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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 Joris Gonggrijp,  evenementen@vliegclubhilversum
 Bert Kuijper, 
 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 Ronald Dubbeldam,  
 Kees van Hoof, Mariëlle Lugard,   
 Erik Meijnders, Rolf Migo, Eduard Mossinkoff,  
 Sjoerd Schotanus, Marianne Toorenburgh, 
 Sietse Visser en Henry Vuil
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 antoon08@msn.com 06-40941209
Monitoring Manager
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We beoefenen een fantastische hobby en hierover zijn veel enthousiaste verhalen te 
delen. Hiervoor is een speciale WhatsApp groep ‘ACHA Praathuis’ aangemaakt (naast 
de WhatsApp groep ‘Vliegmaatje ACHA’ bedoeld voor het maken van vliegafspraken 
met andere leden), voor beide groepen kunnen ALLE ACHA leden zich aanmelden. Ook 
kun je natuurlijk jouw verhalen sturen aan de redactie van ons clubblad: notacham@
vliegclubhilversum.nl Dankzij de digitale techniek kan ik vandaag, zondag 24 januari om 
18.00 uur, toch met een aantal ACHA leden het glas heffen op het nieuwe jaar. Uiteraard 
niet zo gezellig als een ‘echte’ Nieuwjaarsreceptie op de vliegclub maar toch…….    

Eerst wil ik samen met jullie stilstaan bij de drie ACHA leden die in het afgelopen jaar 
zijn overleden n.l. Paul van Beers, Hans van der Meulen en Gwan Tjoa (Gwan recent op 
2 januari). Ik wil een moment van stilte vragen ter nagedachtenis aan deze overleden 
clubleden. Bedankt!

Zodra het weer is toegestaan, zal het bestuur de diverse commissies vragen om weer 
activiteiten, evenementen en clubvluchten te organiseren. Hopelijk is dat alles binnen 
niet al te lange tijd weer mogelijk. Het huidige bestuur is inmiddels vier jaar actief en nog 
steeds op zoek naar leden die in het bestuur willen plaatsnemen. Bel mij even als je ons 
wilt helpen met het besturen van jouw vliegclub??? Alvast bedankt!! De exploitanten van 
het restaurant ‘Vliegveld Hilversum’ hebben een zwaar jaar achter de rug en het is nog 
onduidelijk, wanneer zij het restaurant weer mogen openen. We hebben regelmatig met 
hen overleg en proberen hen, voor zover mogelijk, financieel tegemoet te komen.Hopelijk 
kunnen zij dit jaar, snel en zonder al te veel beperkende voorschriften, opengaan. Ik wens 
Martin, Rutger, Arthur en al het personeel van het restaurant sterkte in de huidige situatie 
en hoop op een succesvol 2021.. Tevens hoop ik dat vele clubleden, uit waardering, het 
restaurant regelmatig zullen bezoeken zodra dit weer is toegestaan.

Van de voorzitter
 Léander Petit M

idden in deze 
‘lockdown’ wil ik als 
jullie voorzitter, aan het 
begin van dit nieuwe 
jaar graag een korte 

Nieuwjaarstoespraak houden. 
Allereerst wil ik alle ACHA leden 
een heel gezond 2021 wensen en 
tevens de wens uitspreken, dat wij 
dit nieuwe jaar onze hobby (onze 
passie) zo vaak mogelijk zullen 
kunnen beoefenen, zonder daarbij 
geremd te worden door Covid-19 
beperkingen, of een gesloten 
vliegveld Hilversum. Verder hoop 
ik dat, ondanks alle beperkingen, 
de ACHA leden zoveel mogelijk met 
elkaar zullen communiceren.
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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

Graag wil ik Bob Verkroost, alle vlieg-
instructeurs (zowel praktijk als theorie) en 
ook het management van onze vliegschool 
bedanken voor al het werk, dat zij onder 
moeilijke Covid-19 omstandigheden heb-
ben verricht. Dank!

Qua vlieguren was 2020 voor ACHA, i.v.m. 
Covid-19, natuurlijk geen goed jaar. Toch 
hebben we het afgelopen jaar 96,6% aan 
HOBBS uren gevlogen ten opzichte van het 
gemiddelde aantal uren gemeten over de 
afgelopen 5 jaar. Wel hebben we met de 
clubvliegtuigen 122 uren minder gevlogen 
dan in 2019. En 386 uren minder dan het 
‘top jaar’ 2018. Hopelijk kunnen we, en 
zullen we, in 2021 weer meer gaan vliegen 
dan het afgelopen jaar.

Ik had beloofd het kort te zullen houden 
dus wil ik nu samen met jullie, een toost 
uit brengen op een mooi vliegjaar 2021. Ik 
hoop jullie allemaal snel weer te ontmoeten 
op onze vliegclub.     

Afgelopen jaar hebben een groot aantal 
ACHA leden bij onze vliegschool hun 
vliegbrevet of additionele Ratings gehaald, 
te weten: 
• PPL (A) 7x:  Kim Hoogstraate, 
 Jurriaan Jongsma, Jeroen Schouten,  
 Antoon Wiessenberg, Christian Jansen, 
 Egbert Pot, Francesca Soonieus, 
 Robbie Strickland en Thomas Searle
• LAPL (A):  Ruud van Huigenbosch, 
• Aantekening Aerobatic (A) 2x: 
 Mark van den Burg, Joost Vahstal
• Flight Instructor: FI (A) (2x): 
 Sietse Visser en Mario Nienhuis
• Class Rating SEP (land) (2x):  
 Kees van Til en Floris Weijs
• Aantekening Night (A); 
 Antoon Wiessenberg

Een fantastische prestatie, zeker gezien 
de vele beperkingen die het afgelopen jaar 
werden opgelegd!
Wij wensen hen nog vele mooie en veilige 
vluchten!
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Sterke verhalen
Henk Roelofs

De instructeur
In den beginne begonnen wij met 
zweefvliegen. Zoals zo velen onder ons. 
Een jaar of 18, 19 waren we. Een 14 daagse 
cursus op Lemelerveld beloofde een 
solovlucht ter afsluiting.  Tenminste, als 
je enige aanleg had.Dus centjes gespaard, 
tentje gekocht, benzine in de Simca 1000 
(oorspronkelijk groen, maar inmiddels 
bruin van de roest), ANWB routekaart op 
schoot en pruttelend en hoestend op weg. 

