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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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Audit van onze vliegschool: NL-ATO-227
Onder normale omstandigheden (als er geen Covid-19 beperkingen zijn) komen een 
tweetal Luchtvaartinspecteurs van IL&T, een dag naar onze vliegschool om deze audit uit 
te voeren. Dit keer heeft IL&T besloten een (beperkte) audit op afstand te houden, zoals je 
kunt lezen in onderstaande e-mail die wij maandag 30 november j.l. ontvingen:

Geachte heer Petit,
Namens mijn collega en inspecteur van uw ATO, de heer R. de Bos, stuur ik onderstaand 
bericht. COVID-19 trekt diepe sporen in de luchtvaart. Dit raakt ook uw bedrijf, dit 
raakt ILT en dit raakt onze hele maatschappij. Veel luchtvaartbedrijven hebben haar 
activiteiten (tijdelijk) gestaakt, voeren minder vluchten uit of zijn weer bezig met een 
gedeeltelijke hervatting van vluchten. Bij veel organisaties dreigt ook een verlies van 
banen. Tegelijkertijd is het ook voor ILT in deze periode moeilijker om toezicht te houden. 
ILT wil hierbij niet marktverstorend optreden. Anderzijds wordt vanuit Europa en de 
maatschappij ook verwacht dat ook in deze periode wordt toegezien op de verschillende 
luchtvaartactiviteiten. Daarnaast kan ook het niet uitvoeren van toezicht bijdragen 
aan marktverstoring, wat onwenselijk is. EASA heeft aanbevelingen gedaan aan de 
luchtvaartautoriteiten met betrekking tot het uitvoeren van toezicht in deze periode. In lijn 
met deze aanbevelingen heb ik het voornemen om een beperkte audit op afstand uit te 
voeren. Hiervoor wil ik u vragen of u mij kunt helpen door middel van het aanleveren van 
de volgende informatie over het jaar 2020:
1. Een kopie van de interne auditplanning(en), interne auditrapporten, eventuele (interne) 
 bevindingen, follow-up van deze bevindingen en bijbehorende communicatie;
2. Documentatie waaruit blijkt dat uw organisatie handelt in overeenstemming met de 
 laatste versie van de wet- en regelgeving;
3. Een kopie van veiligheidsmeldingen, meldingen van voorvallen en incidenten, 
 inclusief de follow-up, veiligheidscommunicatie binnen de organisatie, verslagen 
 van veiligheidsbijeenkomsten (SRB, SAG, e.d.);

Van de voorzitter
 Léander Petit D

e meeste van jullie weten, 
dat wij als vliegclub een 
eigen vliegschool hebben 
van het hoogst mogelijke 
kwaliteitsniveau n.l. een 

volgens de EASA goedgekeurde 
vliegschool ook wel ‘Approved  
Training Organisation’ (ATO) 
genoemd. Deze vliegschool voldoet 
aan alle Europese wetten en regels 
die betrekking hebben op een 
goedgekeurde ATO vliegschool. 
Namens EASA controleert IL&T 
periodiek of wij ons daadwerkelijk 
aan alle regels en wettelijke 
voorschriften houden. Een derge-
lijke controle noemen ze een 
‘audit’.
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te verzamelen en op een ‘professionele’ 
manier te presenteren. Gelukkig heeft 
Gabe Spalburg (voorheen SM) ons daarbij 
geweldig geholpen. Ondanks het feit 
dat wij, vanwege Corona, niet bij elkaar 
konden komen voor overleg, hebben we 
medio januari alle gevraagde gegevens 
schriftelijk aangeleverd. Dit is, zeker 
gezien de beperkte overlegmogelijkheden 
en het feit dat een audit op afstand voor 
ons helemaal nieuw was, een fantastische 
prestatie! We hebben tot nu toe nog geen 
schriftelijke terugkoppeling ontvangen van 
IL&T. 

Wel heeft de senior inspecteur Luchtvaart, 
de heer van den Berg, mij mondeling laten 
weten dat hij onder de indruk was van 
hetgeen wij hebben aangeleverd. Spoedig 
hopen wij een positieve schriftelijke audit 
beoordeling te ontvangen.      

Graag wil ik Antoon, Richard, Bob en 
Gabe bedanken voor hun fantastische 
en ook geheel vrijwillige inzet. Tot slot 
wil ik nog de wens uitspreken dat we 
elkaar weer zo spoedig mogelijk, onder 
normale omstandigheden, zullen kunnen 
ontmoeten.

Léander Petit 
(jullie voorzitter in moeilijke tijden….)     
 

4. Een kopie van actuele risicoanalyses  
 die door uw organisatie zijn uitgevoerd 
 met de daarbij behorende aanleiding en 
 uitkomst.

Zou u bovenstaande binnen een termijn 
van 2 weken aan mijn collega de heer 
R. de Bos en ondergetekende (in cc) 
kunnen aanleveren? Op grond van de 
door u aangeboden documentatie zullen 
wij een on-desk audit uitvoeren. Mocht 
deze termijn niet toereikend zijn dan 
horen wij dat graag. De resultaten zullen 
wij aan u terugkoppelen. Ik hoop dat wij 
op uw medewerking kunnen rekenen. 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding 
van bovenstaande of behoefte hebben aan 
meer informatie dan hoor ik dat graag.
ing. H. (Henk) van den Berg
Senior inspecteur Luchtvaart

Gezien de zeer korte termijn (2 weken) 
voor het aanleveren van alle gevraagde 
gegevens, hebben wij een schriftelijk 
verzoek tot uitstel (januari 2021) 
aangevraagd, hetgeen direct werd 
goedgekeurd. In december en begin januari 
zijn de MT leden van ‘onze’ vliegschool, 
te weten; Richard Branderhorst (SM), 
Antoon Wiessenberg (CMM), Bob 
Verkroost (HT) en ik heel druk bezig 
geweest, om alle gevraagde gegevens 
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Uit de Operatiekamer
Marianne Toorenburgh

Meteo Memoires
Zelfs ik herinnerde me er maar een. Maar 
het waren er toch echt twee. De hel van 
2010/2011 en die van 2011/2012. Winters 
die hun weerga niet kenden sedert 
decennia en de geschiedenis in gingen 
met een top 5 plaats. Hilversum haalde de 
eerste winter alle nationale nieuwszenders 
wegens een ongekende verkeerschaos, 
de binnenstad en buitenwijken finaal 
onbegaanbaar vanwege epische sneeuw-
val en ijzel. In 2011/2012 was er sprake 
van een koudegolf. Beide winters haalden 
temperaturen van min 18 tot min 23 graden 
Celsius. Mocht u zich benauwd afvragen 
hoe hard we opwarmen kijk dan eens naar 
de KNMI-weerstatistiek van toen.

