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COLOFON
NotACHAm is het officiele 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 vier vliegtuigen: twee 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
 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 airforcefinest@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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En als ik dan een vliegtuig heb, hoe gaat dat dan met alle administratie, de verzekering en 
het onderhoud? Eigenlijk wil ik wel een vliegtuig kopen, maar wil ik niet al dat ‘gedoe’. Er 
is goed nieuws: Je kunt jouw droom realiseren, samen met jouw vliegclub.

ACHA wil haar vloot, samen met haar leden, uitbreiden. Je kunt deel-eigenaar worden 
voor een relatief gering bedrag. Samen met je club en nog (ongeveer 4 of 5) andere 
clubleden ben je mede-eigenaar van een vliegtuig door middel van het kopen van een 
‘shared-owner’ certificaat in dat vliegtuig. Uitgebreide informatie hierover, alsmede 
het ‘Aanmeldformulier Interesse Shared-Ownership’ vind je op de ACHA website (de 
rubrieken: ‘Nieuws’ en ‘Clubberichten’). Jouw droom realiseren begint vandaag met het 
invullen en opsturen van dit aanmeldformulier.

‘Onze’ Ben is nà 12.000 vlieguren gestopt met vliegen
Tijdens een korte vakantie in de prachtige provincie ‘Drenthe’, zijn we even naar Meppel 
gereden om op bezoek te gaan bij Ben Koele en Els. Het was een hele leuke middag. 
Tijdens de koffie met appelgebak en slagroom deelde ‘onze’ Ben mede dat hij, nà 12.000 
vlieguren, stopt met vliegen. Velen kennen Ben Koele als de oprichter en organisator van 
‘Wings for All’, een vliegevenement dat jaarlijks georganiseerd wordt om gehandicapte 
kinderen en volwassenen kennis te laten maken met het vliegen. Maar ook als lid van de 
Bar commissie en vooral als FI, want veel ACHA leden hebben vliegles van Ben gehad 
of kennen hem als ‘Flight Examiner’. Voor het vertrek toonde Ben mij zijn ‘Mausoleum’, 
zoals hij dat noemde. Een kantoor vol met boeken, foto’s en trofeeën over vliegen en een 
grote stapel logboeken. Hij kwam niet uitgepraat over zijn vliegcarrière. Ben blijft lid van 
de ACHA want, “ik kan mijn vliegmaatjes op de club niet missen, en Meppel, Hilversum is 
helemaal niet zo ver hoor!” aldus Ben. 

Van de voorzitter
 Léander Petit J

ij had een droom om ooit 
zelf te vliegen. Daarom 
ben je destijds een 
vliegopleiding gaan volgen. 
Dat was niet gemakkelijk, 

je moest in de theorieboeken 
duiken, regelmatig praktijklessen 
nemen en dat alles kostte, naast 
veel tijd, ook veel geld. Maar…. 
jij wilde je droom realiseren. 
 
Je hield vol, zette door en 
uiteindelijk had je je vliegbrevet, 
maar je droomt nog steeds. Een 
eigen vliegtuig, dat zou mooi zijn! 
Dan kan ik met vakantie, voor 
een langere tijd, ergens naar toe 
vliegen. Maar ja, welk vliegtuig? 

5

Jouw droom realiseren?
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bestuurslid op de ‘Algemene Leden 
Vergadering’ (ALV) welke in het najaar 
2021 zal worden gehouden.
Tevens zal Roeland op uitnodiging van 
het bestuur, de komende maanden, als 
niet bestuurslid, aanwezig zijn bij de 
bestuursvergaderingen zodat hij zich kan 
voorbereiden op een eventuele benoeming 
door de leden tijdens de ALV eind dit jaar. 
Roeland zal zich binnenkort nog uitgebreid 
voorstellen in de Notacham zodat de leden 
nu reeds (uitgebreider) kennis met hem 
kunnen maken. Ik verheug mij op een 
toekomstige samenwerking met Roeland.  

Zoom ALV 30 april

De ACHA ALV (Algemene Leden 
Vergadering) kon vanwege de COVID 
19 maatregelen, voor de tweede keer op 
rij niet “live” worden georganiseerd. In 
plaats daarvan was er vanuit een bijna leeg 
clubhuis een “live-uitzending” via ZOOM, 
die voor de leden via internet te volgen 
was. Via de chat konden vragen gesteld 
worden. 

De vergadering werd buitengewoon goed 
“bezocht”. Er waren meer dan 70 leden 
ingelogd om aan de vergadering deel te 
nemen. Op onze website (tabje leden, en 
dan ALV documenten) zijn de concept 
notulen van de ALV te lezen.  