Aangekomen stelde het vliegveld niet veel 
voor. Het clubhuis bijvoorbeeld was nog 
in aanbouw en eten deed je bij je tentje. 
Koken op een benzinebrander (op het 
vliegveld). Maar de gezelligheid was top, 
allemaal enthousiaste mensen die graag 
wilden leren vliegen.

’s Morgens om 7 uur op en om 8 uur 
de kist naar het veld brengen.De lessen 
werden gegeven in een Rhönlerche. Onze 
instructeur was een oud marine vlieger 
met een nogal zware, zeer luide stem. Zeg 
maar gerust HARDE stem.

Zijn stem was bijzonder vermakelijk voor 
de groep op de grond wanneer de kist op 
downwind langs vloog om de landing in te 
zetten. 

De kist was grotendeels doek, dus je 
kon alles horen. Al langsvliegende kon je 
ongeveer zoiets horen:

 “WAAR BEN JE NOU HELEMAAL MEE 
BEZIG”, “KIJK UIT JE DOPPEN”,  “ZIE 
JE HET VELD WEL”, “ZET JE POOT ER IN 
ALS JE DRAAIT”, “NEE, ANDERE POOT 
SUKKEL”, “WIL JE ONS DOOD HEBBEN 
OF ZO” etc.

Eenmaal geland zag je menig leerling 
enigszins bleek uitstappen en vervolgens 
de nog piepende oren uitwrijven.Overigens 
was deze instructeur een fantastische vent 
die het ons goed geleerd heeft. Maar hij 
had er flink de wind onder en je moest 
wel doen wat hij zei. Vijf minuten te laat 
bijvoorbeeld betekende dat je voorlopig 
niet aan de beurt was.

De beloofde solo is er niet van gekomen 
omdat iemand tijdens de laatste dagen 
de kist kraakte en we verder moesten in 
“plastic”.Maar de vriendschappen waren 
gesloten en we keerden nog menigmaal 
terug voor vele mooie vluchten op 
Lemelerveld.
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Van de ICT Commissie
Kees van Hoof

Hoe vaak komt u op de website?
Onze website www.vliegclubhilversum.nl 
die pas vernieuwd werd, is nu ruim een 
jaar in de lucht. Tijd om eens wat cijfers 
te bekijken.

Afgelopen maand hebben 351 users 
gebruik gemaakt van de site, maar de 
bezoeken zijn erg vluchtig Gemiddeld 
duurde zo’n verblijf net geen 3 minuten. 
Ongeveer een derde is regelmatig 
bezoeker, en de rest eenmalig. Dit terwijl 
de site mede is opgezet om u als lid van 
allerlei informatie te voorzien. We zouden 
dus verwachten dat het regelmatige bezoek 
veel hoger zou liggen. De meeste bezoeken 
daarentegen zijn vanuit Amsterdam, 
gevolgd door Utrecht en Hilversum, Maar 
ook Hangzhou in China! We zien als we 
langer terugkijken ook gebruikers uit de 
USA, België, Canada, Duitsland, Spanje en 
Slowakije. Mogelijk zijn dit clubleden die 
op vakantie waren. Dag waarop de site het 
vaakst wordt bekeken is de zaterdag. Het 
minst op dinsdag. 

Al met al een beeld dat niet echt verrast. 
Meestal een gemiddeld clublid dat snel 
iets wil opzoeken of een niet clublid dat op 
zoek is naar informatie over onze club. Het 
aantal bezoekers (350 in de maand) valt 
wél wat tegen. We hebben meer dan 350 
leden en als we nu dan op één keer per 
maand inloggen, gemiddeld per lid zitten, 
is dat toch wat weinig. Vandaar de vraag 
boven dit artikeltje: “hoe vaak komt u op 
de website?”

Wat de websitecommissie betreft mag u 
veel vaker op de site komen. De capaciteit is 
ruim voldoende voor veel meer bezoekers.  
Mogelijk weet u als clublid niet echt wat u 
allemaal op de site kunt vinden. 

Om u wat op weg te helpen daarom een 
kleine opsomming. 

Wist u dat u eigenlijk bijna alles voor de 
vluchtvoorbereiding op de site kunt vinden. 
Alle manuals van onze  vliegtuigen staan 
er met updates. Maar bijvoorbeeld ook een 
Weight en Balance tool en startbaan lengte 
berekening, beide gebaseerd op onze 
eigen vloot. Daarnaast de manuals van 
de Garmin, geheugensteuntjes voor RT 
fraseologie en zelfs Skydemon profielen 
van onze vliegtuigen. Dat allemaal op 1 
pagina zodat alle informatie hierover bij 
elkaar staat.

Maar om het nog mooier te maken 
staan er ook diverse links naar populaire 
vliegvelden en een overzicht van alle 
velden die nog geen uur vliegen zijn. 
Voorts verwijzingen naar onze buurlanden 
en overige aeronautical informatie zoals 
het weer. Kortom de site is wat dat 
betreft behoorlijk gewijzigd ten opzichte 
van de vorige versie. Waarbij ook de niet 
onbelangrijke Discrepancy log op de site 
staat en we vanuit de IT commissie aan 
het werken zijn aan integratie van een 
reserveringstool zodat u met eenmalig 
inloggen een vliegtuig kunt reserveren. Dit 
is nog in ontwikkeling, maar we verwachten 
dit toch medio dit jaar te implementeren.
En natuurlijk bevat de site ook de nodige 
clubinformatie, zoals verslagen ALV, op 
het besloten deel van de site. Dit kunt u 
alleen inzien als u bent ingelogd. Kortom 
de site is echte de moeite waard om te 
bezoeken en met name te gebruiken 
voor het uitvoeren van uw hobby. 
Mocht er echter iets ontbreken volgens 
u laat het de website commissie s.v.p. 
weten door ze een mail te sturen op  
website@vliegclubhilversum.nl. 
Alvast hartelijk dank daarvoor.