Enkele herinneringen zijn blijven hangen. 
De Katana die we hadden had net een 
nieuwe prop gekregen, en aangezien de 
ondergrond een bevroren mars landschap 
was konden we niet zien waar de obstakels 
waren tijdens het taxiën. Kolossale brokken 
bevroren sneeuw lagen op en bevroren 
molshopen in het veld.Rijders van auto’s 
met het verkeerde type wielaandrijvig 
hadden ook een probleem.

Een aantal keren hebben we bolides uit de 
sneeuwrand van de parkeerplaats moeten 
duwen voor de banden grip kregen. Mijn 
Mazda trok het ook niet, dus op een 

prachtige arctisch heldere ochtend ging 
ik lopend op pad naar kantoor. Na een 
paar honderd meter voelde mijn neus 
wat verstopt en leek de binnenkant wat 
aangevroren. Halverwege hielden mijn 
voeten ermee op, mijn kekke plastic (!) 
kaplaarsjes ten spijt. Zoals later bleek, 
juist door die laarzen. Ik redde het tot de 
snackbar tegenover het veld en hoopte dat 
ik de overkant van de Noodweg zou halen 
zonder te vallen, dan kon ik de rest nog 
kruipen.

Het laatste stuk was dat het geval. Vanaf 
de voordeur van de club de hal in, geen 
idee hoe snel voeten zouden bevriezen, 
op de vloer zittend, schuivend naar de 
dichtstbijzijnde cv-radiator, lopen ging 
even niet meer. Toen ik later die dag een 
proeflesklant afbelde verbaasde het de 
dame niet: “We zagen net min 18 op de 
buitenthermometer”.  Sindsdien heb ik 
meer ontzag voor vrieskou. Ook heel 
gedenkwaardig was de het seizoen van 
1998/1999. Ik schreef er al eens eerder 
over. Dat jaar ging hier de geschiedenis in 
als de “watersnood ‘98/’99 “.  5 maanden 
lang duurde dat, en we konden toen nog 
de lessen laten uitvoeren bij een collega op 
Lelystad. Het animo was echter gering.

De winters zijn echter minder langdurig zo 
streng als die uit het verleden. 1947, 1963 
en 1979. We zullen dus moeten wachten 
tot de warme golfstroom stopt door de 
zoetwater inflow voor we toe zijn aan een 
“hel van 2050”.  
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Koud he?                                                                                                 
Gabe Spalburg

Het was koud afgelopen week. Heel 
koud! Gevoelstemperaturen van -15 ° 
C of nog kouder. Omstandigheden die 
voor de menselijke machine “bedreigend 
en gevaarlijk” kunnen zijn. (Alhoewel: 
ik zag op de TV een aantal stoere kerels 
in de vrieskou een ijsbad nemen en dat 
schijnt dan weer wél gezond te zijn). 
Ik vroeg me af hoe is het eigenlijk met 
onze “vliegmachines” met deze lage 
temperaturen? 

Al googlend kwam ik erachter dat de 
“wintertemperatuurtjes” die onze vlieg-
tuigmotoren moeten doorstaan, eigenlijk 
niets voorstellen. Ik kwam op internet de 
“Artic Flying Club” in Fairbanks Alaska 
tegen. Een blik op het weerbericht laat 
zien dat het daar op een mooi zonnige 
winterdag -25 ° C is. (Wie neemt er bij die 
temperaturen nog een ijsbad?) ’s Nachts 
natuurlijk nog een paar graadjes kouder. 
Hoe doen zij dat dan met hun C172’s (ja, 
die hebben ze daar ook, net als overal 
ter wereld). Hoe starten zij hun koude 
motoren?

Het antwoord is simpel: voorverwarmen! 
Dat doen ze niet met het bekende kleine 

zwarte handeltje (CVV) maar met een 
speciaal geïnstalleerde elektrische voor-
verwamingskit. (Bijvoorbeeld van Tanis 
(https://www.tanisaircraft.com/) 

Deze voorverwarmingskit bevat verwar-
mingselementen die diep “in” het motor-
blok van de Cessna zijn geschroefd. Elke 
cilinder heeft zijn eigen element. Ook zit 
er een element op het carter waarin de 
motorolie zich bevindt. De motor wordt zo 
zachtjes opgewarmd. Dit duurt ongeveer 
6 uur, daarna zorgt het systeem dat de 
motor op temperatuur blijft. Het systeem 
werkt elektrisch en gebruikt ongeveer 500 
watt.

De kit wordt gebruikt wanneer de motor is 
blootgesteld aan temperaturen van -28 ° 
C of lager. Verder wordt er dan een soort 
“muts” op de neus van de C172 gezet om 
de boel lekker warm te houden. (zie foto)
Er zijn ook speciale kits om de cockpit 
zelf voor te verwarmen. ’s Avonds voor 
het vliegen de kit inpluggen, dekentje 
eroverheen, en ’s ochtends probleemloos 
starten!

Iets voor de ACHA misschien? Nou, kijk 
eens naar buiten! Ons “wintertje” is alweer 
voorbij en het is niet eens -20 ° C geweest. 
De stoere kerels konden gewoon elke dag 
hun ijsbadje nemen. Op naar een mooie 
vliegzomer!
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Bookreview
Joris Gonggrijp

Titel : MEXICANS AT WAR
  Mexican Military aviation in the  
  Second World War 1941 – 1945
Schrijver : Santiago A. Flores
Uitgeverij : Helion & Company Ltd.
ISBN : 978-1-9122390-06-9

Anders dan de titel doet vermoeden worden 
in dit boek niet alleen de krijgsverrichtingen 
in WO II maar ook de revoluties die vanaf 
1910 tot 1941 Mexico teisterden behandeld.

