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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 Christian Goosmann 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 Meynders, 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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Binnenkort weer clubvluchten?
De clubvluchten commissie probeert weer voorzichtig een paar clubvluchten te plannen: 
Zaterdag 10 april een ‘picknick vlucht’ naar EHHO (uitwijk zondag 11 april)  
Zaterdag 1 mei naar EHMZ (uitwijk 2 mei)
Vrijdag 27 t/m zondag 29 augustus een ‘weekend vlucht’ naar ‘Isle of Wight’ (UK)
Wil je deelnemen? Meld je dan snel aan bij de clubvluchten commissie.

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Conform art. 19 van de ACHA statuten zal er in het voorjaar weer een ALV (Jaarvergadering) 
plaatsvinden. Het bestuur heeft deze vergadering gepland op: vrijdag 30 april 2021 om 
20.00 uur. Over de agenda en plaats word je tijdig geïnformeerd.  Noteer deze datum 
alvast in je agenda!

Vlootvernieuwing
Binnenkort zullen wij een datum doorgeven voor een EXTRA ledenvergadering (ELV), 
geheel gewijd aan dit onderwerp. 

Hoe vaak kijk jij op de ACHA website?? (www.vliegclubhilversum.nl)
Regelmatig worden op de website interessante berichten geplaatst over onze vliegclub 
(activiteiten), onze vliegtuigen (informatie over nieuwe instrumenten: Garmin G5) maar 
ook algemene informatie zoals: ‘de webcam van EHHV doet het weer’. 

Deze website is trouwens ook nuttig voor de vluchtvoorbereiding: zie ‘Flightplanning’ met 
‘tools & manuals’ maar ook de ‘Discrepancy Log’ om eventuele storingen (gebreken) te 
bekijken en te melden. Ons onderhoudsbedrijf wordt dan direct op de hoogte gesteld van 
de door jou geconstateerde gebreken. Maar, voor de organisatie is de storing pas een 
storing, zodra u deze digitaal heeft ingevoerd in het ‘Discrepancy Log’. Daarmee krijgt 
uw melding een eigen ID-nummer en de follow-up gaat lopen. Op het formulier staat ook 
een QR-code, die als u die scant met uw mobiel, u direct naar het juiste invoerdocument 
brengt. Via onderstaande link komt u bij de ‘Aircraft Discrepancy Log’:
https://www.vliegclubhilversum.nl/discrepancy-log/

Van de voorzitter
 Léander Petit E

en trouw ACHA lid, Cocky 
van Vliet, werd op 24 
februari 1922 geboren, dus 
vierde hij onlangs zijn 99e 
verjaardag. Wij wensen 

hem een mooi en gezond jaar en 
hopen over een jaartje zijn 100e 
verjaardag te vieren.  Helaas is op 
24 februari ook ons clublid en oud 
havenmeester, Peter Ietswaard 
overleden. Wij wensen de familie 
en bekenden van Peter sterkte met 
hun verlies.
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Denk aan de ‘90 dagen club-regel’!
Voor piloten is de winter niet het meest 
favoriete seizoen om hun hobby uit te 
oefenen. De ‘vliegdagen’ zijn heel kort en 
vaak is het weer te slecht om te vliegen 
of het vliegveld is gesloten. Daardoor 
‘oefenen’ we te weinig en voor we het 
weten hebben we al langer dan 90 dagen 
niet meer gevlogen. Heb jij ook al langer 
dan 90 dagen niet gevlogen?? Overleg 
dan even met de CFI, Bob Verkroost (06-
34087640). Hij kan je verder helpen.  

Tot slot wil ik nog de wens uitspreken dat 
we dit jaar vele mooie vliegtochten zullen 
maken.

U ziet dan een openingsscherm. Daaruit 
kiest u uw vliegtuig, bijvoorbeeld de PH-
DON. U komt dan in een overzicht van 
de lopende en recent afgedane klachten. 
Afgedane klachten (groene vink) blijven 
een week zichtbaar en verdwijnen dan 
uit het overzicht, maar blijven uiteraard 
in de database. Als een klacht de lucht-
vaardigheid aantast, zal de technicus dat 
aangeven met een rode driehoek met 
uitroepteken. 

De kist is dan niet meer inzetbaar. 
Raadpleeg dus ook, vóór je gaat vliegen, 
het ‘Discrepancy Log’ om je te informeren 
over de laatst gedane meldingen. Ook dit 
hoort bij vluchtvoorbereiding. 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Datum 30 april 2021
Tijd 20:00 uur
Locatie leslokaal ACHA

CONCEPT AGENDA
1. Opening 6. Verslag van de kascommissie
2. Verslag ALV 20 november 2021 7. Decharge van het bestuur
3. Ingekomen stukken 8. Bestuursmutaties
4. Mededelingen van het bestuur 9. Benoeming kascommissie
 vlootvernieuwing en Extra Leden  10. Rondvraag
 Vergadering 11 mei 11. Sluiten vergadering
5. Jaarcijfers 2020

Deze concept-agenda, en ook straks de defi nitieve agenda vindt u ook op onze website.

A
EROCLUB

HILVERSUM-AMSTERDAMAC HA
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Uit de Operatiekamer
Marianne Toorenburgh

Versterking
Hoewel door de Covid 19 – ik kan het 
woord bijna niet meer uit mijn toetsenbord 
krijgen – onze bezoekersaantallen minder 
groot waren, zal een aantal van u die 
op vrijdag kwam, toch opgevallen zijn 
dat er een nieuwe medewerker op Ops 
is gekomen. En voor u moet dat geen 
onbekende zijn.

Erik Meynders is een paar keer uit 
hoofde van zijn werkzaamheden als 
penningmeester hier bezig geweest 
en heeft aangeboden het Corps d’Ops 
te komen versterken. Erik kwam als 
geroepen, omdat we het tijdelijk met een 
kleiner team moesten zien te redden. En 

Dit 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.

Maar jubileren kunnen we met mede-
werking 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 

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!

groot voordeel voor de operatiezuster 
was dat van inwerken nauwelijk sprake 
hoefde te zijn. Want dat is geen sinecure 
met mondkapje voor de hele dag staan 
te leuteren achter de stoel van de nieuwe 
aanwinst, met een aanwijsstokje over 
iemands schouder, om nog enige afstand 
te kunnen bewaren. Om van openstaande 
ramen in midwinter nog maar te zwijgen.

Nu de werkzaamheden als fi nanciele 
man werden afgerond en aan Cristian 
Goosmann zijn overgedragen, hoop ik 
dat hij wat meer tijd over heeft en naast 
vliegen met regelmaat op de stoel achter 
het bureau te vinden zal zijn. En dit alles 
zonder dat iemand van het team afscheid 
heeft genomen.

Een waardevolle aanvulling.
Erik, succes !
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Anti-Collision Lights
Christian Goosmann

Uit de onderhoudshangaar
Onze PH-DON bezit een anti-collision light 
(ACL), vanuit zijn IFR-verleden. Maar de 
SKC en SKE hebben zo’n flitslamp niet. 
Dat was een safety issue vond de Safety-
commissie, waarmee die lampen op de 
agenda kwamen. 

Op heiige dagen kan een functionerend 
ACL net het verschil maken in tijdige 
zichtbaarheid, zeker rond het circuit. Maar 
vaststellen dat we die lampen wilden 
hebben is een, het zorgen dat we ze krijgen 
een ander. Na verschillende internet 
zoektochten, dachten we de juiste lampen 
te hebben gevonden. Het bleef even liggen 
en na nog even ruggespraak met Maintain 
a Plain, bleek er inmiddels een betere 
oplossing, ACL’s die nu ook door Cessna 
worden gebruikt voor nieuwe Cessna’s. 
Die passen standaard in de ruimte van 
de vleugeltips, zonder nadere modificatie 
daarvan. 

Even rondneuzen bij Aircraft Spruce in 
de USA leverde de juiste lampen op en 

deze werden afgelopen december daar 
besteld. Via een goede vriend werden ze 
in Atlanta afgeleverd en vervolgens bij 
UPS afgeleverd voor verzending over de 
plas. Dat gebeurde kort na Kerst en tot 
verrassing waren ze 29 december al in 
Utrecht. Maar het kan natuurlijk nooit in 1x 
goed gaan, vervolgens duurde het tot eind 
februari voordat we ze uit dat magazijn 
hadden. Er waren 3 pogingen gedaan 
rond 09:00 bij ACHA, maar dan is het daar 
nog ontzettend stil, zonder dat we daar 
bericht van kregen. Na een bericht vanuit 
“Amerika”, want dat moest, konden we de 
dingen zelf ophalen in Utrecht. Phhhhh.