PS. Bron voor al deze gegevens is Google 
Analytics http://analytics.google.com

8
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Bookreview
Joris Gonggrijp

Titel : De Handley Page VICTOR 
  Verhalen van een crewchef - 
  40 jaar leven met de Victor  
  Roger 
Schrijver : R. Brooks
Uitgeverij : Pen & Sword Aviation
ISBN : 978 1 52673257 6 

De betrokkenheid van Roger Brooks bij de 
Victor begon in 1966, drie jaar nadat Cary 
Powers in zijn hoogvliegende U2-spyplane 
werd neergehaald door een Sovjetraket. 
Dat resulteerde in “plotselinge dood” voor 
hoogvliegende bommenwerpers. De Victor 
werd vervolgens omgebouwd tot een tanker 
voor tijdens de vlucht bijtanken. Roger is 
naar mijn mening het archetype van een 
motorfi tter wiens carrière culmineerde 
in het worden van de crewchief met de 
verantwoordelijkheid om een vliegtuig 
luchtwaardig te verklaren. 

Op 128 pagina’s krijg je dat in dit boek 
voorgeschoteld. Het is een dagelijks verslag 
van zijn actieve RAF-jaren tot 1980 en nog 
eens 16 jaar in de luchtvaartmuseumwereld 
op en rond de Victor. Voor vliegtuigfanaten 
die geïnteresseerd zijn in de dagelijkse 
bediening van de Victor is dit een zeer 
leesbaar boek. Ook degenen op wie de focus 
ligt vooral de technische aspecten van dit, 
zonder twijfel iconische vlak, worden goed 
bediend. 

Het operationele gebruik van de Victor-
tankers strekt zich uit over vrijwel de hele 
wereld, dus Roger geeft de lezer veel feiten 
over de vliegbases en plaatsen die hij bezocht 
tijdens zijn tour d’horizon met de Victor. Het 
boek bevat een mooie verzameling foto’s van 
de Victor en de veel vliegtuigen diende het 
als brandstoftanker. 

Kortom: leuke lectuur voor mensen die 
graag in de details van de operaties met 
en de technische details van dit vliegtuig 
willen komen. Tot mijn spijt verliet Roger 
de RAF twee jaar voor het Falklandconfl ict. 
Deze verreweg meest intensieve inzet van 
de Victor in oorlogstijd is daarom niet in dit 
boek opgenomen. 

99

Luchtvaartinhoud  ***** 
Leesbaarheid  **** 
Spanning   *** 
Illustraties / fotografi e ***** 
Algemene waardering ****
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Maar jubileren kunnen we met medewerking van onze ACHA leden 
alvast wel!

Neemt u daarom even de moeite om een mooie ervaring, een leuke anekdote of een 
spannende reis met andere ACHA vliegers te delen en zo een mooi beeld te geven van 
het wel en wee van de afgelopen decennia van onze club. Het maakt niet uit wanneer 
het was en hoelang geleden. Elke tekst of foto is welkom. U kunt uw verhaal, liefst ook 
met foto(s) per e-mail in sturen naar: notacham@vliegclubhilversum.nl 

Om alvast in de stemming te komen hierna een overzicht van de geschiedenis van 
Vliegveld Hilversum, onze thuisbasis.

De belangstelling voor de luchtvaart was zeer groot in de dertiger jaren en in 1934 
ontstonden er plannen tot oprichting van een sport- en vliegcentrum in Hilversum. 

Het “Gooisch Vliegveld Actie Comité” richtte op 8 maart 1934 een verzoek aan B&W van 
Hilversum tot het verkrijgen van een vliegveld “ter beoefening van de Sportvliegerij”. Er 
werden inmiddels al wel zweefvliegvluchten uitgevoerd door de in 1936 opgerichte Sticht- 
Gooische Kleine Luchtvaartclub, de latere Gooise Zweefvliegclub. Deze vlogen met een 
ESG zweeftoestel op de heide tussen Hilversum en Bussum bij de “Oude Renbaan”. Dat 
was een verlaten paardenbaan, die bij de Olympische Spelen van 1928 nog was gebruikt.

Uiteindelijk werd voor de aanleg van een vliegveld gekozen voor het gebied tussen de 
Noodweg en de Egelshoek. Na onderhandelingen met de eigenaar van de grond, de 

75 JAAR 
NotACHAm

Peter van Hesse D
it jaar is het 75 jaar 
geleden dat de NotACHAm, 
het clubblad van onze 
vliegclub ACHA, voor het 
eerst werd uitgebracht en

in de komende maandedities van 
de NotACHAm willen we daar waar 
mogelijk aandacht aan gaan besteden. 
Veel van onze leden zijn al jaren lid 
van onze club en hebben daarbij veel 
meegemaakt, zijn op vele plaatsen 
geweest en met clubvluchten mee-
gevlogen en hebben vooral veel plezier 
beleefd aan de sportvliegerij en de 
gezelligheid die de ACHA te bieden heeft. 
Helaas kunnen wij door de Coronacris 
nog geen jubileumfeest organiseren.



www.vliegclubhilversum.nl/nieuws/corona-maatregelen-acha
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Nederlands Hervormde Kerk te Naarden, 
kon men 45 ha huren. De aanleg van het 
vliegveld zou in “werkverschaffing” door 
werklozen worden uitgevoerd. Er was 
een krediet van fl 65.000,-- (€ 29.500) 
voor uitgetrokken. Over het uurloon 
van de tewerkgestelde werklozen is nog 
uitgebreid gediscussieerd. Uiteindelijk 
bepaalde de minister op 6 januari 1937 dat 
het uurloon fl 0,38 ( € 0,17 ) zou worden.

Bezwaren
Er kwamen ook bezwaren tegen de 
plannen. De Vereniging tot het oprichten 
van Arbeidskolonies voor TBC-lijders 
in Nederland kwam met medische 
argumenten tegen de aanleg. Jan van 
Zutphen was voorzitter van “Zonnestraal”, 
een vereniging die als doel had een 
sanatorium te bouwen voor de leden van 
de diamantbewerkersbond die aan TBC 
leden. De gebouwen van “Zonnestraal” 
werden gebouwd op het terrein van het 
landgoed “Pampahoeve”, ten noorden van 
het geplande vliegveld.  