Vooral de zelfs bij ons bekende revolutionaire 
“boegbeelden” als Pancho Villa en Emiliano 
Zapata beleven in deze vooroorlogse periode 
hun “fi nest hour”. En natuurlijk mengden 
ook de Verenigde Staten zich in de strijd met 
een strijdmacht onder generaal Pershing. 
Pancho Villa kregen ze overigens niet te 
pakken. Echter, nadat de U.S.A. zich in WO II 
begaf en als reactie daarop de Kriegsmarine 
haar U-boten naar Amerika’s kusten stuurde 
en daarbij ook onder Mexicaanse vlag 
varende tankschepen torpedeerde stonden 
alle neuzen daar al snel dezelfde kant op: aan 
Amerikaanse kant meedoen aan deze oorlog. 

De Mexicanen waren niet voorbereid op 
deelname aan een ‘high tech”-oorlog, 
maar met hulp van hun noorderburen 
kwam daar verandering in. Zowel complete 
luchtmachtsquadrons als individuele 
oorlogsvrijwilligers vanuit Mexico werden 
bij de Amerikaanse strijdmacht ingelijfd. 
Daarnaast waren er veel Mexicanen met 
Europees bloed die zich vanaf het uitbreken 
van de oorlog bij de RAF en de Free French 
Forces van generaal de Gaulle meldden.

Hun vaak bizarre verhalen worden 
gedetailleerd in dit boek weergegeven. Een 
daarvan was Pilot Offi cer Sebastian Bernardo 
de Mier RAFVR, die een persoonlijke vriend 
van ZKH Prins Bernhard werd. 

Op 18 mei 1942 werd De Mier met een 
Douglas Boston boven Leeuwarden 
neergehaald. Hij ligt op het kerkhof van 
Dantumadeel begraven.

Bijzonder is ook het verhaal over de 
uitzending van Mexicaanse squadrons naar 
de  Filipijnen, waar ze met de Japanners 
van doen kregen. Toen ik het verslag van 
deze inzet las bekroop me het gevoel dat de 
Mexicanen voor de Amerikanen vooral als 
kanonnenvlees dienden. 

Dit boek bevat veel namen en bijbehorende 
persoonlijke verslagen, uitgebreid 
fotomateriaal en kleurplaten van de 
door Mexicanen gebruikte vliegtuigen. 
Modelbouwers kunnen hun hart ophalen!

99

Luchtvaartinhoud  ***** 
Leesbaarheid  **** 
Spanning   *** 
Beeldmateriaal   ***** 
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 

75 JAAR 
NotACHAm
Van de redactie 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.

Lever uw verhaaltje in en ontvang
een unieke reverspeld met het ACHA logo

In het archief van de ACHA zijn een aantal speldjes teruggevonden 
die in de rever van een colbertjasje gedragen werden. Deze speldjes 
zijn waarschijnlijk aangeschaft in de eerste jaren van de ACHA en 
dus ook van de NotACHAm en zijn destijds door de fi rma Wijnands 
& Van Rensen uit Amsterdam ontworpen en geproduceerd. Deze 
fi rma bestaat niet meer maar aan het telefoonnummer te zien moet 
dat zeker voor 1950 zijn geweest.

Ieder ACHA lid dat een verhaaltje, vliegervaring of leuke anekdote 
bij de redactie van de NotACHAm inlevert ontvangt deze originele 
ACHA speld per post thuisbezorgd. Een uniek exemplaar van meer 
dan 70 jaar oud en een onderscheiding voor een clublid dat zich 
verbonden voelt met de ACHA!



www.vliegclubhilversum.nl/nieuws/corona-maatregelen-acha
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Sterke verhalen
Henk Roelofs

Nog niet zo lang geleden kon je zonder 
mountain rating in Zwitserland vliegen. 
Een aantal clubleden deed dat dan ook 
regelmatig.Terug van een dergelijke 
tocht hadden deze clubleden de grootste 
verhalen. Bloedstollende belevenissen, 
scheuren over gletsjers, cumulus granitus 
en dat soort dingen. Gelardeerd met stoere 
foto’s en filmpjes uiteraard.

Maar de laatste tocht van onze vliegmaatjes 
kreeg nog een staartje.

Eén van onze maatjes kreeg een telefoontje 
van het Duitse Luftfahrt Bundesambt.
Een zware stem vroeg in het Duits: 
“Meneer, bent u de eigenaar van het 
vliegtuig met registratie D-ESHP?”.
“Eh, jawohl mein Herr”.
“Klopt het dat u op die en die datum in 
Zwitserland gevlogen heeft?”.
“Eh, ja dat zou kunnen.”.
“Weet u dat u daarbij in een verboden 
gebied hebt gevlogen?”.
Stotterend:  “Eh  nein, das weiss ich 
nicht.”.
Bundesambt: “Wij hebben klachten 
gekregen van de Zwitserse autoriteit dat 
u in een streng verboden gebied hebt 
gevlogen.”. “Ook bent u rakelings langs 
een uitkijkpost gevlogen waarbij de 
bezoekers flink zijn geschrokken.”.

Ons maatje nog meer stotterend: “O.. das.. 
eh.. habe ich nicht gewusst.”.
Bundesambt: “U heeft als Nederlander met 
een in Duitsland geregistreerd vliegtuig 
bij onze buren in Zwitserland ernstige 
overtredingen begaan. Zij vatten dit hoog 
op en vragen ons om uitleg.”. “Wij hebben 
begrepen dat de Zwitsers u gaan horen en 
ook wij zullen dat doen.”. “Ook zullen wij 
de Nederlandse autoriteit op de hoogte 
stellen omtrent uw gedrag.”

Een dag na dit telefoontje kwam ons maatje 
een beetje ontdaan op de club. De kaart 
kwam er bij. Wat voor verboden gebied 
was dat? “Hee, jij was er toch ook bij, wist 
jij dat?”. De andere vliegers reageerden 
nogal lauw. “Nee, niet bekend”. “Niks van 
gehoord”. “Wat lullig voor je”. “Moet je 
maar niet van die koeienletters onder je 
vleugel zetten, valt te veel op.” etc. Nou 
lekker dan, dacht ons maatje, heb je daar 
vrienden voor? Geen enkele steun, geen 
enkel medeleven, niks. Wat ons vlieg-
maatje echter niet wist, is dat zo’n beetje 
iedereen in het complot zat. Bijna iedereen 
op de club wist er van.