Inmiddels heeft Maintain a Plain de 
SKE voorzien van ACL’s. Deze zitten 
geschakeld over de NAV-light switch. Dit 
is een compromis, het aanleggen van een 
nieuwe extra kabel door de vleugel is een 
zeer taaie en kostbare klus, het erdoorheen 
friemelen is nog tot daar en toe, maar 
deze kabel zal onderweg in de vleugel ook 
moeten worden vastgezet. En dat is majeur 
werk. En dus navenant kostbaar. 

Daarom besloten ze ACL te laten activeren 
samen met de NAV-lights. Extra afweging 
daarbij is dat de SKC en SKE pure VFR-

kisten zijn. En het 
euvel dat in het donker 
de ACL’s andere 
taxiënde kisten kunnen 
verblinden, is daarbij 
niet aanwezig. Wellicht 
wel op wat heiige dagen, 
maar dat gaan we dan in 
de praktijk ervaren. 

Binnenkort krijgt ook de 
SKC de ACL’s en dan zijn 
we weer allemaal goed 
zichtbaar.

Safety first!

8
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Bookreview
Joris Gonggrijp

Titel : AERIAL OPERATIONS in the 
revolutions of 1922 & 1947 in PARAGUAY
The First Dogfi ghts in South America
Schrijver : Antoinio Luis Sapienza
Uitgeverij : Helion & Company Ltd.
ISBN : 978-1-912390-58-8

Dit pamfl et van 40 pagina’ s bevat een fraaie 
verzameling kleurplaten van de vliegtuigen 
die in Paraguay tussen 1922 en 1947 het 
zwerk kozen. De geschiedschrijving over 
deze periode is bekend terrein voor diegenen 
die zich het Kuifje-album ‘het Gebroken Oor’ 
herinneren. 

Herge heeft zich overduidelijk laten inspireren 
door deze periode in Paraguay met revoluties 
en een grensoorlog met Bolivia. Tot en met 
de namen van de in operette-uniformen 
gestoken “generaals”, die in deze roerige 
periode als paddenstoelen opsprongen, aan 
toe. Als het aantal slachtoffers, ruim 100.000 
omgekomen en ontheemd, voor zo’n klein 
en dunbevolkt land niet zo dramatisch was 
geweest was het een tragikomisch incident 
gebleven. Nu werd het een ramp voor 
ontluikend Paraguay.

Een parallel met Nicaragua is wel dat als een 
leger zich tegen de bevolking keert dat leger 
uiteindelijk in het stof bijt. Zo ook in Paraguay. 
Hoewel het gebruik van vliegtuigen slechts 
een voetnoot in deze historie oplevert, gaat 
dit pamfl et toch vooral daarover. 

Liefhebbers om in de beschikbaar komende 
vliegtuigjes te vliegen waren er genoeg. 
Vooral het Italië van Mussolini was graag 
bereid om haar vliegende producten naar 
Zuid Amerika te exporteren, zonodig met 
ex-WO I piloten er bij. Het avontuur lokte 
veel werkeloze oorlogsvliegers naar dit soort 
strijdtonelen, zolang er maar vliegtuigen 
beschikbaar waren.

Als er een links tintje aan een der strijdende 
partijen kleefde waren ook de Verenigde 
Staten er snel bij om de andere partij van 
militair materieel en instructeurs te voorzien. 
Waarmee het aantal slachtoffers natuurlijk 
ook exponentieel steeg.

Kort samengevat, een vooral deprimerend 
verslag van een stuk Zuid-Amerikaanse 
geschiedenis. Met voor in details 
geïnteresseerden overigens wel veel namen, 
verslagen van vliegbewegingen, heel veel 
foto’s en de al genoemde kleurplaten.     
  

99

Luchtvaartinhoud  **** 
Leesbaarheid  *** 
Spanning   *** 
Beeldmateriaal   ***** 
Algemene waardering ****
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Oefening TV
In 1965, bij het 300 Sqn van GPLV, 
was ik als legerluchtwaarnemer die dag 
verantwoordelijk voor een oefening TV 
(te velde). Met een jeep verkende ik een 
tijdelijke landingsplaats voor de Pipers 
ergens op de Veluwe. Als je staande in de 
jeep met 80 km per uur over het veld kon 
rijden, dan was de baan ’geschikt‘ om op te 
landen en starten . . . De 4 Pipers kwamen 
eraan, de eerste landde . . . Misschien toch 
niet een goed idee . . . . Hij vertrok direct 
weer.

Op het program stond 
verder het oppikken 
van berichtenkokers. 
Dat diende te gebeuren 
door op de grond twee 
soldaten een grote lus 
met gestrekte arm in de 
lucht te laten houden, 
waaraan verbonden een 
koker met een bericht. 

Vervolgens vloog het vliegtuig laag over 
de grond tussen de twee soldaten door, 
terwijl de waarnemer achter in het vliegtuig 
een soort dreg naar buiten had getakeld, 
waarbij zowel de vlieger als de waarnemer 
ervoor moesten zorgen dat het uiteinde (de 
kloot) de grond niet raakte. De dreg werd 
dan tussen de soldaten gemanoeuvreerd 
en de lijn tussen hen beiden dus opgepikt. 
De waarnemer takelde het naar binnen 
en het bericht kon door de crew worden 
gelezen . . . Nee het klopt: wij hadden GEEN 
radio (de batterijen waren nog te zwaar!).

Omdat de oefening oppikken van berichten 
veel te lang duurde, de vliegers vlogen te 
hoog of te snel, of beide en waarnemers 
lieten de kloot teveel of te weinig zakken, 
de soldaten werden bang en/of hielden het 
touw te laag, enz. enz. besloot ik tot actie: 
Ik bond aan het touw een verzwaring! En 
alles verliep voorspoedig, dacht ik.

Terug in de crew-room werd ik door 
onderhoudspersoneel verzocht naar twee 
kisten te komen kijken . . . Vele kleine gaten 
in de linnen bekleding van de kist, juist 
daar waar de berichtenkokers naar binnen 
werden getakeld! Het bleek dat de door mij 
aangehangen ballast rondtollend aan het 
touw deze gaatjes hadden veroorzaakt.

Ik kan mij niet herinneren dat ik later 
nog eens ben aangewezen voor dit soort 
velddienst.

MAARTEN’S
MEMORIES
 

Maarten Driessen
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www.vliegclubhilversum.nl/nieuws/corona-maatregelen-acha 1111

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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Sterke verhalen
Henk Roelofs

Lopes Kadopes
Bij mijn oude vliegclub kwam op een 
bepaald moment een expat aanwaaien, 
een Colombiaan. Een erg leuke gast die 
hier voor langere tijd werkte bij een grote 
multinational. Voor zijn Colombiaans 
vliegbrevet had hij een Nederlandse 
gelijkstelling weten te verkrijgen en wilde 
op die manier Europa gaan verkennen. 
Maar zijn naam was een beetje een 
probleem, voluit heette hij: Juan Esteban 
Quintero Leo Corea Alves.

Voor simpele vliegclubleden als wij is 
zo’n naam natuurlijk veel te moeilijk, dus 
onderling werd al gauw gesproken over 
“Lopes Kadopes”. Iedereen wist dan direct 
over wie je het had. Van lieverlee werd dat 
binnen de club gewoon zijn naam. Ook als 
iemand hem voorstelde werd gezegd “Kijk, 
dit is Lopes”. 

Zelf had Lopes daar geen enkel probleem 
mee. Hij vond het denk ik wel leuk, zonder 
te weten wat het betekende. Zelf zou ik 
trouwens ook niet weten waar Lopes 
Kadopes vandaan komt of waar het zijn 
oorsprong vindt. Maar goed, het was dus 
Lopes hier en Lopes daar. “Hee Lopes, 
vliegen we nog ergens naar toe vandaag?” 
enz.

Totdat ik op een bepaald moment een 
vliegplan moest doorbellen. Lopes zou het 
eerste been vliegen en was dus de captain.   
Dus ik bel FIO en geef de registratie, de 
bestemming enzovoorts. Tot het moment 
dat de vriendelijke meneer van de FIO mij 
vraagt naar de “captains name”. Zonder na 
te denken zeg ik “Lopes Kadopes”. Stilte 
aan de andere kant van de lijn.. 

