nummer 1: de gehuurde 
navigatie zat niet in de auto. 

13
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We dachten nog even dat deze auto voorzien 
was van Apple Carplay, maar ook dat zat er 
niet in. Gelukkig had iemand van ons een 
iPhone met Amerikaanse sim kaart en dus 
internet; Google Maps heeft ons keurig naar 
het vliegveld gepraat. Tegenvaller nummer 
2: na nog geen 50 meter rijden ging er een 
waarschuwingslampje aan: bandendruk 
te laag. Niet zo gek als je bedenkt dat het 
de zondag voor onze aankomst nog 33 
graden Celcius was geweest en het nu zo 
rond het vriespunt was. 

Nadat we bij de 4e stop bij een tankstation 
een niet werkende compressor hadden 
en als hoogte punt een wel werkende 
compressor maar met een niet passende 
nippel, hebben we besloten de reis maar 
voort te zetten met het oranje lampje 
met de vorm van een zachte band 
omdat de rijeigenschappen, ondanks die 
waarschuwing, nog niet echt heel hard 
tegenvielen.

10 voor half 11 in de ochtend draaiden 
we het terrein van de voormalige militaire 
luchtmachtbasis Big Spring op. Ik had 
Mike O’Sullivan om een adres van de 
hangaar gevraagd. Was niet nodig zei hij: 
door het hek rechts en dan de eerste grote 
hangaar. Maar waar zou nou dat hek zijn? 
 
We reden in eerste instantie richting de 
terminal, over mijn rechterschouder zag 
 

ik op een kilometer ongeveer een hangaar 
met iets blauws, we besloten te draaien en 
vrij vlot wisten we het zeker: dat is High 
Lady! Van buiten is en blijft High Lady een 
adembenemende beauty in haar prachtig 
blauwe glimmende Photo Reconaissance 
livery. Van binnen was het wel even 
slikken. Een 4, misschien wel 5 maanden 
geleden, had de propeller bij een Airshow 
op een gravelbaan wat steenslag opgepakt. 
Omdat de propeller van hout is, is dit niet 
goed te repareren. De propeller was er dan 
ook afgehaald en de bladen waren er wat 
bruut afgezaagd (maar wel netjes recht 
langs een tape).

Dat 4 of 5 maanden stilstaan had het 
interieur ook niet bepaald goed 
gedaan. Phil, de vlieger die voor Mike 
de demonstratie vluchten doet, is een 
vaardige Airshow Demo piloot, maar wat 
minder als het aankomt op het met liefde 
stallen van een vliegtuig. Wat dat betreft 
kan hij van Hendrik Jan van Overvest nog 
een mooi lesje leren, zijn Cap 10 wordt 
netjes met oude gordijnen en een op maat 
gemaakt “Propeller Mutsje” afgedekt. 

Een goed voorbeeld doet goed volgen, wij 
zullen dat in de toekomst ook met onze 
Spitfire gaan doen. Maar daar moet je 
dan natuurlijk wel door heen kijken. Een 
kruimeldief en een sopje gaan wonderen 
verrichten.
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Nieuw ACHA lid
Rijkwessel de Valk

Mijn naam is Rijkwessel de Valk, ik ben 29 jaar en ben sinds begin 
november lid van de ACHA. Oorspronkelijk kom ik uit het noorden 
van het land, maar ben enige tijd geleden samen met mijn vriendin 
verhuisd naar de omgeving van Rotterdam.
Al vanaf dat ik het me kan herinneren ben ik gefascineerd 
door vliegen en alles wat vliegt. Tot mijn tienerjaren heb ik 
in Nigeria gewoond en daardoor relatief veel gevlogen. De 
oorsprong van mijn fascinatie is daar waarschijnlijk naar terug 
te herleiden. Ondanks dat dit land regelmatig negatief in het 
nieuws is, heb ik vele goede herinneringen aan die tijd. Laag 

boven de eindeloze regenwouden van Zuidwest-Nigeria en bij het landen moesten dan 
altijd éérst de geiten van de landingsbaan. Onvergetelijk! De innerlijke drang naar het 
vliegen is nooit weggeweest. In mijn vrije tijd bouw en vlieg ik radiografi sch bestuurbare 
vliegtuigen, helikopters en quadcopters. De modernste technieken maken het mogelijk 
een kleine camera in de neus van het toestel te bouwen zodat je al kijkend door een VR-
bril het model vanaf de grond kunt besturen. Zo is het nét of je er zelf in zit. Daarnaast 
houd ik me ook bezig met 3D-printen en simmen in X-plane11 VR (een hele ervaring!)
Kort geleden heb ik eindelijk de beslissing genomen om mijn (te) lang gekoesterde 
vliegdroom te realiseren en heb me daarom bij de ACHA aangemeld om onder instructie 
van Bob mijn PPL te gaan halen. Wat de toekomst brengt is ongewis, maar mijn droom en 
ambitie om van vliegen mijn werk te maken is nog lang niet ‘gevlogen’. Ik kijk ernaar uit om 
kennis met jullie te maken.
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Hans leerde ik in november 2001 kennen 
toen wij in een klein groepje ons opgaven 
voor de beginselen van een ifr-leertraject 
bij Simon IJspeert, FAA CFII. Dus avonden 
theorie over (en ook in het “echie” of 
in de Frasca 121 simulator) NDB’s en 
VOR’s intercepten, radialen “tracken” 
en ILS-en schieten. Uiteindelijk besloten 
we, onafhankelijk van elkaar, naar de 
vliegschool in Naples (Naples Air Center), 
in Florida te gaan voor het FAA IFR brevet 
(2002). 

Aanvankelijk afgereisd op een FAA-
gelijkstelling van het Nederlandse brevet, 
maar vanwege “9/11” ineens verplicht 
eerst het FAA VFR te doen gevolgd door 
het IFR. Hans liet zich op een iets later 

tijdstip in dit traject vergezellen door 
Nadine, één van zijn dochters, die opging 
voor haar VFR license.

Vele vluchten zijn sindsdien samen 
gemaakt in de PA28 “Red Rooster” zoals 
de tocht langs de Baltische Staten in 2017 
en onze meest recente clubvlucht naar 
Colmar en naar les Eplatures (LSGC), 
met Marielle Lugard en Leo van Baarle. 
Met name over de nadering naar Les 
Eplatures (Hans vloog) raakte Hans niet 
uitgesproken: zo mooi vond hij hem (en 
ik ook). Zijn vliegactiviteiten deelde hij ook 
met andere ACHA leden in andere kisten 
zoals Dick van Dillen, John Dijksma en 
Leander Petit. 

Wat ik altijd zal onthouden zijn de 
vliegverhalen van zijn vele tochten, ook 
met zijn vrouw Atty  die 1,5 jaar vóór Hans 
overleed. Hans is het enige vliegmaatje, 
die ik ken, die zijn 50-jarig (!) vliegerschap 
in september 2017 vierde en maakte dat 
hem nu de alleswetende, verwaande 
“ace”? Gelukkig niet, zijn verhalen waren 
ook doorspekt met bescheiden en “down-
to-earth” opmerkingen als: “en daar ging 
ik (of wij: hij en Atty) niet gehinderd door 
enige kennis…”. Sinds Hans weet ik dat 
de Jodel ook een vliegtuig was en dat je 
door Europa en N. Afrika kon fl adderen 
met amper een radio en een kaart. 

De “nieuwe” tijd vond hij interessant, maar 
ook te bureaucratisch en te regelziek! 
Dat gold voor zijn medisch métier, maar 
ook voor de vliegerij. O ja – Hans is ook 
de enige die ik ken, die zich per vliegtuig 
toog (en dat durfde) naar zijn sollicitatie  
als jong uroloog in het Hilversumse vanuit 
Rotterdam. Of “on call” naar beneden 
geroepen moest worden voor een klus.