Het complot was, dat meneer Bundesambt 
helemaal geen Bundesambt was, maar 
een Duitse vliegvriend die wel mee wilde 
werken aan een grap. En dat uiteraard in 
perfect Duits kon doen. De overtredingen 
waren er helemaal niet. Ons maatje was 
ondertussen nog steeds op zoek naar 
steun. “Hee, jij was toch de leider bij deze 
tocht? Ik vloog maar achter jou aan.”

Gedeelde schuld is halve schuld, zo moet 
hij gedacht hebben. Maar de andere 
vliegers stelden deze actie niet op prijs, 
na overleg werd besloten om ons maatje 
nog een paar dagen langer te laten lijden. 
Uiteindelijk werd het hem op een gezellige 
woensdagavond verteld. Iedereen schoot 
natuurlijk in de lach bij het verbouwereerde 
gezicht van ons vliegmaatje. “Tuig” zei hij. 
Maar hij vatte het sportief op en betaalde 
de gehele barrekening van die avond. Het 
moet de opluchting geweest zijn.
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‘COVID-19’ extensie
Bob Verkroost

Net als begin 2020 bestaat ook nu nog steeds de mogelijkheid om een zgn. ‘COVID-19’ 
extensie te krijgen voor oa Class Rating SEP(Land) tot -zoals het nu staat- 31-03-2021.

Ben je Vliegmaatje waarvan in het brevet de ‘Class Rating SEP(Land) verlopen is/verloopt 
tussen 1-12-2020 en 28-2-2021 dan kom je in aanmerking voor zo’n COVID-19 extensie.

“Wat moet je dan doen?”
- Stop jouw Brevet+Geldig Medical in een enveloppe, zet mijn naam daar op en geef het 
bij ACHA-Operations.

- Stuur mij daarnaast even een persoonlijke Whats App dat je jouw enveloppe bij ACHA 
Operations hebt afgegeven, weet ik wat ik kan verwachten...
Ik maak het papierwerk in orde, schrijf de extensie in het brevet bij en stuur vervolgens 
een persoonlijke Whats App dat jouw papieren klaar liggen in Marianne haar kantoor.
Er zijn GEEN kosten verbonden aan deze service.

“Liever gezond op de grond, 
dan Corona oplopen in de lucht.”

Nieuw ACHA lid
Kai Eshuis

 
Mijn naam is Kai Eshuis, ik ben 24 jaar en sinds een aantal jaren 
woonachtig in Utrecht. 
Al van kleins af aan ben ik erg gefascineerd door de luchtvaart. 
Toen ik klein was ging ik samen met mijn vader geregeld kijken 
bij de zweefvliegtuigen op Terlet, nabij Arnhem, waar ik ben 
opgegroeid. Ook als we op vakantie gingen vond ik het geweldig 
om te gaan vliegen. Nog steeds houd ik enorm van reizen, en hoop 
ik snel weer meer van de wereld te mogen ontdekken, en dan wel 
het liefst per vliegtuig. 

Na het afronden van mijn middelbare school wist ik dat ik iets met luchtvaart moest gaan doen 
en ben daarom vervolgens begonnen aan de opleiding Aviation Engineering in Amsterdam, 
welke ik vorig jaar heb afgerond. Deze opleiding biedt mij denk ik een mooie basis om mij 
verder in de luchtvaart te ontwikkelen. Mijn droom was altijd om na het afronden van deze 
opleiding mij aan te melden voor de opleiding tot verkeersvlieger, maar door de huidige 
omstandigheden heb ik dit idee maar even geparkeerd. 

De afgelopen tijd heb ik mij daarom verdiept in de mogelijkheden tot het behalen van mijn 
PPL, om zo toch mijn droom om een vliegtuig te besturen te verwezenlijken. ACHA leek mij 
hierin de beste keuze. Ik wens jullie alvast vele veilige vlieguren en hopelijk zien we elkaar 
snel. 

Spreuk van de maand:

Kees van Hoof
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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
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In het vorige artikel beschreef ik het 
vliegen met de Beaver op dag 1 van 
de vrije dagen na onze  opleiding in 
Seattle. Dag 2 was qua vliegtuig minder 
spectaculair dan de Beaver, een “good 
old” C172, maar de geplande route was 
dat des te meer.

Samen met een aantal collega’s wilden we 
namelijk naar de Mount St Helens vliegen, 
de vulkaan die (toen in 1990) nog “maar” 
10 jaar daarvoor geëxplodeerd was.

De afstand van ons vertrekveld “Boeing 
Field” was ongeveer 85 mijl. Veel vlucht-
voorbereiding van de route was niet nodig, 
koers zuid en dan kom je onderweg de 
Mount Rainier al tegen, het weer was 
goed maar er zat wel hier en daar lagere 
bewolking zoals we later zouden zien. 
Schitterend om daar te vliegen. Hoe 
dichter we bij de berg kwamen, hoe meer 
we de verwoestingen konden zien. 

Nog veel was bedekt onder een aslaag, 
in de meren dreven ontelbare bomen en 
tienduizenden bomen lagen nog steeds 
plat, allemaal dezelfde richting op wijzend, 
van de berg áf!. Er is destijds gekozen om 
het aan de natuur over te laten en niet alles 
als mensheid ff “netjes” op te ruimen.

De berg, of wat er van over was, is 
indrukwekkend om te zien. In het gat 
waar eerst de top was, de caldera,  was al 
een nieuwe punt aan het vormen door de 
nog steeds uitstromende lava. Het rookte 
minimaal.

Omdat er verder geen afwijkende regels 
waren konden we vlak bij en boven de berg 
vliegen. Op de terugweg passeerden we 
een klein vliegveldje met een baan van plm. 
550m, en omdat we wel zin in een blikje 
fris hadden zijn we geland, het was Morton 
field (nieuwe naam Strom Field-39P). 