De villa zelf werd opgenomen in de plannen 
en fungeerde als rusthuis voor de eerste 
TBC patienten. De nieuwe gebouwen 
waren ontworpen door de bekende 
architect Jan Duiker. Het sanatorium, een 
schitterend voorbeeld van “het Nieuwe 
Bouwen”, met veel witgepleisterde 
gevels, glas en stalenramen, werd in 1928 
geopend en is nu een architectonische 
bezienwaardigheid. Als TBC centrum 
heeft Zonnestraal zijn betekenis verloren. 

Tegenwoordig zijn er naast een brasserie 
en een congrescentrum ook nog 
verschillende bedrijven voor zorg en 
gezondheid gevestigd. Het complex ligt 
nog steeds binnen het linkerhand circuit 
van baan 18.

Tegenslag
Er was nogal wat tegenslag bij de aanleg 
van het vliegveld. Door de de invoering van 
de z.g. “verkorte tewerkstelling” moest 
men eerder wisselen van werkploeg, juist 
wanneer men met die oude ploeg lekker 
was ingewerkt. De maatregel leidde dan 
ook tot kredietoverschrijding. Verder had 
men bij het egaliseren een paar sloten over 
het hoofd gezien. Er was meer grond nodig 
om die sloten te dempen. 

Na egalisering, ploegen, eggen en rollen 
werd de grond ingezaaid. De winter van 
1938/ 1939 was echter droog en koud. Het 
gras had te lijden en de wind verstoof het 
kaal gebleven terrein. Het in orde maken 
van rails en kipkarren kostte meer geld 
dan voorzien. De moderne dieseltractoren 
werden op “Anna’s Hoeve” gebruikt 
zodat men het bij de aanleg van het 
vliegveld moest doen met de verouderde 
benzinetractoren. En dat kostte meer 
guldens.

Op 3 februari 1938 werd Stichting Vliegveld 
Hilversum notarieel opgericht en hield 
zich bezig met de bouw en exploitatie van 
clubgebouw, kantoor en hangaar. Ook werd 
de eerste (ongesalarieerde) havenmeester 

11
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benoemd. De werkzaamheden werden op 
19 augustus beëindigd. Op 30 september 
1939 zou het vliegveld worden geopend. 
Men dacht aan een vliegfeest van twee 
dagen. Men zou medewerking krijgen 
van de NLS (Nationale Luchtvaart 
School), Fokker, Koolhoven en militaire 
“eskadrilles”. Het zou echter niet zover 
komen……Op 28 augustus 1939 werd 
de algemene mobilisatie afgekondigd. 
De volgende dag werd het vliegveld door 
Defensie in gebruik genomen. 

De situatie was begin mei 1940 
al bedreigend. Het vliegveld werd 
omgeploegd zodat er diepe voren 
ontstonden, en werd verder grotendeels 
versperd met betonnen riool buizen. Er 
was wel een landingsbaan vrijgehouden. 
Negen vliegtuigen waren gevechtsgereed 
verspreid opgesteld. Munitie was 
opgeslagen in het bos ten oosten van het 
veld. Officieren waren ingekwartierd in de 
buurt van het vliegveld.

Duitse bezetting
Rond de klok van 04.00 uur werd het 
vliegveld aangevallen door Duitse 
Messerschmitt Bf 109’s. Er werd 
teruggeschoten. Vier vliegtuigen op het 
veld werden beschadigd. De verspreid in 
de bossen opgestelde toestellen werden 
niet aangevallen. Deze toestellen maakten 
op 10 mei nog een vlucht met als doel 
Duitse vliegtuigen op het strand van 
Scheveningen. Deze vliegtuigen en de 

andere nog vliegwaardige kisten vlogen 
naar een ander vliegveld: Middenmeer in 
Noord Holland. De vier achtergebleven, 
beschadigde vliegtuigen konden niet meer 
luchtwaardig worden gemaakt.

Na de capitulatie werd het vliegveld door 
de Wehrmacht gevorderd. Er volgde een 
grootschalige uitbreiding. Er werd in het 
bos een grote hangaar gebouwd, deze 
was met een rolbaan verbonden met het 
vliegveld. Die weg liep over de plaats 
waar nu de buitenbaan van de manege is. 
In de bosgebieden ten noordoosten van 
het vliegveld werden z.g. munitiekuilen 
aangelegd. 

Ondanks deze grootschalige uitbreidingen 
werd het veld niet door Luftwaffe 
eenheden gebruikt. Wel werden er veel 
Bücker BÜ-181B “Bestmann” vliegtuigen 
in elkaar gezet en ingevlogen. Deze (les-) 
vliegtuigen werden in Amsterdam Noord 
door Fokker gebouwd en per oplegger 
naar vliegveld Hilversum getransporteerd 
en vliegwaardig gemaakt.

In Nederland werden door de Duitsers 
diverse “schijn-vliegvelden” aangelegd 
om de geallieerde bommenwerpers te 
misleiden. Bij Westbroek, ongeveer waar 
de para’s nu een springbak hebben, lag 
zo’n schijn-vliegveld. Vliegveld Hilversum 
was goed gecamoufleerd: vanuit de lucht 
leek het niet anders dan de omliggende 
weilanden. 

Na de bevrijding 
Op 1 juni 1945 kwam het Engelse hoofd-
kwartier van het 657 (Army) squadron 
met Auster AOP5 vliegtuigen naar het 
vliegveld. Deze eenheid zorgde voor 
steun aan het Canadese leger. De Austers 
bleven maar zeer kort. Al op 20 juni 1945 
verhuisde de eenheid over de weg, en niet 
door de lucht, naar Goslar (Duitsland). De 
laatste geallieerden gebruikten het veld en 
de gebouwen tot januari 1946.
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Wederopbouw
Na de bevrijding werd de oppervlakte van 
het vliegveld weer teruggebracht tot de 
vooroorlogse situatie. Veel omringende 
gronden waren gedurende de mobilisatie 
en tijdens de bezetting gevorderd door de 
luchtmacht en de Luftwaffe en bij het veld 
gevoegd. De grasmat werd hersteld door 
de “Rijksdienst Landbouwherstel”. Het 
opruimen van opgeblazen bouwwerken 
nam ruim twee jaar in beslag. 

Ook de kazerne naast het vliegveld was 
door de Duitsers gebouwd. Daar werd 
in 1946 het M.O.K. (Marine Opleidings 
Kamp) gevestigd. Later, in 1978, 
werden de gebouwen aan de Koninklijke 
Landmacht overgedragen en dient nu als 
opleidingscentrum voor de Geneeskundige 
Dienst. De kazerne kreeg toen de naam 
Korporaal van Oudheusdenkazerne. Hier 
zijn ook in 2015 de slachtoffers van de 
MH17 vliegramp geidentificeerd.