Leerden we het IFR in 2001 op de hand 
te vliegen en nog met “steam-gauges” 
(zonder GPS en autopilot) en hadden we 
recency requirements en prof-checks door 

In Memoriam 
Johannes J.G.M. 
(Hans) van der 
Meulen (1935-2020)

Rob Bernardus
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allerlei omstandigheden laten verlopen, 
kwam daar eind 2017 nog eens het plan 
om weer op les te gaan voor een FAA-IFR 
profi ciency check bij Mark van Niftrik, die 
we leerden kennen via de club “night-vfr” 
tripjes op Stadtlohn. Een wereld ging er 
voor Hans open toen hij kennis maakte met 
het downloaden van oefenprogramma’s 
als de GNS530 trainer. Vele uren brachten 
we door achter Microsoft’s FSX voor 
de procedure trainingen bij de klassieke 
ILS en de nieuwere WAAS naderingen 
(goedkoper dan de echte simtrainer op 
Stadtlohn). Uiteraard ging dat gepaard met 
(vriendschappelijke) discussies bijvoor-
beeld over holding entries (hij was af en 
toe een eigenwijs!). Helaas kwam daar een 
ongewilde pauze tussen maart 2018 en juli 
2020. 

Weer in juli 2020 IFR opgepakt en vlak 
voor het “afvliegen” meldde Hans een 
trainingssessie begin oktober af vanwege 
“griep” – 4 dagen later werd hij opgenomen 
en gediagnosticeerd met Covid-19. Weer 
12 dagen later, op 20 oktober, overleed 
hij, op een gezegende leeftijd van 85 
jaar. Hans mankeerde tevoren niets, zijn 
mare rondom de vliegkeuring was “de 
keuringsarts heeft zijn best gedaan om 
iets te vinden voor de afkeuring, maar dat 
was hem niet gelukt”. Ook zijn bi-annual 
fl ight reviews verliepen steeds naar wens, 
maar beiden beseften we ons al te goed 
dat we extra veiligheid inbouwden door 
met andere (safety) pilots de lucht in te 
gaan. Het was ook door dit besef dat Hans 

en ik ons opgaven voor de ACHA denktank, 
die zich boog over “Vliegen op gevorderde 
leeftijd en (dus) met afnemende cognitie”.

Niet onvermeld moet zijn is dat hij tot kort 
voor zijn overlijden op steigers klom om 
het houtwerk van zijn Larense woning 
te restaureren en de zelf ontworpen 
“sun-driven heater” van het zwembad te 
repareren. Met hem de in onbruik geraakte 
oude grasmaaier en de motorzaag weer 
aan de praat krijgen zijn ook dierbare 
herinneringen. Hij heeft een jaar geleden 
ook nog mee geklust aan onze stek.  Hij 
genoot van de, voor hem al gauw exotische 
maaltijden bij ons thuis na al het “simmen” 
en klussen. Jammer dat dit allemaal geen 
vervolg mocht hebben. Hans dank voor 
jouw zijn en rust zacht!
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Nachtvliegen boven Cannes
Laurens Drapers

Begin oktober was ik vliegen in Frankrijk. Twee avonden heb ik nachtgevlogen en hiervan heb 
ik een fi lmpje gemaakt. Misschien leuk om ACHA leden te enthousiasmeren voor NVFR. 

Op de avonden van 8 en 9 oktober was het al mogelijk om nacht te vliegen in Cannes (LFMD). 
Ik heb daar een aantal T&G’s gemaakt, een low approach bij Nice (LFMN) en een rondje boven 
St Tropez. Ga naar https://youtu.be/gHuXYuT5xYg voor een video impressie.



NOTACHAM -  November/December 2020

18

Van de vlootcommissie
Gerrit Hiddink

Al jaren zet de vlootcommissie van ACHA 
zich in om advies te geven over het 
verbeteren en het onderhouden van onze 
vloot. Om voldoende aandacht te kunnen 
geven aan technologische ontwikkelingen 
die het vliegen leuker, makkelijker en 
veiliger kunnen maken is vorig jaar de 
vloot innovatie commissie opgericht als 
subcommissie van de vlootcommissie. 
Voor de coronacrisis is er uitvoerig 
onderzoek gedaan naar welk type vliegtuig 
het beste bij onze club past. Het plan 
was (en is het nog steeds) om een nieuw 
vliegtuig te zoeken waarmee we, naast een 
betrouwbaar les- en huurvliegtuig, ook een 
aantrekkelijke vloot hebben om nieuwe 
leden aan te trekken.

De coronacrisis heeft dit proces vertraagd, 
omdat we eenvoudigweg niet wisten wat 
de gevolgen zouden zijn op de midden- en 
langere termijn. Daarom zijn we eerst maar 

eens begonnen om de vlootcommissie 
zelf te innoveren! We hebben een nieuw 
werkproces geïmplementeerd (lean), 
afkomstig uit de software-industrie, om 
effectief tot goede adviezen te komen 
voor het bestuur. Daarmee zijn we nu 
klaar om het bestuur te voorzien van 
overzichtelijke en gedegen adviezen. Ook 
hebben we gezocht naar een aantal actuele 
thema’s die onze vliegers kunnen helpen 
om tot een eenvoudigere en veiligere 
vluchtvoorbereiding en vluchtuitvoering te 
komen.

De techniek ontwikkelt zich razendsnel, 
maar in de conservatieve luchtvaart loopt 
de toepassing daarvan vaak achter. Dit 
zorgt ervoor dat enerzijds vliegtuigen 
redelijk ‘old school’ blijven door de hoge 
kosten die gepaard gaan met het updaten 
van instrumenten en anderzijds dat vliegers 
met allerlei handige zelf ingebrachte 
spullen gaan vliegen. Daarom zijn we 
nu een advies aan het schrijven over het 
gebruik van elektronische hulpmiddelen in 
de kisten. Hoe kunnen deze bijvoorbeeld 
veilig en handig worden gebruikt en 
gemonteerd, zonder schade aan te richten 
aan in- of exterieur?
Daarna zal er een advies volgen over het 
gebruik van ADS-B, de techniek waarmee 
vliegtuigen zichtbaar gemaakt kunnen 
worden op een tablet met bijvoorbeeld 
Skydemon. Is het al mogelijk om deze 
techniek veilig te gebruiken?

De vloot innovatie commissie bestaat uit 
Gerrit Hiddink (coördinator), Edwin Terink 
en Koos Dalmeijer. We hebben overigens 
nog een plekje beschikbaar voor een 
enthousiasteling. Heb je interesse om 
onze commissie te komen versterken? We 
zoeken nog een innovatief lid! Ook zijn we 
zeer benieuwd naar suggesties die je hebt 
om onze vloot verder te innoveren. 
Laat het ons weten via: 
vlootzaken@vliegclubhilversum.nl
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Vorige maand schreef ik dat de navigatie-
les-vluchten die we moesten uitvoeren 
bij de marine al eerder op papier konden 
worden klaargestoomd zodat we 4 uur 
lang onze eigen route konden bepalen. We 
vlogen dan heel netjes naar het vertrekpunt, 
10 NM ten westen van Egmond aan Zee op 
1500 ft, meldden ons af bij Amsterdam 
Info, daalden naar 30 ft en vlogen onder 
de radar op koers 090 terug naar de kust. 
Transponders bestonden nog niet. 

Vervolgens onder de duinrand laag boven 
de branding naar Zeeland. Daarna weer 
op 1500 ft Calais, oversteek naar Dover, 
zoeken naar verlaten vliegveldjes uit de 
oorlog (in zuid Engeland lagen er nog 
tientallen!). Even een zoevertje, terug naar 
Hoek van Holland, onder de duinrand naar 
Egmond en ons braaf melden op 1500 ft 
voor het circuit op Valkenburg. Geen haan 
die er 60 jaar geleden naar kraaide. Zoiets is 
nu, terecht, uitgesloten.

Het vliegen bij de MLD was in die jaren 
niet effi cient. Een paar voorbeelden: het 
squadron kreeg een maximum aantal uren 
toebedeeld, maar als we door slecht weer 
of technische problemen aan het eind van 
de maand onder dat maximum zaten dan 
werd je, uit angst dat het aantal vlieguren in 
de toekomst zou worden verminderd, erop 
uitgestuurd om minimaal die dag 6 uur 
te vliegen naar bestemmingen die je zelf 
uitkoos. Dus van EHVB naar Twente voor 
een kopje koffi e, lunchen in EHLW, thee 
in EHEH en avondeten op de Kooy. Geen 
vliegplan en geen landingsgelden. 