Seattle, 2e dag 
vliegen

Richard Branderhorst
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Vanwege een heuvel kon je het niet vanaf de 
westkant normaal naderen, je moest vanaf 
het noorden via een schuin lopend base 
leg, vlak vóór een heuvelrug door,  jezelf 
wat naar binnen frommelen. De start naar 
het westen toe, was kort na het loskomen, 
meteen een rechterbocht inzetten.

De dag erna vlogen we terug naar NL, 
en na het volgen van de rest van de 
SIM opleiding begon 17 jaar B747-400 
vliegen…. In Seattle ben ik helaas nooit 
meer terug geweest…..
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Memoires van Maarten
Van de redactie

Als reactie op onze oproep in het januarinummer om in het 75 jarig jubileumjaar 
verhaaltjes, vliegervaring of anekdotes in te sturen, meldde zich ons clublid Maarten 
Driessen, geen onbekende bij onze ACHA leden, ook natuurlijk vanwege Driessen & 
Rappange Verzekeringen waar hij jarenlang de scepter zwaaide.

Hij ging in 1963 in militaire dienst en werd opgeleid tot 
legerluchtwaarnemer op lichte vliegtuigen en helikopters. 
In 1965 haalde hij zijn vliegbrevet. Zijn instrument 
rating volgde in 1967 nadat hij zijn eerste vliegtuig had 
aangeschaft. Na het overlijden van zijn vader volgde 
hij deze op als directeur en zette hij een specialistische 
afdeling luchtvaartverzekeringen op in het familiebedrijf 
Van Driessen, dat gespecialiseerd was in industriële 
verzekeringen. In de jaren daarna verzorgde hij wereldwijd 
vele ferries, demo’s en onderhoudvluchten voor een 
aantal grote verzekeringsklanten.  

Maarten vliegt dus al vanaf 1965 en heeft in totaal ruim 8.000 uur in zijn logboek staan. Hij 
vloog al zo’n 18 keer naar de USA en ruim 20 keer naar Zuid-Afrika. Vele malen bezocht 
hij ook Midden-Afrika en zijn reis met een twin naar Australië trok zelfs internationale 
aandacht. In 2014  verkocht hij zijn laatste vliegtuig, maar hij vliegt nog steeds op zijn 
LAPL brevet. 

In de vorm van korte verhaaltjes en anekdotes zal Maarten de komende maanden zijn 
bijdrage aan de NotACHAm gaan leveren.
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Medische mondneusmaskers

www.copperinside.nl

Schakelt COVID-19 
in 1 minuut uit!

Voor 
1 week of 

50 uur gebruik 
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Ook nu heeft de KLM een overschot en is 
gedwongen ontslag nog steeds een optie. 
Maar bijna 60 jaar geleden gebeurde dat 
ook: mijn ontslagperiode begon eind 1964 
en duurde een kleine 3 jaar. Toen wij in 
1962 hoorden dat de regel “last in, first 
out” zou gaan gelden hebben meer dan 
100 vliegers zich ingeschreven bij een 
universiteit. 

Ik koos voor Fysische Geografi e omdat 
onderdelen als cartografi e en metereologie 
al op de luchtvaartschool mijn favoriete 
vakken waren. De KLM had beloofd dat wij 
in de toekomst bij aanname van vliegers als 
eerste mochten solliciteren, maar een goede 
uitwijkhaven was me al vroeg ingeprent. 
Zeker voor een beroep als vlieger.

Het vliegen bleef me natuurlijk trekken. 
De Nationale Luchtvaartschool (NLS) 
had, naast de hoofdvestiging op EHRD, 
ook een afdeling op ons vliegveld EHHV 
met twee vaste instructeurs, de heren 

Wesselius en Loohuizen. Havenmeester 
was de heer Tolenaar en die zetelde in 
het oude clubgebouw van de ACHA (nu 
ons leslokaal). Er was veel animo om 
sportvieger te worden en op een mooie 
vliegdag had elke instructeur vanaf 9 uur 
wel 8 leerlingen. De voor- en nabriefi ng 
duurde elk 5 minuten. Vliegen leerde je door 
het te doen, niet door te praten. De heer 
Loohuizen was mijn oude vlieginstucteur 
op de Rijksluchtvaartschool en ondertussen 
ook mijn schoonvader geworden, dus 
een baantje als “hulpinstructeur”was snel 
geregeld. Van 1964 tot 2019 heb ik dat 
met veel plezier (naast de verkeersvliegerij) 
gedaan.

We hadden op de Vrije Universiteit elke dag 
colleges, maar bij mooi weer en een niet te 
drassig EHHV legden mijn medestudenten 
een carbonnetje tussen hun aantekeningen 
en kon ik met onze nieuwe Morris Mini naar 
Hilversum. De leskisten waren voornamelijk 
Pipercups (65 PK) waarin de leerling achterin 
zat en de instructeur voorin. Vanwege het 
zwaartepunt moest solovliegen vanuit de 
achterste stoel worden gedaan, dus bij het 
lessen moest de instructeur onderuitgezakt 
naar rechts hangen zodat de leerling-vlieger 
de 5 instrumenten goed kon zien. Geen 
electrisch systeem, dus geen radio. (In die 
tijd had ik last van mijn rug en vertoonde 
mijn audiogram een behoorlijke dip.)

Dat voorin zitten had ook een voordeel: een 
leerling, woonachtig in Laren, had steeds 
van 09.00 tot 10.00 les en reed daarna 
door naar zijn zaak in Amsterdam. Hij was 
altijd zenuwachtig en het landen kreeg hij 
maar niet onder de knie. Op een ochtend 
was hij een stuk rustiger en vloog ook veel 
beter. Maar omdat hij achter me zat rook ik 
duidelijk een alcohollucht. Bij navraag bleek 
dat een maatje hem had aangeraden om 
voor de vlucht een paar borrels te nemen. 
Het hielp dus wel, maar was uiteraard 
streng verboden. Na een half jaar haalde hij 
toch nuchter zijn brevet.