Zelf had ik ook direct door dat dit vreemd 
zou overkomen. “Hoe zegt u?” was de 
vraag aan de andere kant van de lijn. “Eh, 
momentje alstublieft.” En met m’n hand 
op de hoorn: “Hee Lopes, wat is nog 
maar weer je echte naam? Je achternaam 
bedoel ik.”.

“Quintero Leo Corea Alves!” antwoordde 
Lopes en ik meldde dat zo (ongeveer) aan 
de man bij FIO.
Het bleef opnieuw stil aan de andere kant, 
“Hoe zegt u?” klonk het nogmaals. “Nou,  
eh.. Quintero Leo Corea Alves, eh.. zo 
ongeveer.”. Na een iets langere aarzeling 
aan de andere kant van de lijn vroeg de 
man: “Vindt u het goed als ik er toch Lopes 
Kadopes van maak?”.

Ik zeg: “Ja natuurlijk, zo heet hij bij ons 
ook!”. En zo zijn dus de vliegplannen in 
de wereld gekomen van captain “Lopes 
Kadopes”.
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Nieuw ACHA lid
Marjolein Deege

Hallo, mijn naam is Marjolein Deege en samen met mijn man en 
twee zoons woon ik in Loosdrecht. Met vliegen ben ik al jong in 
aanraking gekomen, want zowel mijn vader als mijn opa vlogen 
ook op Hilversum. Zelf heb ik pas laat het licht gezien, want ik 
ben gaan vliegen bij Dwarf toen ik al studeerde. In die tijd heb ik 
ook meegedaan met de Zilveren Vleugel en volgens mij is mijn 
naam nog een keer ergens op een plaatje in het gebouw terecht 
gekomen! Door een combinatie van jonge kinderen en een drukke 
baan had ik eigenlijk te weinig tijd om genoeg te vliegen, en heb 
m’n brevet laten verlopen. 

Na een paar jaar voor m’n werk in Australië te hebben gewoond, zijn we nu weer in Loosdrecht 
terug gekomen en dat was een mooie aanleiding om het vliegen weer op te pakken, ook 
omdat m’n oudste zoon Olivier bij de Gooise is begonnen met zweefvliegen. Na er een tijdje 
uit te zijn geweest, werk ik sinds kort weer in m’n oude vak als arts-microbioloog. Dankzij 
Covid is dit veranderd van een specialist waar bijna niemand van gehoord had, tenzij je met 
een enorme infectie op de IC lag of er ergens een uitbraak met multi-resistente bacteriën 
was, in een regelmatige gast in praat-programma’s. Een bijzondere wereld. 

Ik hoop op een heel succesvol vaccinatieprogramma zodat het snel weer mogelijk is om 
normale sociale contacten te hebben en  verheug me erop om mooie vluchten te maken en 
met veel mensen binnen de ACHA kennis te gaan maken.

Nieuw lid VMS commissie
Maurice Wilkes 

Mijn naam is Maurice Wilkes, 35jaar, getrouwd met Nicole, 
vader van Quinten (3,5 jaar) en Amelie (1 jaar) en woonachtig 
in Heemstede. Na het volgen van mijn ATPL ben ik gestart in de 
business aviation. Ik ben commercieel begonnen als co-piloot op 
de Citation Bravo, daarna de overstap naar de Citation Ultra en 
inmiddels circa 6 jaar actief op de Citation Sovereign C680 met als 
basis Amsterdam. 

Van kleins af aan heb ik een passie voor luchtvaart, ik ben dan ook 
naast mijn dagelijkse werk als piloot graag bezig met luchtvaart. 
Deze motivatie was aanleiding om vorig jaar lid te worden bij 

ACHA en van betekenis te willen zijn voor de club.  

Na divers contact met de bestuursleden sluit ik me graag aan bij de VMS commissie en zie 
ik ernaar uit, om zodra de omstandigheden het weer toelaten, nader kennis met elkaar te 
maken. Heel graag tot binnenkort. 
 

www.vliegclubhilversum.nl/nieuws/corona-maatregelen-acha 1313
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Nieuw ACHA lid
Thijs van Rooden

Ik zie 19-06-’89 staan,  onbewolkt met 3-5 m/s wind; de dag van 
mijn eerste kampweek op Terlet. Na lang zeuren mocht ik dan toch 
eindelijk gaan zweefvliegen. Vanaf kinds af aan was het duidelijk, 
ik moest en zou gaan vliegen. Na 3 weken Terlet was het tijd om 
mij aan te melden bij de Gooise Zweefvliegclub op Hilversum. Wat 
een supertijd was dat, alles kon en mocht (dachten wij). 
Eindelijk naderde het einde van de middelbare school. Op de 
ACH, de GUT en de WEE heb ik de eerste uurtje SEP gemaakt 
bij Skylight. Vervolgens in 1992 via Airlink Aircrew Training (via 
wat??) terecht gekomen in de VS voor een vliegopleiding. Via 
allerlei baantjes aan de oostkust vulde mijn logboek zich gestaag 
via het geven van instructie, slepen, para’s droppen, etc….

Uiteindelijk ben ik in de grote luchtvaart terecht gekomen en vlieg ik alweer 23 jaar in een 
blauwe vogel. De eerste paar jaar vloog ik af en toe nog wel vanaf Teuge, Lelystad en 
Hilversum, echter de kennissen had ik allemaal wel rondgevlogen en de centen waren nodig 
om de studie terug te betalen. Sindsdien heb ik een gezin, zijn de haren wat uitgedund en 
de eerste multifocaal bungelt op mijn neus. Mijn kinderen heb ik  wel eens met een Fokker 
naar Nice gevlogen, maar dat is toch niet hetzelfde als lekker in de herrie rondkarren in de 
onderste luchtlaag.   Aangezien de grote vaart praktisch op zijn gat ligt, was het een mooi 
moment om weer eens mijn SEP class rating te gaan halen. Voor sommige zaken moest ik 
weer even diep graven, gelukkig had ik nog wat oude boeken van mijn opleiding liggen. Het 
eerst uurtje was wel weer even een deuk in mijn ego; hoezo gecoördineerd vliegen, hoezo 
voelt zo’n landing anders dan wat ik gewend ben? En dan voor het eerst weer een VFR-kaart 
open slaan….. Via Wings over Holland heb ik het papiertje inmiddels weer op zak, waardoor 
het nu weer tijd is om terug te gaan naar de oorsprong: EHHV. Hopelijk tot snel!

Nieuw ACHA lid
Friso Koomen

Mijn naam is Friso Koomen en ik ben 20 jaar. Ik woon in Velp 
samen met mijn ouders. Ik heb twee oudere zussen die in het 
buitenland studeren, dus ik ben feitelijk enig kind. Al van jongs 
af aan ben ik gek van vliegen en vliegtuigen. Op mijn 17e ben ik 
begonnen met zweefvliegen bij GAE op Terlet. Ik heb daar wat 
vlieguren gemaakt. Ik ben een aantal keren een week met GAE 
in Frankrijk wezen vliegen. Daar heb ik vorige zomer mijn eerste 
solo vlucht gemaakt. Mijn droom is om ooit commercieel piloot te 
worden. Ik wil dat bereiken door zelf vliegbrevetten te gaan halen. 

Lid worden van ACHA is de eerste stap in deze droom. Om alles te kunnen bekostigen werk 
ik bij Domino’s als bezorger, maar ik werk ook steeds meer binnen en kan al een aardige 
pizza bakken. Ik heb ontzettend veel zin om bij ACHA les te gaan nemen en heel erg veel te 
leren.
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Nieuw ACHA lid
Joost Bax

        
Ben via Jeroen bij jullie terechtgekomen. Ben ook werkzaam als 
piloot bij de KLM en zit samen met Jeroen in de Ledenraad van de 
VNV en ook zodoende in het Spitfi re clubje gerold.  Echter miste 
ik één belangrijk ding: mijn SEP!! Dus vandaar mijn lidmaatschap 
en mijn vlieglessen.  Wel weer even wennen om zo laag te fl aren. 

Heb zelf de KLS in ’96/’97 gedaan. Ben bij de KLM in ’99 begonnen 
op de MD-11 als Coco, in ’00 omgeschoold naar Coco B747, in 
’04 naar Co 737, in ’06 naar Gezagvoerder Fokker 70/100, in ’09 
naar Co 777 in ’16 ook de 787 daarbij gekregen en in 2018 weer 
naar Gezagvoerder 737 tot heden. Op de Fokker 70/100 gaf ik 

route instructie, op de 777/787 ook route instructie en was ook TRI/TRE, op de 737 was ik 
net weer begonnen met route instructie. 