Een ander voorbeeld: de vliegers met een 
kantoorbaan moesten minimaal 5 uren 
per maand maken om hun vliegtoelage te 
behouden. Daarvoor stond een Harvard 
in de hangar en als we geen speciale 
opdrachten hadden en de kist niet was 
geboekt, dan mochten we heerlijk een 
uurtje stoeien met dat prachtige toestel. De 
diensttijd was zo voor ons als vliegers een 
Eldorado waarvoor je ook nog werd betaald.

Na “vastwerken” rond 17.00, bij de bar in 
de longroom, kwamen de verhalen los. De 
een nog stoerder dan de ander. Werd het te 
gortig dan legden de collega’s een zakdoek 
op hun hoofd. Ik vertelde dat een paar jaar 
geleden aan vrienden en kleinkinderen en 
nu heb ik al meerdere keren meegemaakt 
dat zij tijdens het eten bij een (vlieg)vehaal 
eensgezind een servet op hun hoofd legden.

Er waren meerdere squadrons met vaak 
oudere toestellen. Als er een proefvlucht 
moest worden gemaakt, probeerde ik mee 
te komen om even de knuppel vast te 
mogen houden. Zo vloog ik met de Catalina, 
Sikorski helicopter, de Mariner, Meteor, 
Neptune en Firefl y. Aan een jongensdroom 
kwam een einde. In juni 1961 ook aan mijn 
diensttijd.

TEUN’S 
VLIEGVERHALEN

Teun Buitink
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Sinds 2016 is het zuidelijk deel van het terrein open voor publiek en onderdeel van het 
landelijke natuurnetwerk geworden. In 2017 is het vliegveld officieel heropend en heet 
het sindsdien Twente Airport. Er kunnen door de week zakenvluchten plaatsvinden en 
van vrijdag t/m zondag is het veld PPR weer open voor vliegtuigen van andere velden. 
Incidenteel landen ook grote toestellen op het vliegveld om tijdelijk te worden geparkeerd 
of te worden ontmanteld. Ook het ministerie van Defensie gebruikt het terrein weer af en 
toe nog voor gecombineerde oefeningen.

We waren nog maar een jaar in het bezit van de PH-DRT toen wij mijn zus en zwager 
uit Zenderen bij Almelo hadden uitgenodigd om met een vliegtrip naar Ameland 
kennis te maken met ons nieuwe vliegtuig. Ik was nog nooit op Twente geweest 
en wij beschikten toen ook nog niet over een GPS aan boord, dus was het wel even 
rekenen wat de route en de afstand zou zijn. Gelukkig had ik ook nog zonder GPS leren 
vliegen en examen gedaan en wist ik goed de VFR kaart en de protractor (voorganger 
van de flightcomputer) te gebruiken Na het indienen van mijn vliegplan taxieden wij 
op een mooie zaterdag op EHHV naar baan 18 voor de take-off naar EHTW. De route 
bleek niet zo moeilijk want je kon gewoon bij kruispunt Eemnes de A1 oppikken en 
helemaal volgen via Amersfoort, Apeldoorn, Deventer richting Almelo en Enschede.  

V
roeger kon je gewoon 
van vliegveld Hilversum 
naar vliegveld Twente 
vliegen. Het was dan wel 
een gecontroleerd veld 

dus moest je vooraf een vliegplan 
indienen maar het was er nooit 
druk en je was er altijd welkom. Na 
een tijdje regionaal veld geweest te 
zijn werd Twente in 2008 gesloten 
voor militair en burgerverkeer.  
 
Er bleven alleen vliegactiviteiten 
van lokale gebruikers zoals de 
Nederlandse Academie voor 
Verkeersvliegers, Vliegclub Twente 
en de Twentsche Zweefvlieg 
Club, maar “buitenstaanders” 
mochten er niet meer komen. Het 
veld wordt tevens gebruikt voor 
testvluchten met bemande en 
onbemande luchtvaartuigen en 
voor radiografisch modelvliegen en 
drones. 

Met PH-DRT naar 
Twente en Ameland                                                     
en terug naar 
Hilversum

Bijna 20 jaar lang waren de ACHA 
clubleden Ciny en Peter van Hesse in 
het gelukkige bezit van de  PH-DRT.  
In deze editie van de Notacham het 
verslag van een vliegtrip naar Twente 
en Ameland.
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Even voorbij Hengelo zagen wij het veld 
al liggen en na 45 minuten landden wij 
op de lange betonbaan waar je nog wel 2 
keer extra zou kunnen starten en landen. 
Heerlijk zo’n mooie baan als je de 700 
meter gras van Hilversum gewend was.

Bij het havengebouw stonden onze gasten 
al te wachten en na een gesprekje met de 
havendienst stapten wij weer aan boord. 
Een vliegplan was niet nodig omdat 
Ameland een ongecontroleerd veld is en 
wij waren een kwartier later dan ook al 
weer airborne op weg naar Harlingen waar 
de oversteek naar Ameland zou beginnen.

Ik had daarvoor al eens vanaf Lelystad 
zonder GPS naar Ameland proberen te 
vliegen maar omdat het zicht niet zo goed 
was konden wij na Harlingen Ameland niet 
vinden en keerden wij onverrichterzake 
weer om naar Lelystad. Later zou ik 
met een GPS nooit meer verdwalen en 
vooral boven water is dat toch een hele 
geruststelling. Gelukkig was het mooi 
weer en konden wij na verloop van tijd 
de westkust van Friesland volgen naar 
Harlingen. 

Boven Harlingen volgden wij de corridor 
naar Ameland en namen wij contact op 
met Ameland Radio (118.35 MHz.) wat 
minimaal 5 NM voor het bereiken van 
de kust van het eiland verplicht is. We 
vlogen op 1.500 voet en even later zagen 
wij Ameland liggen en al snel ontwaarden 

wij de rode vuurtoren die aan de westkant 
van het eiland staat en het begin vormt 
van de nadering. Boven de vuurtoren 
meldden wij ons bij de havendienst die ons 
verwelkomde en liet weten dat baan 27 in 
gebruik was met een rechterhand circuit. 
Dit betekende dat wij voorbij de vuurtoren 
naar 700 voet gingen dalen om op 
downwind langs de kust te komen. Na 
melding op downwind, base en final 
maakten we een zachte landing op de 
grasbaan van Ameland. Langs de baan 
taxieden wij terug naar de havendienst 
die ons verzocht om achter een rij blauwe 
tonnen naast een ander vliegtuig te 
parkeren.

Na betaling van het landingsgeld mochten 
wij de auto van de havenmeester even 
meenemen om het eiland te verkennen, 
net zoals dat op Texel ook wel eens 
gebeurde en daar waren wij natuurlijk heel 
blij mee. Na wat rondgereden te hebben 
door Ballum kwamen wij in Hollum 
terecht en installeerden wij ons op een 
gezellig terras in de zon voor de lunch. 
Tot dusver was het prima weer geweest 
en het zag er niet naar uit dat dit snel 
zou gaan veranderen. Mijn zus en zwager 
genoten zichtbaar van dit uitstapje en hun 
vertrouwen in de piloot had het gewonnen 
van de onzekerheid die zij vooraf hadden.  

Op een gegeven moment vertelde mijn 
zwager ons dat hij nogal vaak pech had 
wanneer bij ergens naar toe ging, hij kwam 
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dan in een file terecht of kreeg autopech en 
als hij op een terras zat duurde het extra lang 
voordat hij het bestelde kreeg of hij kreeg 
wat anders dan hij besteld had. Ook met 
het weer had hij altijd pech. Als er zon was 
beloofd kwam er regen en bij rustig weer 
ging het bij hem dan plotseling stormen. 
Wij lachten er een beetje om, zeker toen hij 
exact kreeg wat hij besteld had en met het 
weer zou het ook wel goedkomen toch? 

Na de lunch reden we nog wat rond en 
daarna terug naar het vliegveld en gooiden 
we onderweg een beetje benzine in de auto, 
zoals afgesproken. Wij meldden ons weer 
bij de havenmeester voor de terugvlucht, 
nu naar vliegveld Hilversum, waar wij 
aan het eind van middag zouden borrelen 
en dineren, waarna mijn zus en zwager 
dan weer met de auto naar vliegveld 
Twente zouden worden teruggebracht.  
 