TEUN’S 
VLIEGVERHALEN

Teun Buitink
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Gerard was verwarmingsmonteur en altijd aan het werk, overdag voor zijn baas en  
’s avonds voor zijn eigen klanten, maar rond zijn 35e jaar werd Gerard steeds sneller moe 
en na lang onderzoek bleek hij MS te hebben, een ongeneselijke spierziekte. Het duurde 
niet lang of hij kwam in een rolstoel terecht en kon hij niet langer zijn werk doen. Marjan 
nam de dagelijkse zorg van het gezin verder op zich. Het was niet altijd even makkelijk 
om ziek te zijn en dat gaf regelmatig spanningen in het gezin en wij zagen dat vaak met 
lede ogen aan. Het enige wat wij konden doen was hun kinderen wat vaker bij ons laten 
spelen en verblijven.

Toen wij in het bezit van de PH-DRT kwamen wilde Gerard er alles van weten. Hij had 
zelf ook ooit willen leren vliegen maar dat zat er voor hem helaas niet meer in, maar elke 
keer als wij een vlucht hadden gemaakt moest ik hem uitgebreid vertellen hoe het gegaan 
was, wat voor weer het was en waar wij geweest waren. Wij waren met de auto al eens in 
Margate in Kent in Engeland geweest en terug met de Hoovercraft vanuit Ramsgate naar 
Calais gevaren en wij vonden Margate en omgeving zo leuk, dat wij in overleg met Marjan 
besloten om hun beiden mee te nemen voor een weekend met de PH-DRT naar Kent.

Het meenemen van een passagier met een handicap is niet eenvoudig en vereist enige 
voorbereiding. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een rolstoel aan boord mee te 
nemen en onderweg de zwemvesten aandoen is ook niet aan te bevelen. Dus huurden wij 
op het vliegveld Manston in Kent al een auto en een rolstoel om Gerard zo comfortabel 
mogelijk te kunnen vervoeren. Op vliegveld Hilversum konden we gelukkig tot aan de 
hangaar rijden waarin de PH-DRT stond en de auto daar ook achterlaten op de plek van 
het vliegtuig. 

T
oen wij nog in de 
binnnenstad van Amers-
foort woonden,  waren 
we bevriend met Gerard 
en Marjan die tegenover 

ons in een zijstraat woonden. 
Zij hadden twee kinderen van 
ongeveer dezelfde leeftijd als 
die van ons die veel met elkaar 
speelden, waardoor wij regelmatig 
bij elkaar op bezoek kwamen.  
 
Gerard was een dag eerder dan 
ik geboren en als wij dan op zijn 
verjaardag kwamen, werd ik zelf 
om 24.00 uur ook jarig, wat vaak 
reden genoeg was om nog even 
door te feesten.

Naar Margate, 
Sandwich en 
Canterbury 
met de PH-DRT

Peter van Hesse
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Na de walk-around en tanken taxiede ik 
terug naar de hangaar om mijn passagiers 
op te halen. De paar meter vanaf de auto 
kon hij nog wel lopen en na het instappen 
van de beide dames hees ik Gerard op de 
rechtervleugel en daarna de rechterstoel 
in. Vervolgens moest ik over hem heen 
kruipen om op de linkerstoel terecht te 
komen maar dat ging goed. We hadden 
wel allemaal ons zwemvest al aangedaan 
voor de overtocht over het Kanaal naar 
Engeland.

Rustig taxieden we naar baan 31 voor de 
takeoff en na de motorchecks stegen we 
op en klommen we rond de kerk verder 
richting Breukelen. We namen afscheid 
van de havenmeester en meldden ons aan 
bij Dutch Mill voor de verdere reis naar 
België. Het was mooi weer met goed zicht 
en weinig turbulentie en al snel genoten 
we van het prachtige uitzicht. Voor Gerard 
en Marjan was het de eerste keer in zo’n 
klein vliegtuigje maar hun aanvankelijke 
vliegangst ebde langzaam weg en maakte 
plaats voor enthousiasme. De vlucht via 
Breukelen, Schoonhoven en Dordrecht 
langs Vlissingen naar VOR Costa verliep 
verder vlekkeloos en na contact met 
Ostende Approach mochten we op 2.000 
voet langs de kust naar Koksijde. 

Het was prachtig weer en er waren veel 
mensen op het strand en al snel bereikten 
we de Franse grens en schakelden we 
over naar Paris Info en daarna naar Calais. 
Zoals gebruikelijk was het op de franse 
radio weer superdruk met uitgebreide 
conversaties en al snel waren we boven 
Calais om de oversteek naar Engeland 
te maken. We konden nog net onze 
boodschap kwijt en moesten ons afmelden 
op midchannel.

De overtocht naar Engeland duurt ca. 20 
minuten maar is toch altijd weer spannend 
omdat je over zee vliegt en omdat, zoals 
mijn Amerikaanse vriend altijd zei, de 
motor dan overgaat op “automatic rough”. 
Na een vijftal minuten konden we de 
overkant al zien en langzaam maar zeker 
kwamen de white cliffs of Dover in zicht, 
altijd weer een fascinerend schouwspel. Na 
contact met London Info en het passeren 
van de kustlijn schakelden we over naar 
Manston Approach en later naar Manston 
Tower. 

De landing op baan 28 verliep goed en 
daarna taxieden we naar het havengebouw 
waar onze huurauto met rolstoel al 
klaar stond. Manston Airport ligt vlakbij 
Manston, nabij Ramsgate, op ongeveer 
anderhalve kilometer van de kustlijn. 

NOTACHAM -  FEBRUARI 2021



NOTACHAM -  FEBRUARI 2021NOTACHAM -  FEBRUARI 2021

20

Er is één landingsbaan van 2,7 km lengte. 
Het is een voormalige militaire basis, 
opgericht in de Eerste Wereldoorlog. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 
deze gebruikt door Hawker Typhoons en 
Gloster Meteors en het veld werd zwaar 
gebombardeerd in de Battle of Britain. 
Omdat het vliegveld vlak bij de kustlijn lag, 
werd het gebruikt als noodlandingsplaats 
door vliegtuigen die zwaar beschadigd 
terugkeerden van hun missies. Daartoe 
werd er een extra lange en brede 
landingsbaan aangelegd. Vanaf 1960 werd 
het vliegveld zowel voor militaire (RAF) als 
voor burgerluchtvaart gebruikt. In 1989 
werd een nieuwe terminal geopend en 
werd Manston Kent International Airport. 
Aanvankelijk leken de zaken goed te gaan 
maar uiteindelijk werd het vliegveld toch in 
mei 2014 gesloten.