Op 10 juli 1948 waren de herstelwerk-
zaamheden klaar en kon het vliegveld 
officieel worden heropend. Met zijn 
eigen vliegtuig, de Stinson Sentinel PH-
PBB, kwam Prins Bernhard de opening 
verrichten. 

Het vliegveld werd na de oorlog door 
de gemeente Hilversum gekocht en 
verhuurde het aan Stichting Vliegveld 
Hilversum die nog steeds het beheer heeft 
over het vliegveld. Eind jaren vijftig, waren 
er plannen van de gemeente Hilversum 
om een geheel nieuw woonwijk “De 
Egelshoek”aan te leggen. Het bleef bij 
plannen. Aan het einde van de 20e eeuw 
werden er weer snode plannen gemaakt om 
het vliegveld op te heffen om er woningen 
en bedrijven te gaan bouwen. Gelukkig 
zijn die niet doorgegaan en kunnen wij de 
komende jaren nog vele takeoffs maken op 
weg naar leuke bestemmingen.

13
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Samen met een stel andere B747-300 
(de oude versie met een BWK in de 
cockpit) vliegers had ik de opleiding op 
de simulator voor de nieuwe 747-400 nét 
echter de rug. Was niets aparts geweest, 
ware het niet dat KLM in het begin van 
de -400 nog onvoldoende simulator 
capaciteit had, en er iedere maand een 
nieuwe 747 voor de deur stond. Dus was 
er opleidings capaciteit ingehuurd bij 
Boeing zelf, in Seattle.

Direct ná de opleiding daar hadden we 
om wat voor redenen ook, nog een dag of 
twee over voordat we terug konden vliegen 
naar NL om de rest van de opleiding af te 
maken.

Na wekenlang gestudeer in boeken en 
geploeter in de simulator hadden we zin om 
wat te vliegen in de mooie omgeving van 
de staat Washington. Dus via de “yellow 
pages”, het deel van het Amerikaanse 
telefoonboek destijds waar je bedrijven 
etc kon vinden, vonden we al snel wat 
vliegbedrijfjes.

De eerste dag nam ik samen met een 
collega een vliegles op de roemruchte De 
Havilland DHC-2 Beaver, maar dan wel 
de waterversie op drijvers! Toevallig, ik 
had rond 1996 in NL een Type rating op 
deze kist behaald, wel de landversie. Dat 
was destijds nodig omdat de toenmalige 
limiet voor éénmotorige kisten op 2000 kg 
stond, en de Beaver was 2300kg.

Dat zijn de duurste kilo’s van mijn leven 
geworden, want ik heb er mijn ATPL 
opnieuw voor moeten vliegen, IF en alles! 
Met de enige Beaver die er toen in NL was, 
de ex-test kist van het NLR, de PH-VTH.
Een uur of 8 lessen plus examen. Single 
Pilot spelend met die Beaver zijn zware 
motor met vele handles, lastig hydraulisch 
systeem van handgepompte flaps tijdens 
een IF examen op een ADF approach bij 
Antwerpen, zónder autopilot of GPS heeft 
mij toen wel een natte rug bezorgd… 
De knorrige examinator nog maar even 
vergetend…

Wat die kist toen al per uur in guldens 
kostte, durf ik nu nog steeds niet op te 
schrijven…

Daarna heb ik er helaas veel te weinig solo 
mee kunnen vliegen, want binnen het jaar 
kwam er een rijke Amerikaan langs met een 
zak vol geld en wég was de Beaver… Hij 
vliegt er nog steeds, las ik op de speciale 
“Beaver site” www.dhc-2.com
In wezen is de Beaver gemakkelijk te 
vliegen, hij landt véél makkelijker dan 
de Piper Cub, ondanks dat ze beide 
een staartwiel hebben. Komt ten dele 

Vliegen met de 
Beaver

Richard Branderhorst
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door het hogere gewicht, betere vering, 
profielvorm. Niettemin, je moet wel ff leren 
met zón dikke stermotor van 450 PK om 
te gaan, want een fout gebruik en je bent 
aan de beurt voor een nieuwe motor, even 
duur als een nieuwe C172 volgens mij.
Final snelheid is maar 60 KTS!!!

Bij het instappen via een extern trapje en 
de speciale zijdeur van de cockpit lijk je 
eerder in een 50 tons truck te stappen. Je 
torent qua zicht hoog boven alle andere SE 
vliegtuigen uit, maar je went er snel aan 
met landen.

Ondanks het geplof en de rook met 
starten, zodra alle cilinders meedraaien 
en opwarmen, loopt zo’n motor 
verbazingwekkend mooi “rond”. 
Nauwelijks vibraties! Zeker niet te 
vergelijken met onze Lycoming 4 cilinders.
Maar goed, terug op Lake Washington met 
de eigenaar/vlieger van die kist het water 
op. Na even wennen aan het vlieggedrag 
met drijvers en de instructeur overtuigen 
dat ik echt wel met een Beaver kon vliegen, 
aan de touch and goes begonnen.

Vanwege voorafgaande watervlieg ervaring 
in Canada op diverse Cessna types, samen 
met de Type Rating voor de landversie 
van de Beaver was het op zich geen groot 
probleem voor me, maar met zo’n “vette” 
bak dan ook nog op water….
Omdat het meer lang is kon je met gemak 
een paar touch and goes achter elkaar aan 
maken, op één koers! Dat is wel altijd een 

voordeel van watervliegen, doorgaans heb 
je altijd wel voldoende ruimte. Dus landen, 
kort even startvermogen, los komen, op 
200 voet gas terug en meteen weer een 
nieuwe landing. Geen landingsgeld! 