Ik deed de walk-around en mijn zwager 
las de checklist op, waarna de motor werd 
gestart. Ik pakte de radio en riep op om te 
gaan taxien en gaf gas om de taxibaan op te 
rijden. Een verschrikkelijke klap en ratelend 
geluid was het gevolg. Bij de walk-around 
en het instappen was ik vergeten dat er een 
blauwe ton voor de kist stond en die kon 
ik vanuit de cockpit niet zien, maar helaas 
wel keihard raken. Ik stopte de motor en 

riep de havenmeester op. Die had het al 
gezien. “Zeg maar niets” zei hij. “je bent 
de derde al deze week”. “Die tonnen zijn 
van plastic en maar met een bodempje 
zand gevuld tegen het wegwaaien, dus de 
schade valt wel mee. Ik heb nog meer van 
die tonnen, dus ga maar naar Hilversum”. 

Toch liep ik met zweet in mijn handen 
naar de propeller om te kijken of hij niet 
beschadigd was, maar zo te zien viel dat 
wel mee. De blauwe ton was er erger aan 
toe, hij zag er uit als een kam, zoveel keer 
was de propeller er doorheen gegaan. 
Bekomen van de schrik stapte ik weer 
in en we taxieden naar baan 27 voor de 
take-off. Toen ik vol gas gaf om op te 
stijgen lette ik vooral op onbalans van de 
propeller in de wetenschap dat dit zeker 
niet ongevaarlijk is, maar we stegen 
probleemloos op. Na een linkerbocht over 
de vuurtoren zetten wij door de corridor 
weer koers naar Harlingen. Het hele stuk 
boven de Waddenzee zat ik met kromme 
tenen en vreesde ik dat de motor door een 
beschadigde propellor kuren zou krijgen 
maar daarvan was gelukkig niets te merken.  
 
Tot mijn verbazing begon het zicht 
aanmerkelijk minder te worden en ik 
was blij dat wij in de verte nog Harlingen 
konden zien liggen. Dit bleek nog maar het 
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begin te zijn van slechter weer want de 
bewolking begon ook in te zakken en we 
moesten naar 1.000 voet zakken om VFR 
te blijven. Boven Harlingen zakte het nog 
verder in en moesten we naar 700 voet. 
Onder deze condities durfde ik niet langs 
de westkust van Frieland door te vliegen, 
want dan moesten we van Stavoren naar 
Enkhuizen 15 minuten over zee bij slecht 
zicht. Ik besloot om dan maar langs de 
afsluitdijk naar Den Oever te vliegen 
en daarvandaan langs de oostkust van 
Noord-Holland naar het zuiden, richting 
Hilversum. Ik hoopte dan snel de VOR van 
Pampus te kunnen oppikken, waarachter 
Vliegveld Hilversum dan zou liggen. 

Dat lukte mij uiteindelijk pas bij Medemblik 
terwijl ik de Oostkust van Nood-Holland 
nog net kon volgen. Inmiddels waren we 
naar 500 voet gedaald om nog redelijk 
zicht te hebben terwijl het ook nogal 
turbulent begon te worden. De sfeer 
aan boord was uitermate gespannen en 
iedereen was muisstil in bange afwachting 
van een veilige landing op EHHV. 
 
Gelukkig naderden wij de VOR van Pampus 
en kon ik nog net het Muiderslot zien 
liggen, voordat wij zouden doorvliegen 
over het Naardermeer en de Loosdrechtse 
Plassen naar Vliegveld Hilversum. 

Inmiddels was het zicht in de regen zo 
slecht geworden dat ik bang was om dan 
het veld voorbij te vliegen, dus besloot ik 
om de A1 te volgen tot aan knooppunt 
Eemnes en dan de A27 tot aan de zendmast 
bij het vliegveld die er toen nog stond. Zo 
gezegd zo gedaan en na een enerverende 
vlucht van ruim een uur vanaf Ameland 
landden wij in de stromende regen op 
baan 18 van Vliegveld Hilversum. Tijdens 
het taxien naar de havendienst werd ik 
van alle kanten gecomplimenteerd en er 
werd ook geklapt, net zoals we vroeger bij 
de landing van bv. Transavia in Spanje of 
zo deden. Ik was blij dat we geland waren 
en het zweet stond nog in mijn handen.  

Het terras was vanzelfsprekend dicht, 
maar in het restaurant kwamen wij met 
een biertje en een lekkere hap weer op 
verhaal. Onze zoon was met onze auto 
naar het vliegveld gekomen dus konden 
wij mijn zus en zwager later op de avond 
weer naar huis in Twente brengen.  

Wat een enerverend avontuur was 
dat geweest. Wat die dag zo leuk en 
ontspannen begon, eindigde bijna in 
een drama, wat maar bewijst dat mijn 
vliegvader Joop Polderman mij bij Skylight 
toch wel heel goed op dit soort avonturen 
had voorbereid. Chapeau!
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van de drukte in zo’n cockpit tijdens het 
boarden van passagiers, probleempjes 
hier en daar die voorbij komen. Maar 
ergens moet er dan toch een belletje gaan 
rinkelen als je bv. hele lage waarden voor 
de startsnelheden ziet. Ook wij hebben in 
onze kleine cockpitjes soms een overloop 
van prikkels onder tijdsdruk, en dan kun je 
blunders maken.
 
Al vele jaren propageer ik dat je niet in de 
problemen komt door kleine afwijkingen, 
maar wel door “gross errors” ofwel op 
zijn Nederlands: kapitale blunders. Een 
van de meest ogenschijnlijk simpele maar 
dodelijkste vergissingen moet wel op de 
vlucht Varig Flight 254 gemaakt zijn: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Varig_
Flight_254

Als je eind van de middag van Sao Paulo 
naar Belém wilt vliegen, dan moet je 
iets van een noordelijke koers hebben, 
met de zon in je linker raam. De crew 
interpreteerde helaas de geprinte koers op 
het papieren navigatie plan van 0270 als 
270 (bedoeling was 027.0). En zette na 
de start de automaat op koers 270. Recht 
naar de ondergaande zon…. Let wel, het 
was 1989, de navigatie was nog niet te 
vergelijken met wat we tegenwoordig al 
in een horloge hebben. Het is nooit echt 
duidelijk geworden waarom de crew deze 
zonnestand die niet bij deze route hoorde, 
niet opmerkte.

De les die we hieruit kunnen halen is dus, 
probeer het overzicht behouden, met name 
als je onder hoge druk of stress moet 
werken, hou de brede blik. Doe als het 
ware af en toe een stap terug. Luchtvaart 
is een grofstoffelijk gebeuren, geneuzel in 
details is vaak erger dan de kwaal.

Met de toenemende digitalisering, ook in 
de sportvliegerij, is een typ of lees fout 
snel gemaakt, de gevolgen kunnen ernstig 
zijn.

Van de VMS commissie
Richard Branderhorst 

Als VMS commissie hebben we een 
bredere taak dan alleen maar meldingen 
vanuit de club te onderzoeken. We vinden 
pro-actief werken zeker zo belangrijk. 
De ‘Onderzoeksraad voor Veiligheid’  
(www.onderzoeksraad.nl) publiceert regel- 
matig rapporten van onderzoeken, mocht 
je niet geabonneerd zijn, het is leerzaam! 
Als je niet geabonneerd bent, klik dan 
op navolgende link en dan zie je een 
interessant rapport wat kortgeleden 
gepubliceerd is: 
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/
page/4808/foutieve-berekening-van-
startprestatie-boeing-777
Dit bevat véél airline gerelateerde info en 
is misschien niet helemaal te volgen als je 
daar geen achtergrond in hebt, maar toch 
gebruiken we het even.

Het komt er op neer dat het geprinte 
startgewicht in de papierwinkel die de 
cockpit in geschoven werd, met de hand 
veranderd was door de “loadmaster” 
die hierbij helaas een schrijffout maakte 
door 229 ton in te vullen (minder dan het 
landingsgewicht úren later….) ipv 299 
ton. Maar liefst 70 ton te weinig, dat is 
zelfs voor een airliner een enorm verschil!