In de kleine luchtvaart heb ik in de wachtperiode tussen KLS en KLM, ’97-’99, bij het 
Rotterdams Haven Bedrijf gewerkt en vanaf Rotterdam bij de R.A.C. mijn uren geldig 
gehouden.  In 2001 is denk ik mijn SEP verlopen. Vanwege de crisis in de luchtvaart heb 
ik in februari voor een jaar onbetaald verlof genomen. Om de KLM een beetje te helpen 
maar ook om wat dromen na te jagen.  Heb tijdens de eerste Lockdown mij professioneel 
Drone brevet gehaald en help een paar dagen per maand een vriend met zijn bedrijf welke 
olieterminals inspecteert m.b.v. Drone’s, zijn bezig een bedrijf op te richten, Avatar-Services 
(kan/mag/wil je niet vliegen maar wil je wel dingen aan de andere kant van de wereld gedaan 
hebben….) en ben op dit moment druk bezig met de Stichting Klappen met Flappen:
Dat de corona-crisis diepe sporen trekt door de maatschappij, dat weten we maar al te 
goed. Ook dat deze sporen niet gelijk verdeeld zijn en sommige onevenredig hard getroffen 
worden. Zo moet een goede vriend, welke een cafe en restaurant heeft in Amsterdam, er 
alles aan doen om zijn hoofd boven water te houden. Toen ik mijn wens uitsprak om te 
willen helpen tegen een collega, vertelde hij mij dat hij met een stichting naar een ziekenhuis 
in Gouda ging om hen te bedanken. Hij had daar zelf in het ziekenhuis gelegen, met Corona, 
en van dichtbij meegemaakt hoe de zorgmedewerkers alle zeilen bijzetten om ons te helpen. 
Toen ik me realiseerde dat het al weer bijna 17 maart was en dus bijna een jaar geleden dat 
Nederland applaudisseerde voor de zorg, was het idee snel geboren.  

Klappen met Flappen! 
Waardeer wederom de zorg en steun tevens de horeca. Een win - win situatie.
Met KLAPPEN MET FLAPPEN kun je in maart & april elk bedrag doneren. Klein of groot… 
het gebaar is wat telt.  Wij van KLAPPEN MET FLAPPEN zorgen voor de verzameling van 
alle donaties en zullen dit verdelen onder alle aangemelde zorgmedewerkers.  Zij krijgen het 
bedrag in mei uitgekeerd in waardebonnen en kunnen deze bon besteden in alle aangemelde 
horeca-zaken van Nederland. Wij zorgen op onze beurt dat de bonnen verzilverd worden in 
fl appen voor de horeca.  Een mega verdiend kadootje voor de zorg en 
een waardevol steuntje in de rug voor onze mooie Nederlandse horeca. 
We kunnen het niet alleen en hebben jullie steun nodig. Klap je mee? 

Op de site www.klappenmetflappen.nl kun je er alles over vinden!
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AOPA nieuws / Groene velden
Martijn Wittingen

Texel Fly-in
Veel luchtvaart evenementen die waren 
gepland zijn of worden alsnog geannuleerd. 
Evenementen als de Oostwold Airshow, 
Texel Airshow of de Luchtmachtdagen. 
Echter, er is een lichtpuntje: de Texel Fly-in 
gaat vooralsnog wél door! Het evenement 
vindt plaats van vrijdag 20 t/m zondag 22 
augustus 2021. Bezoek van het evenement 
dient te worden aangekondigd op 
www.texelflyin.nl

Auto reserveren Duits vliegveld
De volgende site kan gebruikt worden om 
in de buurt van een vliegveld in Duitsland 
een autoverhuurbedrijf te vinden en een 
auto te reserveren.
https://www.app2drive.com/en/stations 

Beschuit met muisjes op Seppe!
Breda International Airport (Seppe voor 
intimi) geeft kennis van de geboorte van 
een tweeling: 06 en 24. Bezoek mogelijk 
vanaf 3 maart. Beschuit met muisjes staat 
voor je klaar. 

Nadat op Texel (eind januari) de 
nummering van de banen is aangepast, is 
het nu de beurt aan Seppe. Baan 07-25 is 
per 2 maart 06-24. Zie ook de NOTAM:
RWY DESIGNATOR CHANGED INTO RWY 
RWY06/24. FROM: 02 MAR 2021  17:22   
TO: 24 MAR 2021  23:59

AERO 2021 will take place as a summer 
edition, July 14 to 17
Due to Corona, the international aviation 
trade show will not be able to start 
as planned on April 21, 2021 at the 
Friedrichshafen exhibition center.

Following the cancellation of the date last 
year, the uncertainties surrounding the 
pandemic with the renewed lockdown 
extension are unfortunately causing AERO 
Friedrichshafen to be postponed. In order 
to create clear conditions for all customers 
and partners, the organisation has decided 
to hold the upcoming AERO as a Summer 
Edition from July 14 to 17, 2021 in 
Friedrichshafen. All information about the 
AERO can be found at www.aero-expo.de
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Medische mondneusmaskers
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Het dichtsbijzijnde vliegveld bleek Flughafen Linz (LOWL) in Oostenrijk, op een uurtje 
rijden van de bouwlocatie en na berekening bleek dat 3,5 uur vliegen vanaf Hilversum te 
zijn over meest laag gebied en dat was dus goed te doen. Met z’n tweëen konden de tanks 
vol voor 4,5 uur vliegen dus hadden we een uur reserve om eventueel uit te wijken.

Omdat wij ook in Oostenrijk en Tsjechië vervoer wilden hebben besloten wij in twee 
ploegen te gaan: mijn vrouw Ciny en jongste zoon Humphry met de auto en de oudste 
zoon Robin, verkeersvlieger in opleiding, en ik met de PH-DRT. Zo gezegd zo gedaan 
en op  donderdagochtend vertrok de autoploeg om 7.00 van huis voor een autorit van  
11 uur naar Flughafen Linz over de duitste Autobahn. Wij vertrokken om 12.30 uur van 
huis naar vliegveld Hilversum voor een geplande take-off rond 14.00 uur. Ons vliegplan 
was al doorgebeld naar Schiphol.

O
ns reclamebureau kreeg 
de opdracht om een 
nieuw vakantiepark van 
Landal Greenparks in 
Tsjechië  in Nederland op 

de markt te brengen om kopers 
te interesseren voor de diverse 
vakantie-appartementen. Het park  
zou worden gebouwd aan het 
Lipnomeer in Zuid-Bohemen net 
over de grens met Oostenrijk.  
 
Om de introductiecampagne te  
kunnen starten moesten we er heen 
om de omgeving te verkennen,  
foto’s te maken en de sfeer te proe- 
ven en zo ontstond het idee om 
er met de PH-DRT heen te vliegen. 

Naar Linz in 
Oostenrijk
met de PH-DRT

Peter van Hesse
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Na de take-off van baan 25 klommen 
we uit over Soesterberg naar 3.000 
voet richting Eindhoven. Het weer was 
redelijk maar onderweg werden wat buien 
verwacht waar we wel omheen konden 
was ons verteld. We vroegen en kregen 
toestemming om de CTR van Eindhoven 
op 3.000 voet de doorkruisen en meldden 
ons bij Thorn voor de CTR van Maastricht. 
Vliegend langs de maas en “abeam the 
airfield” passeerden wij Maastricht Aachen 
Airport en zetten wij koers richting Bonn 
om bij Koblenz de A3 op te pakken en 
verder te volgen naar Frankfurt. 
Onder ons liep de autobahn maar vanaf 
3.000 voet is het moeilijk om auto’s 
te herkennen. Bovendien waren ze 
waarschijnlijk al verder dan wij. We vlogen 
op de autopilot, mijn zoon deed de radio 
(goede oefening) en het weer bleef redelijk 
dus de stemming zat er goed in, todat wij 
Neurenberg bereikten en het weer slechter 
werd.

Het zicht werd minder en de bewolking 
zakte in, maar gelukkig vlogen we over 
laagland langs de donau en op 2.000 voet 
was het nog goed te doen. Toch begon ik te 
kijken naar alternative velden waar wij naar 
konden uitwijken als het weer nog slechter 
werd. Die waren er gelukkig genoeg maar 
op een zeker moment zagen wij voor 
ons de bewolking steeds dikker worden. 

Mijn vliegvader Joop Polderman zei altijd 
tegen mij “als je er doorheen kunt kijken, 
kun je er ook doorheen vliegen” en met die 
wetenschap naderden wij een front waar 
je inderdaad nog doorheen kon kijken dus 
besloten we om erdoor te gaan. 