Nadat we ons bij de havendienst hadden 
afgemeld reden we in 15 minuten naar het 
nabijgelegen Margate aan de Noordzee, 
waar wij voor twee nachten hotelkamers 
hadden geboekt. Na een heerlijk diner 
sloeg de vermoeidheid bij onze gasten toe 
en trokken zij zich terug voor de nacht.

Margate is een populaire badplaats en 
sinds de middeleeuwen een belangrijke 
zeehaven en werd in de 15e eeuw al 

onderdeel van de Cinque Ports, een 
historisch samenwerkingsverband van  
kustnederzettingen in Kent en Sussex waar 
schepen gebouwd werden om Engeland te 
verdedigen. Het werd een populaire plek 
voor vakantiegangers in de 18e eeuw, 
dankzij de gemakkelijke toegang vanuit 
de Theems met zijn zandstranden en 
tegenwoordig het pretpark Dreamland.

Sandwich
De volgende ochtend troffen we elkaar 
weer aan het engelse ontbijt. Gerard was 
redelijk uitgerust van de spannende reis 
van gisteren en we besloten om die dag 
Kent te gaan verkennen, met als eerste 
bestemming het gezelige stadje Sandwich, 
de bakermat van het broodje zoals wij dat 
nu kennen.

De sandwich is genoemd naar John 
Montagu, die de vierde graaf van Sandwich 
was. Hij was een echte Engelse aristocraat 
van de 18e eeuw en een hartstochtelijk 
kaartspeler die zo in zijn spel opging 
dat zijn kok zich zorgen maakte om 
zijn gezondheid. Deze kok bedacht 
de sandwich, dunne rijkelijk belegde 
boterhammetjes die op het tafeltje naast 
de speeltafel werden neergezet. Zo kon 
de graaf gewoon doorgaan met zijn spel 
terwijl hij zijn lunch opat.
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In de gezellige binnenstad waren uiteraard 
overal sandwiches te koop en wij kozen 
een mooi terrras in de zon om deze lokale 
en internationale lekkernij te nuttigen. 
Ondanks de middeleeuwse hobbelkeitjes 
was het met de rolstoel goed te doen om 
Gerard zoveel mogelijk te laten zien.

Canterbury
De volgende bestemming was Canterbury, 
de zetel van de aartsbisschop van 
Canterbury, de aartsbischop van de 
Anglicaanse Kerk. De stad ligt aan de 
rivier de Stour en is een regionaal centrum 
met kleine industrie (metaalverwerking, 
lederindustrie, drukkerijen), maar de 
toeristische functie is het belangrijkst. 

De aantrekkingskracht van Canterbury 
ligt in het middeleeuwse karakter van 
de binnenstad en vooral in de beroemde 
kathedraal. Hier liggen koning Hendrik 
IV en Eduard (de Zwarte Prins, zoon van 
koning Eduard III) begraven. Het bekendst 
is de kathedraal echter vanwege de 
moord op Thomas Becket in 1170. Door 
deze gebeurtenis werd Canterbury een 
pelgrimsoord.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
raakte de stad zwaar beschadigd door 
bombardementen. Veel oude gebouwen 

staan echter nog overeind of zijn hersteld 
en nieuwbouw in het oude deel van de 
stad is aan strenge regels gebonden. 
Canterbury is ook een studentenstad. Er 
zijn drie instellingen voor hoger onderwijs, 
waaronder de University of Kent.

De gezellige straatjes van Canterbury met 
zijn kleine handwerkwinkeltjes lenen zich 
uitstekend voor het maken van foto’s 
en daar werd dan ook dankbaar gebruik 
van gemaakt. Na een korte stop met een 
kopje thee in een Engelse theetuin, liepen 
we weer terug naar onze auto op de 
parkeerplaats. We wilden die middag nog 
even van het typische landschap van Kent 
genieten en via binnenweggetjes bereikten 
we naar ruim een uur rijden het stadje 
Chatham.

Chatham
Chatham ligt aan de rivier Medway, 
tegenover Rochester bij de monding van 
de Theems. Chatham was een eeuwenlang 
een belangrijke marinebasis waar de 
Engelse vloot lag. In 1667 spanden de 
Engelsen een ketting over de Medway 
om de Nederlandse vloot van Michiel de 
Ruyter tegen te houden maar deze brak 
gewoon door de ketting heen en bracht 
de Engelse havens en schepen ernstige 
schade toe. 
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De vloot van De Ruyter telde ruim zestig 
schepen, was zwaar bewapend met 
kanonnen en droeg bovendien het pas 
gevormde Korps Mariniers met zich 
mee. De Nederlandse vloot was daarmee 
de eerste ter wereld met troepen die 
speciaal getraind waren op amfibische 
aanvallen. Een groot deel van de Engelse 
vloot werd in brand gestoken en ook dok- 
en scheepswerken werden vernietigd. De 
Ruyter nam echter geen genoegen met 
deze verwoesting. Hij liet het Engelse 
slagschip de HMS Royal Charles enteren 
en meeslepen naar Nederland. 

Historic Dockyard
Met dit verhaal in ons geheugen bezochten 
we de Chatham Historic Dockyard, een 
maritiem museum op een deel van het 
terrein van de voormalige koninklijke 
marinewerf. Chatham Dockyard was 
honderden jaren lang een van de 
belangrijkste faciliteiten van de Royal 
Navy, totdat het in 1984 werd gesloten. 
Na sluiting werd de werf opgedeeld in drie 
secties. Het meest oostelijke deel is nu een 
commerciële haven. Een ander deel werd 
toebedeeld aan gemengde commerciële en 
recreatieve bedrijven. 

Maar liefst 80 acres (324.000 m²), 
bestaande uit de 18e-eeuwse kern van 

de Dockyard, werd overgedragen aan 
een de stichting de Chatham Historic 
Dockyard Trust en is nu geopend als 
een bezoekersattractie. Het is de meest 
complete scheepswerf ter wereld van de 
Age of Sail. Wij arriveerden daar aan het 
eind van de middag ongeveer een uur voor 
sluitingstijd en de rondleidingen waren 
al voorbij, maar omdat wij uit Holland 
kwamen en ook nog een rolstoel bij ons 
hadden liep een van de supposten het 
hele museum door met ons mee. Dat 
ging overigens prima want alles was 
rolstoelvriendelijk gemaakt.