Hij liet me ook zien hoe je een “glassy 
water” moest maken met de Beaver. Wat 
een glassy water landing is, staat allemaal 
op internet. Het is een zeer bekend effect, 
je kunt je hoogte niet meer inschatten. 
Fouten tot 10m of meer kun je maken als 
het maar glad genoeg is en je geen enkele 
andere referentie hebt. Veel te snel was 
mijn tijd weer om en nam mijn vliegmaat 
de linker stoel over. Onvergetelijke vlucht!
De Beavers vliegen nog steeds met 
honderden in Alaska, ooit was het mijn 
droom om na mijn KLM periode daar te 
gaan vliegen, maar toen het eenmaal zo ver 
was… de prioriteiten lagen toen anders. Ik 
zal moeten wachten op een volgend leven 
Alaska is en blijft een land voor cowboys….

Totale vrijheid, de mensen daar weten nog 
hoe je moet overleven en kunnen hun eigen 
broek nog ophouden. Helaas soms met 
een hoge prijs qua watervliegen, ieder jaar 
verongelukken er weer, doorgaans te lang 
doorgeperst in slechte weerscondities. 
Uit een zinkende waterkist kruipen die 
op zijn kop in ijskoud water ligt, loopt 
doorgaans niet goed af, met name niet 
voor passagiers.

En toch, als je óóit de kans krijgt er mee te 
vliegen…. 

15
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AOPA nieuws / Groene velden
Martijn Wittingen

Terugkijken webinar Duurzame 
Luchtvaarttafel
Op 8 december vond een interessant 
webinar plaats met als onderwerp de 
verduurzaming van de Nederlandse 
luchtvaart. Verschillende sprekers geven 
een goed beeld van de ontwikkelingen 
die momenteel plaatsvinden. Ook de 
General Aviation heeft als “Living Lab” een 
belangrijke rol in de verduurzaming van de 
luchtvaart. De GA is niet alleen “Living Lab”, 
maar ook frontrunner in die ontwikkeling. 
Op dit moment vliegen twee EASA-
gecertifi ceerde elektrisch voortgedreven 
toestellen rond in Nederland (Pipistrel 
Velis Electro). 
Bekijk hier het webinar terug, bekijk 
de compilatiefi lm en download de 
presentaties: https://bit.ly/2NqMtUD

NOTAM betreffende beperkingen GA 
i.v.m. COVID-19 verlengd
De NOTAM betreffende de beperkingen 
voor de GA i.v.m. COVID-19 is verlengd en 
geldt nu tot en met 9 februari 2021 (23:59 
uur).

Evenementen groene velden 2021
In verband met de Corona perikelen 
lijken veel van de bekende evenementen 
georganiseerd door de andere velden niet 
door te gaan. De agenda’s laten helaas 
voornamelijk open ruimtes zien.

Aankondiging verandering runway 
aanduiding EHTX
Zie NOTAM hieronder. De wijziging is 
effectief vanaf 28 januari 2021.

Source: https://www.notams.faa.gov/
dinsQueryWeb/ 
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Na de diensttijd bij de Marine Luchtvaart-
dienst begon mijn loopbaan bij de KLM. 
Achteraf heeft die 2 jaar vertraging weinig 
invloed gehad op mijn vliegersloopbaan. In 
1961 kon ik naadloos overstappen. Maar 
weer met veel mazzel, want 6 maanden 
later ging de deur bij de KLM op slot en 
bleek er door slechte planning een enorm 
overschot aan personeel te zijn, ook bij de 
vliegers. 

Oorzaak: de komst van de jets (DC8 
en de DC9, 2 x zo snel en groot als de 
propellorkisten). Van de 750 piloten moeten 
er ruim 200 het (vlieg(veld ruimen. Wel met 
een golden handshake van 2 jaar salaris. 

Veel gezagvoerders (oud oorlogsvliegers 
uit de UDSA, Canada en Australië) 
maakten er dankbaar gebruik van, maar 
ook collega’s die aan zagen komen dat ze 
in de toekomst niet meer aan de steeds 
hogere eisen konden voldoen: ze kozen 
voor een andere baan. Uiteindelijk moesten 

50 man gedwongen worden ontslagen 
en dat waren volgens de CAO de jongere 
vliegers, inclusief ondergetekende. Dankzij 
een goede advocaat konden wij 2 jaar lang 
dat ontslag rekken en die golden handshake 
verdubbelen. De KLM beloofde dat bij 
aanname van nieuwe vliegers deze groep 
van 50 als eerste zou worden aangenomen. 
En dat bleek al na ruim 2 jaar. Geluk bij een 
ongeluk!!!

Die eerste periode (van 1961 tot 1964) 
kregen we geen opleiding als vlieger, maar 
moesten we navigeren op de vluchten 
naar Noord- en Zuid-Amerika. Eerst op 
de DC7 en Conny, maar ook op de DC8. 
Dat gebeurde met een sextant (astro-
navigatie) en later met Loran en Doppler. 
We gaven dan koerscorrecties door aan de 
vliegers omdat de verwachte hoogtewinden 
door gebrekkige waarneming vaak niet 
betrouwbaar waren. 

Als jonge eenbander werd je vaak niet 
altijd serieus genomen: toen ik een ervaren 
gezagvoerder vertelde dat hij 2 graden 
minder moest sturen lachte hij me vierkant 
uit. 10 Minuten later adviseerde ik hem 15 
graden naar bakboord en riep hij: “dat is 
pas navigeren”. Toen ik weer 10 minuten 
later 13 graden naar rechts door gaf, moest 
hij lachen: “mierenneuker!!”. We kwamen 
wel precies boven Gader uit.

TEUN’S 
VLIEGVERHALEN

Teun Buitink
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Op een mooie zaterdag planden we daardoor met 2 medewerkers van Jac Hermans 
een vliegtocht van Hilversum naar Ameland. Beide heren hadden nog nooit in een klein 
vliegtuig gezeten en vonden het reuze spannend wat er allemaal ging gebeuren. Mijn 
vrouw Ciny wilde die dag niet mee, wat achteraf maar goed was, dus konden op de 
heenweg en op terugweg beide heren afwisselend voorin zitten. Zoals gebruikelijk liet ik 
de “copiloot” dan de checklist voorlezen waarbij ik zoveel mogelijk uitlegde waar alles 
voor diende.