Als ex airline vlieger kan ik de schrijffout 
begrijpen als je het in de context ziet 
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Ernst heeft een nagenoeg volledig 
beroepsmatig leven in de wereld van 
luchtverkeersleiding als radarverkeers-
leider en instructeur bij het Amsterdam 
Area Control Centre Air Traffic Control 
achter de rug en kan daarmee als een 
ervaren  instructeur worden bestempeld. 
Iets wat zich tijdens de alsmaar leuker 
wordende lessen vertaalde in de ene na de 
andere anekdote van hilarische situaties 
op het gebied van RT die hij met smaak, 
en het bijhorende accent kon vertellen. 

De opbouw van de lessen en de indeling 
van het lesmateriaal is goed doordacht. Het 
theorie boekwerk werd per hoofdstuk(ken) 
verdeeld over de woensdagavonden. Na 
dat kort doorgenomen te hebben aan het 
begin van de avond volgde het praktijkdeel 
in spelvorm en begon altijd met het 
uitvoeren van de radiocheck op kanaal …, 
gevolgd door de request voor start-up.  

Voor dat praktijkdeel heeft Ernst een 
aantal consoles laten bouwen waar hij de 
verkeersleider console bediend die via een 
LAN met de andere consoles (de piloten 
in opleiding) in verbinding staat. Ieder 
heeft tijdens het ‘spel’ zijn eigen callsign 
en daarmee eigen specifieke opdracht uit 
het lesboek. ’.. je staat met de PH-SKE, 
geparkeerd op het platform van vliegveld 
Rotterdam, positie D3. Je wilt VFR naar 
Teuge met een Cessna 172. Roep Rotterdam 
Delivery op (122.180) en geef door dat je 
ATIS P hebt ontvangen. Geef tevens door 
dat de totale geschatte vliegduur uit het 
vliegplan is gewijzigd in 50 minuten i.p.v. 
1 uur en 30 minuten..’ De avonden vlogen 
op deze interactieve wijze voorbij en Ernst 
nam de communicatie ook op zodat je dat 
nog eens kon beluisteren de dagen erna. 

Wat voor mij ook goed werkte was 
met enige regelmaat de door Ernst 
samengestelde CD-R die de lijn van het 
boek volgt met een RT hoorspel in de auto 
te draaien. 

Geslaagd voor RT Praktijk   
Ben Vlasman

Als piloot-in-opleiding binnen het ACHA 
PPL(A) programma begonnen met lessen 
eind augustus 2019 had ik inmiddels alle 
theorievakken gehaald en na de eerste 
COVID ‘stand down’ van voorjaar 2020 
ook aardig op stoom gekomen met de 
praktijklessen. Tijdens die lessen, en 
ook al eens in die paar keren dat ik bij 
een bevriend piloot in de cockpit van 
een airliner mocht meevliegen was me al 
duidelijk geworden dat RT best wel een 
‘dingetje’ is. 

Vol verbazing meeluisterend naar een 
kakofonie van callsigns die schijnbaar op 
een onnavolgbare snelheid onbegrijpelijke 
woorden en afkortingen naar elkaar 
uitbraakten en de piloten precies datgene 
eruit pikten wat op dat moment voor ons 
van toepassing was. Ik had al aardig wat 
uren aan radio communicatie in het Engels 
achter de rug voor mijn werk, maar dit was 
duidelijk ‘a different ball game’. Maar allez, 
met  de gedachte, wat zij kunnen kan ik 
ook, vol goede moed aan de praktijklessen 
van Ernst Burggraaff van ‘Fraseo Link’ 
begonnen samen met Bryan en Samir. 

Gedurende de maanden oktober en 
november waren de woensdagavonden 
bestemd voor praktijkles in de lesruimte 
van ACHA onder de bezielende aansturing 
van Ernst. Voor hen die hem niet kennen,  
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Wat moet je anders tijdens die 
dagelijkse woon-werk ritten in de auto! 
Gaandeweg de lessen wordt het RT-
spel steeds complexer, met uiteindelijk 
dus ook wijzigen vluchtplan, de 
noodprocedures, uitwijken, crossen van 
CTR’s, toestemming om TMA binnen te 
vliegen etc. We werden alle drie steeds 
behendiger in de verschillende RT-
procedure rijtjes afwerken en het ‘na-
papagaaien’ van de relevante informatie 

te nemen. Als ik mij ergens van te voren 
zorgen om maakte, dan was het wel het 
weer van de dag. En daar heb ik geluk mee 
gehad! Het was prima weer om te vliegen 
en de vlucht kon doorgaan als gepland. 
Mijn route naar Stadtlohn werd afgebroken 
ter hoogte van Zutphen en ik week uit naar 
Teuge voor 3 touch and go’s. Onderweg 
heb ik een paar oefeningen gedaan zoals 
de steile bochten en de clean stall. Op de 
weg terug heb ik geen oefeningen meer 
hoeven te doen, behalve de landing: een 
glide-in vanaf 2000 ft. Ik vond mijn final 
erg spannend, omdat ik twijfelde wanneer 
ik mijn flaps van 1 naar 2 moest zetten. 
Achteraf zou ik dat later gedaan hebben 
(dan had ik waarschijnlijk met wat minder 
spanning in het vliegtuig gezeten), maar 
alsnog heb ik een top landing neer kunnen 
zetten! Tijdens het terug taxiën vertelde 
Cees zijn tips en eindigde hij met de 
woorden dat ik geslaagd was.
 
Of ik zenuwachtig was voor het examen? 
Nee. Eigenlijk niet. Ik ben goed gecoacht 
door de Bob en Robert op dat gebied en 
ik probeer mijzelf altijd aan te leren om 
niet ergens zenuwachtig voor te zijn of te 
piekeren over iets (dan moet je immers 
meerdere keren door die zenuwen heen, 
i.p.v. één keer: tijdens het examen).
 
Mijn vervolgplannen zijn nu: 1) wachten 
tot mijn brevet binnenkomt zodat ik zelf 
kan gaan vliegen en 2) beginnen aan mijn 
rijbewijs. Moet ook gebeuren! 

van onze luchtverkeersleider. Na 8 
woensdagavonden werd dit afgesloten met 
een praktijkexamen waarin twee scenario’s 
in dezelfde spelvorm werden afgelegd met 
voor ons alle drie een goed eindresultaat. 

De situational awareness is sindsdien op 
de grond en in de lucht natuurlijk alleen 
maar beter geworden. Het vliegen wordt 
alleen maar completer en nog leuker, op 
naar de practical skill test!

Geslaag voor PPL Examen 
Francesca Soonieus

 
Samen met mijn vader 
ben ik 2 jaar geleden 
begonnen aan mijn 
PPL opleiding bij de 
ACHA. Ik ben de eerste 
van ons twee die 
examen mocht doen, 
met goed resultaat!

Het besef dat mijn PPL opleiding tot een 
einde kwam, heeft meerdere emoties bij 
mij opgewekt. Aan de ene kant vond ik 
het ontzettend leuk, de gedachte dat ik 
mijn eigen brevet op zak zou hebben en 
eindelijk alleen, met mijn vader of met 
mijn vrienden mocht gaan vliegen. Aan 
de andere kant was ik verdrietig, omdat 
de wekelijkse vlieglessen met Robert niet 
meer “standaard” zouden zijn. Een grote 
bezigheid in mijn leven viel ineens weg.
 
Genoeg “emotioneel” gepraat, nu over het 
vliegen. Ik heb de dag voor mijn examen 
een examentraining gevlogen met de 
instructeur waarmee ik mijn opleiding 
was begonnen: Bob Verkroost. Naast de 
grote gezelligheid hebben wij de puntjes 
op de i gezet en de meeste dingen weer 
even geoefend. Woensdag 25 november 
was het dan zover: om 1100 stipt stond 
ik te wachten in het kantoor van Dwarf tot 
Cees Quist klaar was om mijn examen af 
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luchtverkeersleider. Hij kan de RT duidelijk 
uitleggen, waardoor ik de opgedane 
kennis direct in praktijk kon brengen. De 
feedback krijg je d.m.v. een typetje die zo 
wordt neergezet dat de nodige lachsalvo’s 
niet ontbraken. Daardoor onthou je de 
verbeteringen wel!