In het museum wordt je behandeld als een 
jongeman die zich komt aanmonsteren 
voor de middeleeuwse vloot. Overal 
wordt je toegesproken over wat je taken 
en je plichten zijn en overal zijn ook 
scenes nagebouwd, inclusief voorwerpen, 
materialen en zelfs de geuren en geluiden 
uit die tijd. Het voelt heel erg realistisch 
aan en het was dan ook erg verrassend 
voor ieder van ons om dit mee te maken. 

Maar na afloop bij de uitgang kwam pas de 
echte verrassing. Beide supposten gingen 
plechtig naast elkaar staan en zeiden tegen 
elkaar: “shall we say it?” en daarna samen 
volmondig tegen ons: “WE WANT OUR 
SHIP BACK !”
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We reden langs de kust weer terug naar 
Margate waar in ons hotel een heerlijk diner 
op ons wachtte. Na zo’n enerverende dag 
was het niet verwonderlijk dat onze gasten 
wilden gaan rusten en slapen op hun 
hotelkamer maar wij brachten nog even 
een bezoek aan de bouleveard van Margate 
met zijn uitnodigende speelhallen en bars 
en niet te vergeten het pretpark Dreamland 
waar je met een echt Winchester geweer 
kunt schieten. 

De volgende morgen was het zondag en 
maakten wij ons klaar voor de thuisreis. 
Na een wederom heerlijk Engels ontbijt 
pakten wij onze koffers en checkten wij 
uit het hotel. Met een laatste blik op het 
strand en de zee reden wij naar Manston 
Airfield om de auto en de rolstoel weer in 
te leveren. 

De havenmeester nam ons vliegplan in 
ontvangst en informeerde of wij een leuk 
weekend hadden gehad, nou daar raakten 
we even niet over uitgepraat natuurlijk. 
Het was rustig op het veld en we kregen 
direct toestemming om te vertrekken. De 
PH-DRT stond al getankt, dat hadden wij 
vooraf gevraagd en na de gebruikelijke 
checks stapte het gezelschap, opnieuw 
uitgerust met zwemvesten, het vliegtuig 
weer in. 

De runway 28 van 2700 meter lang werd 
maar voor 500 meter gebruikt en met 
een grote linkerbocht zetten wij koers 
naar Dover voor de oversteek. Met een 
welgemeende “have a nice flght” nam de 
tower van Manston afscheid van ons en 
boven Dover meldden wij ons weer bij 
London Info.

De terugreis verliep nog relaxter dan 
de heenreis. Mooi weer, goed zicht en 
nauwelijks turbulentie en dat gaf ruim 
de gelegenheid om met de passagiers te 
praten en uiteg te geven over waar we 
langskwamen. Na twee uur landden wij op 
baan 25 van EHHV. 

Op het terras van het restaurant konden 
we nog even napraten over een geslaagd 
weekend en werden wij uitgebreid bedankt 
door Gerard en Marjan.

In de jaren daarna hebben wij nog vaak 
over deze reis nagepraat en de foto’s 
regelmatig bekeken. Gerard is twee jaar 
geleden overleden. Hij is toch nog 71 jaar 
geworden, waarvan ruim 30 jaar in een 
rolstoel en dat doet je toch wel beseffen 
dat een goede gezondheid niet altijd 
vanzelfsprekend is en dat je daar heel 
dankbaar voor moet zijn.
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AOPA nieuws / Groene velden
Martijn Wittingen

Opvallende meldingen uit de General 
Aviation
Het Analysebureau luchtvaartvoorvallen 
(ABL) registreert en analyseert de 
verplichte meldingen van voorvallen in de 
Nederlandse burgerluchtvaart. Doel van het 
ABL is om samen met de sector vroegtijdig 
trends te signaleren zodat betrokken 
partijen acties kunnen ondernemen om 
de vliegveiligheid te verbeteren. ABL deelt 
haar bevinden onder andere door middel 
van 2 informatieproducten: het dashboard 
luchtvaartvoorvallen en factsheets. 

Er is een informatiebrief met opvallende 
meldingen van het Analyse Bureau Lucht-
vaartvoorvallen (ABL). ABL deelt op deze 
manier specifieke opvallende meldingen, 
waarbij ze aangeven welke actie daar 
vanuit het ABL op volgde. De relevante 
“lessons learned” zijn te vinden in het 
volgende document.
https://www.aopa.nl/userfiles/
nieuws/1347_opvallende_meldingen_uit_
de_general_aviation_jan2021.pdf 

Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen 
(ABL) van de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) doet onderzoek naar de 
bereidheid om dergelijke voorvallen te 
melden. Melden kan op allerlei manieren 
en het heeft één gemeenschappelijk doel: 
leren van incidenten en aan de hand 
daarvan de veiligheid verbeteren. Het ABL 
zou graag willen weten of en wanneer je 
voorvallen meldt, waar je deze meldt en 
wat je beweegredenen achter het wel of 
niet melden zijn.
https://www.formdesk.com/minienw/
GeneralAviation 

Webinars Nederlands GA Symposium 
staan online. In januari organiseerde het 
Nederlands GA Symposium een drietal 
interessante webinars. De webinars zijn 
inmiddels online gezet. De volgende link 
leidt je naar YouTube: webinars NGAS
https://www.youtube.com/channel/
UC3QmXoQ48MoDBsSvJI08UHw/videos

Verandering runway aanduiding 
EHAL - Met ingang van februari 2021 is 
de baanrichting van vliegveld Ameland 
gewijzigd. Baan 09-27 is nu 08-26.

EHTX – herhaling: zie NOTAM hieronder. 
 



25

NOTACHAM -  FEBRUARI 2021

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



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 

Onze club & onze leden

Totaal aantal leden 343 waarvan 34 
begunstigers, 1 lid van verdienste: Mariëlle 
Lugard. 
Nieuwe leden:
Kai Eshuis uit Utrecht en 
Martijn Jung uit Huis ter Heide
Verhuisd:
Bram Verhoeven Kampstraat 19, 
1211 GD Hilversum  ongewijzigd

foto: Bert Kuiper
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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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