Het weer was goed en de heren boften ook nog want ik moest nog even een nieuw logboek 
op Lelystad ophalen en dat betekende een extra landing. Later zou blijken dat dit niet de 
enige extra landing zou worden. Na de motorchecks stegen we op van baan 31 en na 
een rondje rond de kerktoren zetten we koers naar knooppunt Eemnes, richting Lelystad. 
Na enige tijd passeerden we de Stichtse Brug en vlogen we de Flevopolder binnen ter 
voorbereiding op de landing. Baan 23 was in gebruik dus maakten we na de melding bij 
(toen nog) S (silo) een rechterbocht om in het linkerhand circuit te komen. Na base en 
final over de witte markers op de grond landden wij op baan 23 en taxieden we naar de 
havendienst.

Een kort maar vrolijk gesprek met de havenmeester (toen nog mogelijk) volgde, waarna 
wij weer aan boord klommen en na de checks wegtaxieden naar baan 23 voor take-off 
naar Ameland. Na afscheid van Lelystad en contact met Dutch Mill  volgden we de dijk van 
Lelystad naar Enkhuizen en staken daarna het IJsselmeer over naar Stavoren in Friesland. 
Het bekende vrouwtje op de kade was duidelijk te zien.
Wie het verhaal van het vrouwtje van Stavoren niet kent kan dit vinden op: 
https://historiek.net/het-vrouwtje-van-stavoren-sage/70889/

A
ls reclamebureau hadden 
wij al bijna 25 jaar de 
supermarktketen Jac 
Hermans als klant, die 
later overgenomen werd 

door C1000 en weer later door 
Jumbo. Wij verzorgden in onze 
fotostudio de opnamen van vrijwel 
alle wekelijkse boodschappen 
voor in de media, todat de 
digitale fotografie volwassen was 
geworden en zij het zelf gingen 
doen. Door de dagelijks contacten 
met deze klant bouwden wij ook 
vriendschappen op die af en toe 
leidden tot een uitnodiging voor 
een vliegtochtje.

Naar Ameland, 
Hoogeveen en Teuge 
met de PH-DRT

Peter van Hesse
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Ze zwaaide helaas niet terug en zo 
vervolgden wij de Friese kust naar 
Harlingen waarvandaan wij de corridor 
naar Ameland invlogen, afscheid namen 
van Dutch Mill en de havendienst van 
Ameland opriepen. De havenmeesters daar 
zijn ‘s zomers allemaal vrijwiligers, die bij 
toerbeurt dienst doen en toevallig maakte 
ik contact met Eef van Maaren, waarvan 
ik in 1992 de PH-DRT had gekocht. Hij 
heette ons hartelijk welkom en liet weten 
dat baan 27 in gebruik was. We meldden 
ons “abeam the lighthouse” en daalden 
naar downwind langs de kust voor een 
rechterhand circuit en een zachte landing 
op Ameland.

Bij de havendienst werden we vriendelijk 
ontvangen en na een gezellig praatje over 
het wel en wee van de PH-DRT liepen wij het 
dorp Ballum in voor een gezellige lunch op 
het terras bij Nobel. Na een uurtje werd het 
weer tijd voor de terugreis naar Hilversum 
en liepen wij terug naar de havendienst om 
onze landing af te rekenen. 

Na afscheid van de havenmeester, de walk 
around en de checklist taxieden wij, deze 
keer zonder de blauwe tonnen te raken, 
naar baan 27. De takeoff verliep vlekkeloos, 
er waren deze keer geen herten of konijnen 
op de grasbaan, en al snel klommen we 
weer om de vuurtoren heen tot de 1.500 

voet naar de corridor voor een vliegreis 
van naar verwachting zo’n 40 minuten 
naar Hilversum.

Toen wij even voor Harlingen afscheid 
namen van Ameland en Dutch Mill opriepen 
was het echter direct al mis. “Hilversum is 
closed” werd gemeld vanwege plotseling 
opkomende zware onweersbuien. “OK, 
daan gaan we naar Lelystad” zeiden wij, 
maar daarop was het antwoord ” Lelystad 
is closing too”. De sfeer werd gespannen 
maar gelukkig was ik met 3/4 volle tanks 
weggegaan dus konden we in totaal 3 uur 
vliegen. “Waar kan ik dan heen?” vroegen 
wij weer. “Hoogeveen is still clear” was het 
antwoord, dus besloten we dan maar naar 
Hoogeveen te gaan om daar te landen en 
de buien af te wachten. 

Vanaf onze positie was Hoogveen zo’n 20 
minuten vliegen en met de GPS konden we 
in elk geval niet verdwalen. Geen paniek 
dus maar naarmate de tijd vorderde zagen 
wij vanuit het zuidwesten een enorm 
donker front op ons afkomen, dus werd 
het toch nog een beetje billenknijpen om 
tijdig op Hoogeveen te kunnen landen. 
Bij de nadering van Hoogveen konden 
wij de windstoten voorafgaande aan het 
onweersfront al goed voelen en hoewel de 
wind nu uit het zuidwesten kwam was baan 
09 nog steeds in gebruik. Die veranderde 
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overigens in 27 nadat we geland waren. 
We konden landen op long fi nal, zonder 
circuit en de nadering was erg bumpy met 
dan weer crosswind en dan weer tailwind. 
Vlak voor de landing zag ik iets oplichten 
aan de achterkant van de propeller maar 
ik had mijn volle aandacht nodig om de 
PH-DRT veilig aan de grond te zetten, 
wat met enige moeite lukte. Met zweet in 
mijn handen taxiede ik in de inmiddels 
stromende regen naar de havendienst.

Met “zag je niet dat vlak achter jouw kist 
de bliksem insloeg?” begroette ons de 
havenmeester, die ook blij was dat wij 
veilig binnen waren. De landing had dus 
heel anders kunnen afl open. Een vliegtuig 
kan in principe wel tegen een blikseminslag 
en heeft ook bliksemafl eiders aan de 
vleugels, maar in de landing is dat toch 
een heel ander verhaal. Er was al een half 
uur geen verkeer meer op Hoogeveen dus 
ons vliegtuig was het laatste dat landde.

De uren daarna trok er een enorm on-
weersfront over met hevige slagregens 
maar uiteindelijk begon het op te klaren. 
Durch Mill liet ons weten dat Hilversum 
en Lelystad nog steeds dicht waren omdat 
er nog meer slecht weer aankwam, maar 
een tussenstop naar Teuge tussen twee 
fronten door zou haalbaar moeten zijn. 