En dan het examen. Tijdens de lessen 
zoveel geleerd dat het examen geen 
verrassingen gaf. Dat komt ook een beetje 
door het meegeleverde oefen cd’tje. 
Tijdens de autoritjes (in mijn zelf kletsend) 
de mooiste fi ctieve reizen gemaakt. 
Met een goed gevoel, klaar voor de RT-
gesprekken met de typetjes in real life.

De foto is gemaakt tijdens mijn eerste 
overland lesvlucht in contact met Dutch 
Mill Info. Prachtig moment.

PPL-Plus-opleiding 
De nieuwe opleiding is een ‘PPL-Plus’-
training, die voor houders van een PPL-
brevet opleidt tot de aanvullende aan-
tekeningen ‘Retractable Gear’, ‘Variable 
Pitch’ en ‘EFIS’ (Electric Flight Information 
System). De cursus bestaat uit tien uur 
vliegtraining op de Blackshape Gabriél- 
tandemseater en tien uur theorie. 
Belangstellenden kunnen starten met de 
PPL-Plus-opleiding in de periode januari-
augustus 2021. 

Geslaagd voor RT praktijk 
Samir van Haaften

Vanaf juni ben ik 
maximaal aan het 
genieten van het 
geheim dat jullie allang 
kennen; de wereld van 
boven bekijken tijdens 
de PPL opleiding.

Met veel plezier ben ik op de uitnodiging 
ingegaan om de RT te kunnen volgen 
op de club. Deze RT-lessen waren op 
woensdagavond in het ACHA leslokaal. 
Daar zat Ernst Burggraaf van Fraseo 
Link met de  steriel gemaakte zend- 
en ontvangstationnetjes gereed om 
ons te voorzien van alle ins en outs, 
ondersteund  door zijn enorme ervaring als 

Advanced PPL-opleidingen nu ook op 
Blackshape Gabriél

Vliegschool Zelf Vliegen op Lelystad 
Airport biedt een nieuwe opleiding 
aan op de gloednieuwe Blackshape 
Gabriél. Dit is mogelijk geworden nu 
er in de periode januari-augustus 2021 
ruimte is ontstaan voor opleidingen 
voor andere belangstellenden, naast de 
MPLopleidingen voor Transavia. 
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Dus het plan werd verder uitgewerkt, rugzakken gepakt en ik stortte me op de 
vluchtvoorbereiding, wat destijds zonder internet allemaal niet zo gemakkelijk was.
We wilden uiteindelijk twéé wildparken bezoeken, die toch op behoorlijke afstand van 
elkaar lagen en na wikken en wegen besloten dat het alleen mogelijk was na een extra 
tussenlanding, terug op het veld van vertrek, Wilson. Het grote nadeel was dat je dan weer 
extra tijd kwijt was met bureaucratisch papierwerk. Wat dat betreft hebben de Engelsen 
hun sporen wel achter gelaten… van Azië tot Afrika, overal hetzelfde gedoe met papieren 
en ambtelijke molens!

De checkout was OK (zie vorige NOTACHAM, met de lage inlaatdruk op hoogte), ik had 
echter al veel met de snelle variant van deze kist gevlogen, de C210. Nog steeds een van 
de fijnste single engines die er bestaan in deze klasse. 300PK, een snel profiel, geen 
vleugelstijlen, slechts twee deuren en een intrekbaar landingsgestel, een lust om mee te 
vliegen. Ook IFR.

Echt tijd voor een uitgebreide studie van het manual om de verschillen te ontdekken met 
de C210 was er niet zodat ik tijdens de buitencheck van de kist er proefondervindelijk 
achter kwam dat indien de dubbele vrachtdeur open stond, de flaps niet werkten! Pas 
indien beide deuren gesloten waren werkten de flaps. Evenmin was het onmogelijk de 
deur te openen als de flaps al naar beneden stonden, je moest een speciaal truukje doen 
om er via die dubbele deur uit te kunnen in dat geval! Begrijpelijk allemaal want anders 
zou je grote schade aan de flaps en/of de deur krijgen…

H
et was maart 1988, de 
KLM vlucht ging naar 
Nairobi met een langere 
stop van meerdere 
dagen. Zoals gewoonlijk 

was de hele crew onderweg 
al aan het overleggen, wat te 
doen daar die dagen. Omdat ik 
me inmiddels al “thuis” voelde 
met het sportvliegen in Kenya, 
liet ik me ontvallen dat ik daar 
wel mogelijkheden had voor een 
meerdaagse trip met een sportkist. 
De belangstelling was meteen al 
voldoende om twee C172’s te vullen 
maar ik was de enige met een 
brevet voor Kenia. Na overleg met 
het verhuurbedrijf op het “kleine” 
veld van Nairobi, het bekende 
en beruchte veld Wilson Airport, 
bleek na een checkout ook hun zes 
persoons C206 beschikbaar voor 
een dag of drie.

Met een 
Cessna C206 op 
safari in Kenya 
 
Richard Branderhorst
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Dus na instappen van de inmiddels al jolige 
crew, de rugzakken onderin de externe 
bagage ruimte (een zg. speedpack) werd 
er koers gezet naar de eerste bestemming, 
de Cottars Airstrip (type dit in Google 
Earth en je ziet het), rond 90 Nm vanaf 
Wilson, tegen de Tanzaniaanse grens. 
Een zandbaan met de lodge er tegen aan, 
veldhoogte 5800 voet, gelegen in het 
Keniaanse gedeelte van het Serengeti park.

Als ik nu nog terug denk aan de navigatie 
van toen is het een wonder dat ik alle 
velden gevonden heb. Zonder GPS en 
met een kaart op schoot die niet veel 
meer was dan een wegenkaart. Fijn, als je 
nauwelijks wegen hebt daar. Geen radio/
radar onderweg, geen VOR of ADF, geen 
snelwegen of andere makkelijke navigatie 
“features”. Maar het was wel mooi weer 
en dat betekent in Afrika echt ver kunnen 
kijken. Alles bij elkaar een hoog “out of 
Africa” gehalte, voor diegenen die de film 
nog kennen!

Was je eenmaal in de buurt dan hadden de 
meeste lodges wel een VHF radio, dat was 
wel handig. Tenminste als ze wisten dat je 
er aan kwam…. We konden dus parkeren 
voor de deur van de lodge en zowel in de 
avond als in de ochtend maakten we een 
safari. In de nacht wilde ik op de veranda 
van het hutje even genieten van de stilte 
en de inktzwarte nacht, komt er een hele 

kudde olifanten door het camp gestapt. 
Vreemd, ondanks hun grote poten, je 
hoorde ze nauwelijks lopen! Na de ochtend 
safari en het uitgebreide ontbijt zaten we 
nog na te genieten en keken naar “onze” 
geparkeerde C206. Rond 11.00 uur wilden 
we starten maar de koffie was zo lekker 
dat we allemaal zeiden, de kist wacht toch 
wel op ons dus doe nog maar een bakkie.  
 
Voor een airline crew een heerlijk gevoel 
nou eens zelf te bepalen wanneer je start!
De terugvlucht was minder spannend, 
je vliegt naar een grote stad en rondom 
Nairobi waren er natuurlijk VOR’s en 
ADFen. Het was toch wel goed opletten 
want het grote internationale veld Jomo 
Kenyata, daar wilde je niet boven terecht 
komen. Bovendien is Wilson een super 
druk veld met de vele toeristen die met 
allerlei vliegend spul (tot Dakota’s aan toe) 
naar de vele lodges gevlogen worden.

Na ellenlange tank- en papier procedures 
startten we voor het tweede gedeelte van 
de trip, naar het veld Samburu South/
Buffalo Springs, ruim 120Nm verder weg. 
Gelegen ten noorden van de Mount Kenya 
(5200m hoog) die we halverwege zouden 
tegenkomen en aan de oostzijde wilden 
passeren.
De kaart bood behalve de Mount Kenya erg 
weinig houvast maar de eigenaar van het 
bedrijf had een mooie tip mee gegeven. 
 