Het resulaat was dramatisch, er zat hagel 
in en dat kletterde gigantisch op de PH-
DRT. Bovendien danste de kist zo op en 
neer en heen en weer dat we spijt kregen 
dit avontuur te zijn aangegaan. Het hele 
feest duurde waarschijnlijk nog geen 2 
minuten maar het leek een eeuwigheid. 
Het eindigde net zo abrupt als het 
begonnen was en voor ons ontvouwde 
zich een helder landschap met onder ons 
de Donau. Het zicht en de cloudbase waren 
meteen weer beter en de rust aan boord 
keerde terug.

Inmiddels waren we ook Regensburg 
gepasseerd en koersten wij naar Passau 
aan de Oostenrijkse grens. We konden Linz 
al oproepen en kregen het verzoek om ons 
bij Eferding te melden. Tot onze verbazing 
was ons vliegplan dit keer aangekomen en 
kregen we toesteming voor een een long 
final op runway 08. Na zo’n spannende 
vlucht maak je de landing op een of andere 
manier veel geconcentreerder en dus beter 
en daarna taxieden we naar de havendienst 
om ons vliegplan te sluiten. 

NOTACHAM -  Maart 2021
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Tijdens het taxiën langs het hek van het veld 
zagen wij onze autoploeg aan komen rijden 
alsof we het tijdstip hadden afgesproken. 
De kist werd geparkeerd en van zijn pyama 
voorzien en de hereniging was natuurlijk 
hartelijk want we hadden veel te vertellen. 
Daarna reden we met z’n allen naar Hotel 
Wolfi nger in de binnenstad waarvoor wij al 
gererveerd hadden. In de avond hadden we 
even tijd om de binnenstad te verkennen.

Linz is een prachtige stad gelegen aan de 
Donau en met ruim 200.000 inwoners 
na Wenen en Graz, de derde stad van 
Oostenrijk. Het is de hoofdstad van 
de deelstaat Opper-Oostenrijk en een 
belangrijke industriestad. De stad werd 
gesticht door de Romeinen, die het Lentia 
noemden. Linz was binnen het Heilige 
Roomse Rijk een lokale regeringsstad en 
een belangrijke handelspost. 

Onder de Habsburgse keizer Frederik III 
was het korte tijd de belangrijkste stad van 
het imperium. Het is ook de stad van de 
wiskundige Johannes Kepler die er begin 
1600 zijn wetten van planeetbewegingen 
ontdekte en van de componist Anton 
Bruckner. De universiteit van Linz is naar 
Kepler genoemd en het conservatorium 
naar Bruckner. 

De volgende morgen na het ontbijt 
vertrokken we naar Lipno in Zuid-Bohemen 
op 10 km van de Tsjechische grens. Zuid-
Bohemen ligt in het zuiden van Tsjechië en 
heeft circa 625.000 inwoners en beslaat 
meer dan 10.000 km². De hoofdstad 
van de regio is České Budějovice waar 
ook de bekende Budweiser bierfabriek 
staat. Familieleden hiervan zijn ooit naar 
Amerika geëmigreerd en hebben daar het 
bekende Amerikaanse Budweiser biermerk 
ontwikkeld. Vanuit Linz reden we naar het 
noorden naar de grenspost Bad leonsfelden 
en passeerden we de Oostenrijkse grens 
en na een stuk niemandsland ook de 
Tsjechische grens waar nog grenswachten 
stonden die onze papieren wilden zien. 

Duidelijk de laatste stuiptrekkingen van 
het ijzeren gordijn, want een paar jaar later 
konden we zo doorrijden. Tsjechië was 
inmiddels al wel toegetreden tot de EU 
maar had nog geen Euro als betaalmiddel 
maar de Kroon, dus moesten we aan de 
grens wisselen. 
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Vlak voorbij de Tjeschische grens bereikten 
we Vyšší Brod, een kleine middeleeuwse 
stad aan de rivier de Moldau, beroemd 
om zijn Cisterciënzerklooster met een 
prachtige Internationaal vermaarde 
bilbiotheek en een tiental minuten later 
reden we over de stuwdam van het 
Lipnomeer. Het  ongeveer 40 km lange 
stuwmeer in de Moldau is aangelegd 
vanwege de problemen die onder andere 
het stroomafwaartse stadje Český Krumlov 
ondervond van overstromingen van de 
Moldau. In 1951 werd begonnen aan de 
aanleg van de stuwdam en het stuwmeer 
was gereed in 1960.

Het werd ons al snel duidelijk waarom 
Landal Greenparks hier een vakantiepark 
wilde bouwen. Dankzij de ligging te 
midden van heuvels en bossen is het 
namelijk een aantrekkelijk verblijfsgebied 
voor vakantiegangers. In de zomer zijn 
er veel mogelijkheden tot wandelen en 
fietsen, zwemmen, zeilen en surfen en in 
de winter is er een uitgebreid skigebied. Er 
zijn boot- en busverbindingen tussen de 
omliggende plaatsen en het gebied is ook 
goed per trein bereikbaar. 

Het nieuwe park was al in aanbouw in een 
mooie bocht niet ver van de stuwdam. Na 

het maken van de benodigde foto’s en het 
verkennen van de prachtige omgeving 
reden we in de namiddag weer terug naar 
Linz. De volgende dag gingen we nog 
een keer terug en bezochten wij tevens 
het bekende toeristische stadje Český 
Krumlov, gelegen in een lus van de rivier 
de Moldau. Český Krumlov is vanwege de 
oude binnenstad met kasteel en de leuke 
gekleurde huisjes een grote magneet voor 
vele  toeristen. Het stadje werd in 1992 
geplaatst op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO. 

Op zondagmorgen reden we na het 
ontbijt weer naar Flughafen Linz (LOWL) 
en dienden we onze vliegplan in voor de 
terugreis. Dit keer ging Ciny als safety pilot 
mee met de PH-DRT. De beide jongens  
hadden ons bij de havendienst al afgezet 
en reden met de auto terug naar huis. 

Het weer was deze keer een stuk beter 
en we ondervonden enroute weinig 
problemen. In 3 uur en 40 minuten 
bereikten we vliegveld Hilversum waar 
we door vrienden werden opgewacht 
en thuisgebracht. Pas in de late avond 
arriveerden onze jongens per auto thuis 
na diverse files en wegwerkzaamheden 
onderweg te hebben overwonnen. Wat is 
vliegen toch leuk en handig!
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Als beginnend instructeur in 1964 had 
ik een CPL met instrument rating en 
dat kwam goed van pas. Want veel 
(vooral oudere) vliegers hadden slechte 
ervaringen met teruglopend zicht en lage 
wolkenbasis. Ze wilden de IF-rating ook. 
Veelal waren die lessen op hun privé 
kisten “onder de kap”. Dat was een soort 
zonnekap waardoor de vliegers alleen 
het instrumentenpaneel konden zien. 
Bekende namen waren Daan de Beer, 
erelid, met zijn Piper Colt (PH-SAC) en 
oud voorzitter Athur del Prado, oprichter 
van ASML en zijn Piper Cherokee (PH-
ASM).

Arthur had zijn PPL gehaald om 
(onafhankelijk van de KLM) zakenvlcuhten 
te maken in Eropa. Maar hij had al gauw 
door dat VFR-vliegen qua weer erg riskant 
was. Sportvliegen is eigenlijk een hobby en 
wegens de Europese weersomstandigheden 
ongeschikt om het te combineren met 

zakendoen. Het heeft, ook in Nedelrand, tot 
ongelukken geleid.

We hebben na het basic FI-vliegen veel 
ADF en ILS naderingen op EHGG en EHAM 
gemaakt. Alles was in die tijd mogelijk: geen 
slottijden, ATC kosten en landingsgelden. 
Een ATC vliegplan was voldoende. Zijn 
eerste zakenvlucht was samen IFR naar 
Kopenhagen. Hij had daar een afspraak over 
de aankoop van een chipmachine (kosten 
toen rond de miljoen gulden). Na enkele 
uren was hij terug op het vliegveld met een 
grote grijns: de bestelling was binnen. 

Zo maakten we later dat jaar een vlucht naar 
Sicilië, via Lyon, door het Rhônedal naar 
Nice en Napels. Allemaal rond FL100. Ik 
stelde voor om IFR te cancellen en een half 
uurtje op 500ft langs de kust bij Monaco te 
vliegen, maar na 10 minuten was hij dat zat 
en vlogen we weer op FL100 in de airway, 
alles zonder autopilot (SAP): vliegen was 
voor hem geen hobby, maar een sireuze 
business.