We besloten dit te doen omdat wij anders 
helemaal in Hoogeveen zouden moet 
worden opgehaald. Bovendien kwam ook 
“end of daylight” er aan en dan konden we 
helemaal niet meer vliegen.

Zo gezegd, zo gedaan en na betaling 
van ons landingsgeld en controle van de 
checklist en de motorchecks, stegen wij 
weer op, nu van baan 27 richting Teuge 
voor een vliegtocht van ca. 20 minuten. 
Zonder veel problemen bereikten we 
Teuge maar op fi nal zagen we in de verte 
toch al weer donkere wolken opdoemen 
en dat voorspelde opnieuw niet veel 
goeds. We landden op de asfaltbaan 26 en 
taxieden naar de havendienst voor overleg. 
Een leuke vliegtrip naar Ameland was 
inmiddels een dagtocht met hindernissen 
geworden.

We bleven op Teuge een half uur wachten 
en overlegden naast Dutch Mill ook met 
Meteo Schiphol wat onze opties waren. 
Hilversum ging ondertussen weer open en 
met een beetje geluk konden we dan achter 
het nieuwe front langs onze thuishaven 
bereiken. We besloten het erop te wagen 
en stegen even later van baan 26 weer op 
voor het laatste stuk van 20 minuten naar 
Hilversum. Na ca. 5 minuten vlogen we 
over Paleis Het Loo en zagen we recht voor 
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ons een enorme muur van zwarte wolken 
op ons afkomen die tot op de grond 
uitregende. We konden daar dus niet 
onderdoor en al helemaal niet overheen. 
En had mijn instructeur niet altijd gezegd 
“als je door een wolk heen kan kijken, kun 
je er ook doorheen vliegen!”. Nou dat ging 
hier al helemaal niet op!

Ik besloot om terug te gaan naar Teuge 
en riep de havenmeester op, die zei dat 
hij dit eigenlijk al wel had verwacht. Even 
laten landden we weer op baan 26 en 
parkeerden we de PH-DRT op het gras voor 
de havendienst. We besloten de handdoek 
in de ring te gooien en liepen naar het 
restaurant voor een troostend glas bier 
(of twee). En daarna mag je immers ook 
helemaal niet meer vliegen toch?

Er was enige overredingskracht nodig om 
mijn vrouw Ciny ertoe te bewegen om ons 
in de stromende regen in Teuge te komen 
ophalen, maar een beloofd dineetje in 
het restaurant trok haar uiteindelijk over 
de streep. Een uur later stapte ze vrolijk 
binnen en na een heerlijk diner reden we 
terug naar Hilversum waar de auto van 
onze gasten stonden. En zo vertrokken wij 
die dag met het vliegtuig vanaf Hilversum 
en keerden wij daar ‘s avonds per auto 
weer terug.

Ondanks deze dag met hindernissen lieten 
de Jac Hermans heren mij weten die 
dag van elke minuut genoten te hebben. 
Daarbij had ons imago bij die klant meteen 
ook een fl inke oppepper gekregen.
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Thee/Koffie activiteiten
Mariële Lugard

• Wij vertrekken in  wintertijd om 12.00 
 LT en bij zomertijd om 13.00 uur LT 
• Vergeet niet zélf tijdig, bij voorkeur 
 minimaal één week van te voren, een 
 toestel te reserveren.
• De vluchtleider is anderhalf uur van 
 te voren aanwezig. Dan wordt onder 
 het genot van een kop koffi e/thee de 
 bestemming, route e.d. besproken.
• Let op het uur wachttijd bij vluchten 
 naar het buitenland en gecontroleerde 
 velden! 
• Vanwege de afstand of een programma 
 op de plaats van bestemming  kan op 
 een andere tijd dan de standaardtijd 
 vertrokken worden. De vluchtleider 
 informeert de deelnemers hierover.

• Clubvluchten gaan alleen door onder 
 CAVOK  condities. 

Meedoen met clubvluchten?
Helaas is het momenteel door de corona 
crisis nog niet mogelijk om clubvluchten 
te organiseren. Zodra dit weer kan laten we 
het u dat zo spoedig mogelijk weten.
Heeft u nog leuke suggesties, ontdekte 
u ergens een leuk veldje, met aardige 
mensen, goed restaurant of een interessant  
museum? Laat het ons weten. 

Mocht u vragen hebben, mail dan naar:
clubvluchten@vliegclubhilversum.nl  
of  bel met:
Rob Cordes 06-24382614
Mariëlle Lugard 035-6563717
Leander Petit 06-53783453
Henk Roelofs 06 53720308 
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Onze club & onze leden

Totaal aantal leden 347 waarvan 34 
begunstigers, 1 lid van verdienste: Mariëlle 
Lugard. 

Nieuw lid:
Martien van Herk uit Worden (PPL)

Verhuisd:
Thomas van de Berg   Essenlaan 88, 
1161 EH Zwanenburg  ongewijzigd

Geslaagd PPL theorie
Rodney Mulier

Overleden
Op 86 jarige leeftijd Gwan Toa
Gwan was 25 jaar lid van onze club. 
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte 
met het dragen van dit verlies.
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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



Frans Hartmann  -  Bijles 
Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde 

Jullie kennen me wellicht als de vlieginstructeur, maar in m’n ‘dagelijkse leven’ ben ik docent 
en geef ik ook bijles in de exacte vakken. Inmiddels verschillende van jullie kinderen 
geholpen. In jouw tempo laat ik je de stof begrijpen zodat je snel zelfstandig de 
vraagstukken kunt oplossen. We gaan ook werken aan je inzicht, vaardigheden, nauwgezetheid 
en planning.     €40,- / uur 

Wil je serieus aan je studie werken en ben je bereid echt iets te gaan 
doen om een hoger cijfer te behalen? Ik heb jaren ervaring en 
inventariseer snel waar je uitdagingen liggen. Ik ken de verschillende 
(boek)methodes die de Utrechtse scholen gebruiken. 

Alle lessen zijn bij mij ‘aan de keukentafel’ in Utrecht (wijk Oog in Al).   
Ook voor eindexamentraining 

App me voor een afspraak: 0610-972352 
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Medische mondneusmaskers

www.copperinside.nl

Schakelt COVID-19 
in 1 minuut uit!

Voor 
1 week of 

50 uur gebruik 
zonder 

wassen!