NOTACHAM -  November/December 2020

Hij zei dat ik vanaf de noordkant van 
de Mount Kenya vrijwel Noord moest 
sturen en dan doorvliegen totdat ik 
twee heuveltjes tegen zou komen die er 
volgens hem als “perfect boobies” uit 
zagen en hij maakte met een big smile een 
veelbetekenend gebaar met zijn handen. 

Na de start met iets minder dan perfecte 
condities dus richting de berg gevlogen. 
Nauwkeurige navigatie was hier echt 
ondoenlijk, onderweg en rondom de 
berg liggen tientallen valleitjes, met 
ontelbare theeplantages. Geen steden 
of grotere wegen te vinden. Dan de 
noordkant van een berg die een brede voet 
heeft zoeken, dat was een hele opgave. 

Ergens waar ik dacht aan de noordkant 
te zitten ben ik noord gaan vliegen, en 
uiteraard had ik de navigatie “tip” al 
lachend doorgegeven aan de rest van de 
crew met de opdracht uit te kijken naar 
deze “jongens”.
Net toen ik dacht ze te zien klonk het 
triomfantelijk vanuit achter dat ze gespot 
waren! Dus de koers wat verlegd, er 
overheen gevlogen en na een minuut of 5 
vonden we het veld.
Tegen het vallen van de avond werd de 
late game drive gestart. Omdat het hier 
met 3300 voet een stuk lager is dan de 
Serengeti, zag je best wel verschillen, bv. 
dat de zebra’s er smallere strepen hadden, 
de giraffe’s andere schutkleuren.
De ochtend game drive hebben we maar 
laten lopen, inmiddels was er al sprake 

van een opkomende verzadiging aan wild 
scènes. Bóóóring life .
De terugvlucht, nu via de westkant van 
de Mount Kenya, verliep voor zover ik 
me nog herinneren kan, zonder speciale 
gebeurtenissen.
Totale vliegtijd was incl de checkout 
6u10. Huurprijzen weet ik niet meer, maar 
gedeeld door 6 was het alleszins redelijk, 
iedereen was tevreden.
Het zijn van die momenten in je leven die je 
moet pakken, waar je van moet genieten. 
Ik dacht toen nog, dit ga ik vaker doen hier 
en dan komt het er nooit meer van omdat 
je op een ander type kist gaat vliegen met 
een andere route structuur en je nooit 
meer in Kenia komt….
Het vliegen als “sportvlieger” in een 
grote bak als een C206/7 of 210 is wel 
een belevenis als je twee- of vierzitters 
gewend bent, je kijkt achterom en dan 
zie je toch wel een boel koppetjes! 

Het zijn natuurlijk zwaardere kisten met 
dito motoren en dat vergt wel enige 
gewenning. Vele jaren later vloog ik met 
een C208, de bekende Cessna Caravan, 
veel in gebruik als vrachtkist in de USA 
(Fedex) en wereldwijd als para kist. Of als 
commerciële passagiers kist onder VFR. 
Soms zijn ze uitgerust met drijvers (Alaska) 
al dan niet met daar weer intrekbare wielen 
onder.
Nog niet eens zo lang geleden kon ik wat 
korte vluchten maken met een C208 met 
een 1000pk sterke Garrett schroefturbine 
er voor en dat is helemaal een beest 
van een motor! Het vliegen kan ik niet 
anders beschrijven als vergelijkbaar 
met een grote C172, maar de motor 
bediening is wel een ander verhaal. 

Het is helaas bijna onmogelijk om als 
sportvlieger iets groters te huren dan 
een C172, hier en daar lukt een C182 nog 
wel, soms kun je wel introductie vluchten 
maken met groter spul met uiteraard een 
instructeur.
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White Saturday
De liefhebbers die op de valreep nog een vlucht willen maken in 2020 zullen op 
tweede kerstdag (26 december) op de volgende velden warm onthaald worden!
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EHSE
Breda Airport verruimt deze blijk van gastvrijheid door niet alleen 2e kerstdag maar alle 
vrijdagen, zaterdagen èn zondagen vanaf heden tot 31 december 2020 een worstenbroodje 
aan te bieden bij een koffie of thee. Die altijd al gratis was. Zo wordt een tussenstop op 
Breda Airport nog aantrekkelijker voor iedereen die meevliegt.

EHTE
Ondanks dat het in het AIP anders vermeld staat, is het verzoek van de havendienst op 
Teuge om na de start van baan 08, vóór het punt E de bocht in te zetten en niet te wachten 
tot dit punt gepasseerd is. Bij het overvliegen van punt E wordt over bebouwing gevlogen 
en dat geeft geluidshinder. Kijk op: www.aopa.nl/index.php?page=1310

AOPA nieuws / Groene velden
Martijn Wittingen
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Wintertijd 
 
Willem Bennink

Het grappige aan de wintertijd is dat voor 
ons vliegers de tijd eigenlijk juist het 
enige is dat niet verandert. UTC blijft UTC. 
Maar een aantal andere zaken verdient 
wel degelijk onze aandacht.

Hopelijk weet je dat het een fabeltje is dat 
carburator ijs in de zomer niet voorkomt.  
Wellicht is dat  in het Caribische gebied 
zo, maar op onze breedtegraad is dat zeker 
wel het geval.
Uiteraard is ijsvorming afhankelijk van 
temperatuur en luchtvochtigheid. Een lage 

buitentemperatuur maakt de kans daarop 
uiteraard wel groter. Dus check carburator 
ijsvorming regelmatig. Bij de meeste kisten 
is het gevolg van carb. ijsvorming een 
onregelmatig lopende motor die, indien 
de CVV niet wordt geactiveerd, uiteindelijk 
leidt tot het afslaan van de motor.  

In veel gevallen zal het onmiddellijke 
resultaat van het activeren van de CVV 
leiden tot een slechter lopende motor. 
Het ijs smelt en het smeltwater komt in 
het benzine / lucht mengsel terecht en 
dat vindt de motor niet fijn. Dat kan voor 
sommige vliegers aanleiding zijn de CVV 
knop ijlings weer in te drukken en dat is 
nu juist niet de goede aktie! Daarmee 
wachten totdat de motor weer goed loopt! 

De Katana waarschuwt voor carb. ijs 
met een regelmatige hickup, het beste te 
omschrijven met een soort pop geluid. 
Ook hier geldt: CVV activeren en: geen 
adequate actie en de ellende stapelt zich 
op!

Over de Katana pratend: de Rotax motoren 
zijn erg gevoelig voor het leveren van 
veel vermogen terwijl de motor nog niet 
op temperatuur is. Voor er getaxied kan 
worden (ook naar de pomp) dient de 
temperatuur meter “los” te zijn gekomen. 
Bij temperaturen lager dan 5 graden C kan 
dat tot 6 minuten duren. Al die tijd mag 
de prop niet meer toeren draaien dan max  
1500. 
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Dat betekent dat je op ons knollenveld niet 
van je plaats komt. Op asfalt is dat geen 
probleem,  tijdens (rustig) taxiën op asfalt 
kan de motor ook prima opwarmen.
Lycomings zijn daarvoor minder gevoelig, 
er mag vermogen worden gevraagd indien 
de motor bij, zoals de Duitsers zo treffend 
zeggen, “zügig”, of in het NL, bij enigszins 
versneld volgas geven, niet inhoudt. 

Wat in de winter ook  mis kan gaan:  snel 
verslechterende weersomstandigheden. 
Aan het einde van de dag, als de 
temperatuur daalt, kan deze zomaar dalen 
tot het dauwpunt van de lucht. Soms zit er 
maar één of twee graden tussen de actuele 
temperatuur en het dauwpunt van de 
lucht. Het gevolg kan zijn: binnen een paar 

minuten grondmist en dan is de ellende 
niet te overzien. 
Dus: check de temperatuur en de dauwpunt 
temperatuur van de lucht. Liggen die dicht 
bij elkaar: be ware!! De Metar helpt.