Na een paar jaar kocht hij een 2-motorig 
vliegtuig van Philips met een intrekbaar 
landingsgestel, ijsbestrijding en AP. Na 
het lessen op die kist vloog hij solo van 
EHEH trots naar Hilversum waar we op de 
toren zijn eerste landing op zijn thuisbasis 
meemaakten. Op fi nal waarschuwde de 
havenmeester dat zijn landingsgestel nog 
niet “down” was, maar hij riep dat hij het niet 
kon verstaan vanwege een hoop lawaai van 
een toeter. Het werd een mooie glijlanding, 
maar de kwartaalwinst van ASML was die 
maand nodig voor alle reparaties.

TEUN’S 
VLIEGVERHALEN

Teun Buitink
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Vreemde dingen in de vliegwereld…                                                                                                         
Richard Branderhorst

Gedurende het organiseren van oude niet-
digitale foto’s kwam ik er eentje tegen die 
de moeite was te delen, gemaakt gedurende 
mijn vliegen als verkeersvlieger.
Het plaatje stamt uit juli 1994 op de 
internationale luchthaven van Narita 
(Tokyo), gemaakt tijdens het taxiën. We 
zagen het iedere keer daar en waren er aan 
gewend, maar het was verre van normaal.
Om de oude luchthaven van Tokyo 
(Haneda) te vervangen moest er een 
plaats gevonden worden voor de enorme 
oppervlakte die nodig is voor een 
internationaal vliegveld. Uitbreiden van 
Haneda wat al op een stuk opgespoten 
land lag, ging niet.

Na lang zoeken kreeg men een stuk land 
op het oog wat zo’n 65km van de stad af 
lag. Verre van ideaal, maar het enige wat 
men dacht dat mogelijk was.
Dus werd er begonnen met aankoop, 
cq onteigeningen. Nou hoef je geen 
wereldhistorie gestudeerd te hebben om 
te realiseren dat als je aan een Japanner 
zijn land komt, je nogal wat problemen 
kunt verwachten. Iedere cm2 in het 
dichtbevolkte Japan behoort wel toe aan 
iemand want die heeft dat weer van zijn 
vorige generatie.
Na vele jaren van proberen, procederen 
en onteigenen is men maar alvast met de 
bouw gestart in de hoop dat gaandeweg 
er wel een vorm van overeenkomst met 
de eigenaars zou komen. Met veel extra 
geld lukte het om de meeste eigenaren 

wel “om” te krijgen. Ondertussen was er al 
wel een halve burgeroorlog ontstaan, met 
knokploegen van ondermeer studenten-
groeperingen en zeer vechtlustige boeren. 
Deze heeft jarenlang geduurd en heeft 
3 politiemannen het leven gekost en 
honderden gewonden aan beide kanten. 
De geplande opening werd steeds 
maar weer opgeschoven met als triest 
dieptepunt dat vlak voor de laatste poging 
de verkeerstoren en aankomsthallen 
bestormd werden waarbij er grote 
vernielingen aan de apparatuur werd 
aangericht. Daardoor schoof de opening 
wederom enkele maanden op.
Tot op de dag van vandaag lijkt de 
luchthaven meer op een vesting met 
dagelijks honderden man bewaking en 3 
rijden dik hoge hekwerken.

Één van de boertjes was echter zeer 
volhardend en heeft tot zijn dood meen ik, 
volgehouden en zijn terrein niet afgegeven. 
De Japanners hebben toen maar in arren 
moede het taxy platform anders ingericht 
en aangelegd, óm zijn grondstuk heen! 
Dus alle wide bodies die daar wilden 
parkeren moesten om zijn akkertje heen 
rijden, wat ook nog eens hoog uit stak 
boven de rest van het platform. Als hij naar 
zijn terrein wilde om te gaan werken werd 
hij met een politiebus over het platform 
gebracht. Ik heb hem daar een paar keer in 
zijn overalletje zien staan werken…

Dat leverde destijds onderstaand beeld 
op, op den duur waren alle piloten er 
wel aan gewend. Het heeft jarenlang 
standgehouden, maar ineens was het 
weg….
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Zo vloog ik zelf ooit boven Frankrijk tussen twee wolkenlagen in, boven mij was het dicht 
en onder mij trok het ook dicht. Ik leerde toen dat het ook tussen twee wolkenlagen kan 
regenen maar het gekke was dat die twee lagen wel evenwijdig aan elkaar liepen, maar 
niet evenwijdig aan de grond. Mijn autopilot met wingleveler toonde aan dat deze twee 
wolkenlagen enigszins schuin t.o.v. het aardoppervlak lagen. Wanneer ik op mijn gevoel 
had vertrouwd was ik bij gaan sturen en uiteindelijk uit koers zijn geraakt, maar doordat 
mijn GPS koers was ingesteld liep het het goed af en kon ik genieten van dit bijzondere 
fenomeen. 

Ik heb weliswaar nooit echt IFR lessen gevolgd, maar mijn zoon heeft mij, nadat hij zijn 
ATPL had gehaald, af en toe met de PH-DRT meegenomen om het belang van blindvliegen 
aan te tonen. De kist was er namelijk wel compleet voor uitgerust. Daarbij benadrukte hij 
steeds weer hoe belangrijk standaardprocedures zijn en deze altijd stipt op te volgen. Dat 
heeft mij in moeilijke gevallen steeds de rust gegeven om ook in wat minder weer veilig 
te vliegen.

Gelukkig kunt je tegenwoordig met een PPL brevet een EIR, ofwel een “Enroute Instrument 
Rating’ halen, waarmee je in de meeste gevallen wel uit de problemen komt, maar vanaf 
8 september 2021 verandert deze rating in een de zgn. BIR, ofwel de “Basic Instrument 
rating”.

Om je geheugen op te frissen, wat is ook weer precies de E.I.R ?

EIR Enroute Instrument Rating
De En-route Instrument Rating is een geweldige aanvulling op een PPL (A) -licentie; het 
kan de planning en uitvoering van uw vluchten aanzienlijk vereenvoudigen. Je vertrekt 
vanuit je startpunt in VFR; wanneer het je uitkomt, schakel je over op IFR en ga je 
verder op instrumenten naar uw bestemming. De EIR staat toe om IFR te vliegen in het 
en-route gedeelte van de vlucht en vereist van de piloot dat start- en landing kunnen 
worden uitgevoerd onder VFR. De regelgeving geeft hierbij aan dat de meteorologische 
voorspellingen een uur voor geplande tijd van aankomst alsmede een uur daarna VMC 
condities moeten bedragen. 

W
anneer je als VFR 
vlieger plotseling in 
slecht weer of minder 
zicht terecht komt is 
het erg handig als je 

ook wat IFR ervaring hebt en dan 
zijn die paar uur “blindvliegen” 
met een bril of masker op in de 
basistraining echt niet voldoende.  

Om te binnen moet je een rotsvast 
vertrouwen hebben opgebouwd in 
je instrumenten, ook al vertellen 
zij je wat anders dan je voelt of 
logisch vind. 

Van EIR 
naar BIR 

Peter van Hesse

Informatieblad Introductie BIR (en uitfasering EIR) | Versie 1.0

Informatieblad

Introductie Basic Instrument Rating
(en uitfasering EIR)

8 september 2021 wordt de Basic Instrument Rating (BIR) ingevoerd. De BIR privileges zijn 
opgenomen in het artikel FCL.835 dat 8 september 2021 wordt ingevoerd; zie bijlage I. Dit 
informatieblad beschrijft de introductie van de BIR en uitfasering van de En Route Instrument 
Rating (EIR) voor de volgende doelgroepen:

1. Houders EIR
2. Cursisten in opleiding voor EIR
3. ATO’s
4. DTO’s
5. Instructeurs
6. Examinatoren

1. Houders EIR
Wanneer u houder bent van een EIR is het volgende op u van toepassing. De EIR kunt u blijven 
uitvoeren tot en met 8 september 2022, onder voorwaarde dat uw EIR geldig is. De EIR kunt u 
geldig houden of weer geldig maken in overeenstemming met de huidige voorwaarden (FCL.825 
(g); zie bijlage II).

De BIR wordt ingevoerd per 8 september 2021. Vanaf 8 september 2021 kunt u uw EIR omzetten 
in een BIR. Op grond van uw EIR kunt u in aanmerking komen voor vrijstellingen van onderdelen 
van de opleiding voor een BIR. U krijgt hierbij tenminste vrijstelling voor module 1 (the core flying 
training module of flight handling skills by sole reference to instruments) en module 2 (the applied 
flying training module of IFR departure, holding, 2D and 3D approach procedures). Ook krijgt u 
vrijstelling van de BIR theorie-opleiding en BIR theorie-examens. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij een ATO die de BIR opleiding verzorgt. 

2. Cursisten in opleiding EIR
Wanneer u in opleiding bent voor een EIR dan is het volgende op u van toepassing. EIR opleidingen
(theorie en praktijk) en EIR theorie-examens blijven beschikbaar tot 8 september 2021. U kunt de 
EIR opleiding afronden tot 8 september 2021. Wanneer u de EIR opleiding op 8 september 2021 
nog niet heeft afgerond kunt u de opleiding voortzetten als een opleiding voor een BIR. De 
Approved Training Organisation (ATO) waar u deze opleiding voortzet dient dan wel goedkeuring te 
hebben ontvangen om de BIR opleiding te verzorgen. 

Wanneer u de EIR theorie-opleiding en bijbehorende EIR theorie-examens heeft afgerond voor 8 
september 2021 krijgt u vrijstelling voor de BIR theorie-opleiding en BIR theorie-examens.
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De privileges:
· IFR vluchten toegestaan in klasse A, B of 
 C luchtruim in de en-route fase
· Special VFR vluchten toegestaan in 
 condities lager dan VMC voor vertrek
· Special VFR alleen toegestaan in VMC 
 condities voor landing

Om deze privileges te mogen uitoefenen 
gedurende de nacht, moet men ook 
beschikken over een ‘night rating’. Dit 
is echter geen verplichting; m.a.w. men 
kan dan alleen de EIR privileges overdag 
uitoefenen.

Een kandidaat voor een EIR dient in het 
bezit te zijn van een PPL met minimaal 20 
vlieguren overland (cross country). Tevens 
dient een kandidaat een goedgekeurde 
theorie opleiding te volgen bij een daartoe 
bevoegde ATO. Deze theorie opleiding 
behelst 7 vakken waarvan het merendeel 
beduidend minder leerstof bevat dan 
voorheen bij ATPL of de traditionele IR 
opleiding en duurt 80 studie uren waarvan 
8 uur klassikale examentraining.

De vliegtraining is 15 uur onder instructie 
voor eenmotorig. Omdat de EIR een 
bredere operatie op medium niveau 
mogelijk maakt, is dit wellicht een zeer 
welkome attractieve optie. Een bijkomend 
voordeel is dat de EIR een opstap kan zijn 
naar de CB-IR.

En nu de verandering per 
8 september 2021
Vanuit de Inspectie Leefomgeving en 
Transport is er een informatieblad 
gepubliceerd over de invoering van de 
Basic Instrument Rating (BIR). Deze 
BIR gaat per 8 september 2021 in per 
FCL.835, waarbij de En Route Instrument 
Rating (EIR) zal worden uitgefaseerd en 
kan worden overgezet naar een BIR. Deze 
wijziging heeft betrekking op houders van 
een EIR, cursisten die nu voor een EIR in 

opleiding zijn, ATO’s, DTO’s, instructeurs 
en examinatoren. Houders van een EIR 
hebben geen vrijstelling voor module 2 
van de BIR opleiding

Introductie Basic Instrument Rating (en 
uitfasering EIR) 
Op 8 september 2021 wordt de Basic 
Instrument Rating (BIR) ingevoerd. De BIR 
privileges zijn opgenomen in het artikel 
FC L.835 dat 8 september 2021 wordt 
ingevoerd; Dit informatieblad beschrijft de 
introductie van de BIR en uitfasering van 
de En Route Instrument Rating (EIR) voor 
de volgende doelgroepen: 

1. Houders EIR 
2. Cursisten in opleiding voor EIR 
3. ATO’s 
4. DTO’s 
5. Instructeurs 
6. Examinatoren 

1. Houders EIR 
Wanneer je houder bent van een EIR is het 
volgende van toepassing. De EIR kun je 
blijven uitvoeren tot en met 8 september 
2022, onder voorwaarde dat je EIR geldig 
is. De EIR kun je geldig houden of weer 
geldig maken in overeenstemming met de 
huidige voorwaarden (FC L.825 (g); zie 
bijlage II). 
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De BIR wordt ingevoerd per 8 september 
2021. Vanaf 8 september 2021 kun je je 
EIR omzetten in een BIR. Op grond van 
uw EIR kun je dan in aanmerking komen 
voor vrijstellingen van onderdelen van de 
opleiding voor een BIR. Je krijgt hierbij 
tenminste vrijstelling voor module 1 (the 
core flying module of flight handling skills 
by sole reference to instruments). Ook 
krijg je vrijstelling van de BIR theorie-
opleiding en BIR theorie-examens. Voor 
meer informatie kunt je terecht bij een ATO 
die de BIR opleiding verzorgt. 

2. Cursisten in opleiding EIR 
Wanneer je in opleiding bent voor een EIR 
dan is het volgende van toepassing. EIR 
opleidingen (theorie en praktijk) en EIR 
theorie-examens blijven beschikbaar tot 8 
september 2021. Je kunt de EIR opleiding 
afronden tot 8 september 2021. 

Wanneer je de EIR opleiding op 8 
september 2021 nog niet hebt afgerond 
kun je de opleiding voortzetten als een 
opleiding voor een BIR. De Approved 
Training Organisation (ATO) waar je 
deze opleiding voortzet dient dan wel 
goedkeuring te hebben ontvangen om de 
BIR opleiding te verzorgen.
 
Wanneer je de EIR theorie-opleiding en 
bijbehorende EIR theorie-examens hebt 
afgerond voor 8 september 2021 krijg je 
vrijstelling voor de BIR theorie-opleiding 

en BIR theorie-examens. Wanneer je de EIR 
opleiding hebt afgerond voor 8 september 
2021 en een EIR hebt ontvangen, dan is 
de test onder ‘houders EIR’ hierboven van 
toepassing.Informatieblad Introductie BIR 
(en uitfasering EIR) | Versie 2.0 

Theorie-examen 
Het CBR biedt tot 8 september 2021 de 
mogelijkheid om EIR theorie-examens te 
doen. Vanaf 8 september 2021 is het niet 
meer mogelijk de EIR theorie-examens 
te doen. Het CBR biedt de BIR theorie-
examens aan vanaf 8 september 2021. 
Behaalde theorieresultaten voor de BIR 
theorie blijven onbeperkt geldig. 

3. Approved Training Organizations  
 (ATO’s) 

EIR opleiding
Wanneer jouw ATO de erkenning heeft 
om de EIR opleiding te verzorgen kun je 
tot 8 september 2021 EIR opleidingen 
aanbieden. Hiermee wordt bedoeld dat 
je nog nieuwe EIR opleidingen kunt 
starten en lopende EIR opleidingen kunt 
continueren en/of afronden. 

Dit geldt voor de theorie en de 
praktijkopleiding. Vanaf 8 september 
2021 is het niet meer mogelijk om de 
EIR opleiding te verzorgen. Cursisten 
die zich op 8 september 2021 nog in de 
EIR opleiding bevinden kunnen worden 
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omgezet naar de BIR opleiding. Hiervoor 
dient dan wel een assessment van de 
cursist uitgevoerd te worden om te bepalen 
welke vrijstelling kan worden verleend 
voor de verder te doorlopen BIR opleiding. 

Voor het aanbieden van de BIR opleiding 
dient de ATO wel de goedkeuring te 
hebben om de BIR opleiding te verzorgen.

BIR opleiding 
De BIR opleiding bestaat uit een 
theorieonderdeel en een praktijkonderdeel. 
Het praktijk-onderdeel bestaat uit vier 
modules. Een ATO kunt u ook alleen de 
BIR theorieopleiding of alleen de BIR 
praktijkopleiding verzorgen. 

De praktijkopleiding dient op het vliegtuig 
te worden uitgevoerd. Een gedeelte van 
de opleiding mag ook op een daarvoor 
geschikte Flight Simulation Training 
Device (FSTD) worden aangeboden. 

Wanneer en ATO bevoegd is om de EIR 
opleiding te verzorgen is het aanbevolen 
de BIR opleiding ruim voor 8 september 
2021 aan te vragen en goedgekeurd te 
krijgen. 