Voorts wil ik nog even wijzen op de 
ijsdriehoek. In Nederland veel voorkomend.
Koude lucht is zwaarder dan warme lucht 
dus als de koude en de warme lucht elkaar 
ontmoeten dan wordt de warme lucht als 
het ware opgetild en schuift de koude lucht 
onder de warme lucht.  
Vliegend in de koude lucht bij een 
temperatuur onder nul kan uit de warme 
lucht op grotere hoogte regen vallen die 
zich als ijs op de onderkoelde vleugels 
afzet.      
   

Kijk ook naar artikelen uit de vorige Notachams:

Check, check, dubbel check !!
NotACHAm november-december 2014 pagina 12
https://vliegclubhilversum.nl/documents/2020/12/NOTACHAM-november-december-
2014-definitieve-web-versie.pdf
 
Carburateur icing!
NotACHAm oktober 2015 Pagina 11
https://vliegclubhilversum.nl/documents/2013/11/NOTACHAM-oktober-2015.pdf
 
Uit de rechterstoel
NOTACHAM november/december 2016 pagina 13
https://vliegclubhilversum.nl/documents/2017/01/NOTACHAM-november-december-
2016-definitieve-webversie.pdf
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Dakota-FlightSim nu beschikbaar 
Harry Haas

In Nederland bestaat een bijzondere 
Flight Simulator die is gebouwd met 
21e-eeuwse techniek maar waarmee 
piloten operationeel kunnen trainen in de 
authentieke cockpit van een 85 jaar oud 
vliegtuig. Deze Flight Simulator werd tot 
nog toe alleen gebruikt voor professionele 
pilotentrainingen, maar vanaf nu is 
de bijzondere DC-3 Dakota-simulator 
beschikbaar voor iedereen met enige 
vliegervaring. 

De DC-3 Dakota-simulator werd in 
2016 gebouwd en in gebruik genomen 
bij Multi Pilot Simulations (MPS) in 
Groenekan. In de afgelopen jaren werden 
Dakotapiloten van de Nederlandse Dutch 
Dakota Association (DDA), Dakota 
Norway, de Zweedse Flygande Veteraner 
en andere internationale Dakota-ope-
rators op deze simulator getraind. 
Onlangs verhuisde de professionele 
Dakotasimulator naar European Pilot 
Selection & Training (EPST) in Utrecht. 
Daarmee werd ook de capaciteit uitgebreid 
en kunnen nu meer belangstellenden 
trainen in het vliegen van een Dakota.  

Echte Dakota-cockpit
“Eigenlijk hopen we dat belangstellenden 
wel een PPL-brevet of LAPL-brevet 
hebben, maar enthousiaste piloten die 
hun vliegervaring hebben opgedaan op 
FlightSimulator van Microsoft mogen wat 
ons betreft ook komen vliegen”, aldus de 
enthousiaste Dakotapiloot Harry Haas. 
“Deze Dakota-simulator is opgebouwd 
rond de cockpit van een Dakota die tien 
jaar geleden, tijdens het vervoer naar de 
theaterlocatie van de musical Soldaat van 
Oranje in Valkenburg, klem kwam te zitten 
onder een viaduct. De Dakota bleek daarna 
niet meer te redden en wij besloten de 
cockpit te gebruiken als basis voor deze 
professionele Flight Simulator, waarvan de 
inrichting overigens identiek is aan die van 
de Dakota PH-PBA van de DDA.” 

Realistische engine failure
Harry, zelf officieel Type Rating Instructor 
(TRI), heeft in de afgelopen vijftien 
jaar bijna 250 vlieguren gemaakt op 
de Dakota PH-PBA van de DDA en 
spreekt uit ervaring: “Het vliegen op 
deze simulator is uiterst realistisch: 
je kunt er reële vluchten mee trainen, 
temidden van zelfgekozen omgevingen 
en weersomstandigheden, maar ook 
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onder technische omstandigheden die 
je in het echt niet met een Dakota kunt 
oefenen, zoals motoruitval tijdens de start. 
Nadat een Zweedse Dakotabemanning 
op deze simulator was getraind kreeg 
de crew tijdens een echte vlucht in de 
Dakota eens te maken met motorstoring. 
Ze vertelden ons later dat ze zonder 
trainingen op deze simulator hun Dakota 
tijdens die engine failure waarschijnlijk 
niet in lucht hadden kunnen houden.”  

Fixed-base ´Dakota-Sim´
Geïnteresseerden die zelf een vlucht willen 
maken in de fixed-base Dakota-simulator 
kunnen meer informatie vinden op www.
dakotasim.com of contact opnemen met 
Harry Haas via harry@dakotasim.com. 
Een trainingsvlucht op de Dakotasimulator 
voldoet aan alle coronaeisen van het RIVM. 
Het trainingscentrum European Pilot 
Selection & Training (EPST) is te vinden 
aan de Westkanaaldijk 5-11 in Utrecht. 
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Thee/Koffie Agenda en activiteiten
Mariële Lugard

Informatie over onze clubvluchten? Mail: clubvluchten@vliegclubhilversum.nl  
of  bel met: Rob Cordes 06-24382614, Mariëlle Lugard 035-6563717, 
  Leander Petit 06-53783453 of Henk Roelofs 06 53720308

Vanwege de niet afl atende Corona restricties  is het niet zeker of bestemmingen (naar 
het buitenland) kunnen doorgaan, zodat alleen kort van te voren een bestemming bekend 
gemaakt kan worden. Vandaar dat er momenteel geen vaste planning gemaakt wordt. 
Spontaan worden wel bestemmingen gekozen in het weekend. Daaraan kunt u meedoen 
als u zich opgeeft voor de vliegmaatjes app..
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Onze club & onze leden

Totaal aantal leden 371 waarvan 37 
begunstigers, 1 lid van verdienste: Mariëlle 
Lugard. 
Nieuwe leden:
Chris Bele uit Zeist, Matthijs van Dusseldorp 
uit Vijfhuizen, Martien van Herk uit Woerden, 
Arjan Hoogland uit Heemskerk, Ron van der 
Starre uit Breda (ATPL), Rijkwessel de Valk 
uit Dordrecht, Nicolas Wauters uit Utrecht
First solo:
Kristian Groot, Jeroen Brinckhorst
Geslaag RT:
Samir van Haaften en  Ben Vlasman
Geslaagd PPL theorie:
Rodney Mulier
Geslaag PPL (A):
Egbert Pot en Francesca Soonieus
Geslaagd Clas Rating SEP (land):
Kees van Til
En even wat anders:
Geslaagd voor drone-operator: Eduard 
Mossinkoff: 

Denkt u er aan dat, indien u overweegt het lidmaatschap van de ACHA niet te continueren u, 
conform onze staturen, vier weken voor het einde van het lopende jaar dient op te zeggen? 
Let wel, u moet schriftelijk, per brief of e-mail, opzeggen, dus niet mondeling. Anders zijn wij 
genoodzaakt u aan de betaling van het lidmaatschap voor 2021 te houden.
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ADV AMN ONDERHOUD›  Part 145 onderhoud, alle inspecties, pitot-static en avionics tests 
›  Part M, CAMO + management 
›  Avionics shop: off. dealer Trig, Garmin, Aspen, Becker, Artex 
›  Ook structural repairs en U.S.-registered aircraft 
›  Spare parts en vliegtuigverkoop 
›  AOG-services 24/7

+31 (0) 55 323 21 74
EASA NL 145.1310

De Zanden 105 B
7395 PG Teuge

info@amnetherlands.nl
www.amnetherlands.nl

Aircraft Maintenance Netherlands
betrouwbaar

Tel. 055 323 21 74  |  info@amnetherlands.nl  |  www.amnetherlands.nl  |  De Zanden 105B, 7395 PG Teuge

Nu op Teuge én Lelystad

 

0345 - 520 860
www.SLRtheatertechniek.nl 

Speulmanweg 7
4112 ND Beusichem

DE SCHAKEL TUSSEN MENS EN TECHNIEK

VERHUUR
professionele licht-,
geluid- en videoapparatuur

EVENTS
totaal ontwerp en
technische realisatie

ADVIES
complete audiovisuele- 
en lichtinstallaties

SERVICE
installatie, reparatie
en onderhoud



  