De opleiding kan dan 8 september 2021 
aan uw ATO certificaat worden toegevoegd 
en de EIR opleiding op uw certificaat 
vervangen.

4. Declared Training Organization (DTO) 
Een DTO komt niet in aanmerking om een 
BIR opleiding te verzorgen 

5. Instructeurs 
Om instructie te mogen verzorgen voor de 
BIR opleiding dient een vlieginstructeur 
bevoegd te zijn als Instrument Rating 
Instructor (IRI) of Flight Instructor for 
Instrument Rating. 

6. Examinatoren 
Om het BIR praktijkexamen te mogen 
afnemen dient een vlieginstructeur 
bevoegd te zijn als Instrument Rating 
Examiner (IRE).

Op dit moment wordt bekeken in hoeverre 
er door onze ATO trainingen en examens 
kunnen worden gegeven.



Taxi-instructie
Henk de Bruin

Ik vloog omstreeks 1990 op Schiphol waar 
ik met Helga Gstöttner op de GYS mijn 
brevet haalde. Na het ontmoedigingsbeleid 
van Schiphol ten aanzien van de 
sportvliegerij verhuisde ik naar Hilversum. 
Hier kon ik bij Skylight een kist huren, 
waaronder de PH-SKB/SKC/SKE 172 en 
de PH-GUT/WEE/ACH 150 en maakte 
daar kennis met Marianne Toorenburgh, 
de eigenaar Willem Daams en Henny zijn 
echtgenote. Willem, een man van weinig 
woorden maar een hart van goud. Bevlogen 
van het vliegen en die hierin geheel zijn 
eigen reilen en zeilen hanteerde, uiteraard 
in de goede zin des woords.

Zo ook een voorval wat mij overkwam. 
De kist moest je zelf vanuit Skylight 
taxiën naar de in gebruik zijnde baan. 
De havendienst werd toen bemand door 
Cees Quist en Jacob Willems. Daar het 
taxiën nogal wat discussies gaf met onder 
anderen de zweefvliegerij nam Willem het 
besluit om, in overleg met de havendienst, 
een taxibaan voor zijn toestellen voor te 
schrijven en deze op het veld door middel 
van blauwe tonnetjes duidelijk aan te 
geven.

Hij vermeldde na de vele waarschuwingen 
zeer duidelijk op een schoolbordje:

DE EERSTE DE BESTE KLOOTZAK DIE 
ZICH NIET AAN DE TAXI-INSTUCTIE 

HOUDT WIL IK NIET MEER ZIEN!

Ik vloog op een zonnige dag met een collega 
een rondje Nederland, een prachtige dag 
en volop genietend van de vlucht. Na mijn 
landing vertelde ik mijn collega nog over 
de activiteiten van de havendienst. Dit al 
taxiënd en ik realiseerde me  te laat dat ik 
dit deed volkomen tegen de instructie in. 

Henny probeerde mij nog via de radio 
te waarschuwen, maar we stonden nog 
op de  frequentie van de  havendienst 
dus hoorden dat niet. Dus zei ik tegen 
nijm collega: “dit is mijn laatste vlucht 
hier,……. vertel het je wel later”

Na afhandeling van de vlucht ben ik naar 
huis gereden in Spijkenisse en reed de 
volgende dag naar Seppe waar ik me in 
liet schrijven en waar ik kon vliegen met 
een Grob en Robin. Na 2 jaartjes kwam ik 
Helga weer tegen voor een profcheck voor 
een 172er  op Hilversum en bij Skylight

Na afl oop stond Willem tegen m’n auto 
geleund en vroeg mij :,,,
”Henk hoe gaat het ? En vlieg je nog veel?”
“jazeker op Seppe………..”
 “bevalt het?”’
“ ja uiteraard..” ………….en toen, ik viel 
bijna om van verbazing…..!!
“ waarom vlieg je hier niet meer ?”
Ik verwees hem naar de zeer duidelijke 
tekst op het bordje dat niets te wensen 
overliet .
Zijn antwoord………!!!!!
“Nee joh, dat gold niet voor jou !!!”
 “zoooooo”, zei ik “dat stond er niet 
bij…….!!”

Kort daarna ben naar Hilversum terug 
gegaan en op advies van Marianne, korting 
op de huurprijs, lid geworden van de ACHA 
waar het goed toeven was en is !

28



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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Alouette terug naar vliegbasis Deelen
Peter van de Noort 

Een Alouette III-helikopter uit de collectie 
van het Alouette Museum Barneveld 
zal als monument worden opgesteld bij 
het Museum Deelen bij de gelijknamige 
vliegbasis. 

De vliegbasis Deelen was lange tijd 
de grootste helikopterbasis van de 
Koninklijke Luchtmacht. Meer dan dertig 
jaar lang waren hier de Alouette III 
helikopters actief. Tientallen vlogen er 
bijna dagelijks hun oefeningen en de 
tactische transportvluchten met personeel 
en lichte goederen. Totdat de helikopters 
in het jaar 1995 naar Soesterberg werden 
overgeplaatst. Inmiddels zijn alle Alouettes 
buiten dienst gesteld, maar meerdere zijn 
bewaard gebleven. 

In het nieuwe Alouette Museum in 
Barneveld zullen er later dit jaar drie te zien 
zijn. Een vierde Alouette werd verkocht 
aan het Museum Deelen. Onlangs sloten 
de beide musea een overeenkomst 
over de nieuwe bestemming voor deze 
helikopter. De Alouette zal op Deelen als 
een monument worden opgesteld. 

Je mooiste foto
Bert Kuiper

Op Zoersel organiseert men regelmatig 
de zogenaamde Photo Flying Days. Een 
stuk of acht fotografen in een Skyvan 
fotograferen dan air-to-air, wat natuurlijk 
unieke plaatjes oplevert.
Ook een mooie foto? Stuur hem naar 
notacham@vliegclubhilversum.nl
t.a.v.: “Je mooiste foto”. Een paar regeltjes 
tekst erbij zou leuk zijn.

De bedoeling is om met het monument de 
aandacht te vragen voor de geschiedenis 
van de 77 toestellen die de Koninklijke 
Luchtmacht in dienst heeft gehad. 
Tijdens vredesmissies dienden ze in Irak, 
Cambodja, Kroatië en Bosnië. Het toestel 
voor Deelen zal worden samengesteld uit 
meerdere incomplete toestellen. Later dit 
jaar zal het opbouwen voor het publiek 
zichtbaar zijn in de werkplaats van het 
Alouette Museum in Barneveld.

Foto: Peter Unmuth
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Thee/Koffie activiteiten
Mariëlle Lugard

Héééél voorzichtig durven wij als club-
vluchtencommissie weer plannen te maken. 
Voorlopig hebben wij dit op de agenda 
staan:

Zaterdag 10 april (uitwijk zondag 11):
Picknickvlucht naar EHHO. Aangezien het 
restaurant nog wel dicht zal zijn wordt een 
ieder verzocht zelf iets lekkers te eten mee 
te nemen (+ eventueel bordjes en bestek) 
waarvan we met elkaar op het grasveld 
of misschien het toch lege terras kunnen 
genieten.
Vluchtleider: Mariëlle

Denk er ook aan: vrijdag 30 april ALV.
In leslokaal of per Zoom: dat wordt later 
bekend gemaakt.

Zaterdag 1 mei (uitwijk 2 mei) plannen we 
Midden Zeeland. 
Vluchtleider: Henk

En wat verder in het jaar, na de zomer-
vakantie, een weekendvlucht naar Isle of 
Wight op 27/28/29 augustus, Uiteraard kan 
er ook de 28ste vertrokken worden door de 
noeste werkers onder ons.
Vluchtleider: Rob

De vluchten beginnen, aangezien het dan 
inmiddel zomertijd is, in principe om 13.00 
uur. Informatie over onze vclubvluchten? 
Mail: 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 346 waarvan 32 
begunstigers, 1 lid van verdienste: Mariëlle 
Lugard.

Nieuwe leden:
Joost Bax uit Badhoevedorp (ATPL), 
Marjolijn Deege uit Loosdrecht (PPL), 
Friso Koomen uit Velp en 
Thijs van Rooden uit Bennekom (ATPL)

Verhuisd
Joost Clemens  Sterrelaan 12, 
1217 PS Hilversum  ongewijzigd

Geslaagd PPL(A) theorie:
Manu Insinger

First Solo
Samir van Haaften en
Daan Boelhouwer

                                                 Rectifi catie
De foto op de voorpagina van het februarinummer is gemaakt door: Berend-Jan Floor
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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