Hij wordt 6 juni 2021 80 jaar!! Dus laten 
we hem allemaal een verjaardagskaartje 
sturen: Adres: Ben Koele, Boekbinder 4, 
7942 ND Meppel

Kandidaat bestuurslid
Vanwege de bestuurscontinuïteit, heeft 
het bestuur onlangs diverse gesprekken 
gevoerd met een kandidaat bestuurslid, te 
weten: Roeland ten Holder. Die gesprekken 
zijn in een prettige sfeer verlopen en 
hebben geresulteerd in het volgende:
Het bestuur is voornemens om Roeland 
ten Holder voor te dragen als kandidaat 
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Uit de operatiekamer 
Marianne Toorenburgh 

Het voorwoord van onze voorzitter in 
de laatste Notacham raakte mij. Hij 
refereerde aan WO II aangaande de 
coronamaatregelenen de saamhorigheid 
na de brand bij Maintain-a-Plane. Hoewel 
ik zelf doorgaans niet zo snel bij elke 
tegenspoed een vergelijk met de oorlog 
maak – wat moesten de mensen toen 
wel niet – heb ik de afgelopen maanden 
daar toch vaak aan gedacht. Hoezeer 
onze jongeren zich nu ook gedupeerd en 
triestig voelen, wat moest de jeugd toen 
ondergaan !

In veel gevallen werd niet alleen je school 
plat gebombardeerd maar ook je huis…..
en je vriendje waar je de dag tevoren nog 
mee speelde was daags erna verdwenen, 
om nooit meer terug te komen. Niet alleen 
avondklok, maar ook totale verduistering 
en daarbij ook nog honger en angst. Geen 
tablets en smartphones om het gemis op 
te vangen. Covid 19 is voor velen privé en 
zakelijk een catastrofe geworden, maar 
de ellende van WO II is nauwelijks voor 

te stellen. De saamhorigheid na de brand 
was rotsvast bleek uit de inzet van velen. 
Allereerst voor Ronald en zijn gezin, maar 
ook in praktische zin. 

Ons bestuur toverde samen met onze 
Head of Training een paar inhuur 
vliegtuigen uit de hoge hoed, instructeurs 
werden ferry piloten leerlingen zagen 
hun touch and go les veranderen in een 
“puntje 9 (snel) naar EHLE “ trip, gezins- 
en bestuursleden en Ops medewerkers 
werden taxichauffeur om de crews te halen 
en brengen. Clubleden stortten zich op de 
schier onmogelijke taak om de technische 
administraties terug te halen en onze 
leveranciers reageerden per omgaande 
op de verzoeken om serienummers van 
motoren en props aan te leveren. 

Anderen meldden zich spontaan en als 
geroepen als een DHL met andere tekst 
om onderdelen te vervoeren. Maar op het 
totaal was een van Churchills befaamde 
uitspraken toch wel van toepassing: 
“Never was so much owed by so many to 
so few”, om passend af te sluiten op het 
begin van dit verhaal.  
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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. 

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!



NOTACHAM -  Mei 2021

8

Bijna zeven weken na de verschrikkelijke 
brand bij MaP zijn de eerste tekenen 
van herstel gelukkig zichtbaar. Twee 
van onze vier overgebleven vliegtuigen 
vliegen weer, twee zijn nog in reparatie 
en het zwaargehavende bedrijf van 
Ronald Buschmann is weer (op beperkte 
schaal) in bedrijf.  

Als eerste kwam onze PH-DON op 1 mei 
weer terug “op de lijn”. Vlak na de brand 
was al duidelijk dat de DON er het minst 
slecht aan toe was. Er moesten een aantal 
plastic delen (fairings) worden vervangen 
en ook moest een kleine schade aan de 
“leading edge” van het stabilo worden 
hersteld, die was ontstaan bij het naar 
buiten trekken van het vliegtuig door de 
brandweer. Verder moesten de apparatuur 
en het dasboard in het vliegtuig grondig 
worden schoongemaakt en worden 
geïnspecteerd. 

Als laatste werd een regulier “100-uurs-
inspectie” uitgevoerd en moest er een 
testvlucht worden gemaakt voordat 
het vliegtuig voor verhuur kon worden 
vrijgegeven.  

De PH-SKM kwam op 13 mei weer 
beschikbaar. Dit vliegtuig had van de brand 
meer te lijden gehad. Het complete stabilo 
moest vervangen worden. We waren in de 
gelegenheid om hiervoor een op voorraad 
liggend stabilo van een ander bedrijf te 
kunnen “lenen”. Ook moest de apparatuur 
grondig geïnspecteerd en gereinigd 
worden. Dat vergde een demontage van 
het complete dashboard. Voor deze klus 
kregen we hulp van 4 leerlingen van het ROC 
Amsterdam afdeling vliegtuigtechniek. 
Voor hun een prachtige “stage”, voor het 
net weer opstartende MaP zeer welkome 
assistentie. De stagiaires hebben prima 
werk afgeleverd, hebben veel geleerd en 
mochten als beloning een echte vlucht 
maken met een aantal van onze leden. Als 
laatste heeft ook de SKM heeft een 100 
uurs inspectie ondergaan. 

De PH-SKC had bij de brand ook schade 
opgelopen aan de plastic fairings en 
ook “hitteschade” aan de lak op de 
staart. De fairings worden binnenkort 
vervangen en de “hitteschade” blijkt na 
grondige inspectie slechts oppervlakkig 
te zijn. De instrumenten zijn inmiddels 
al geïnspecteerd en schoongemaakt. 
We verwachten de SKC binnenkort, na 
reparatie én de 100 uursinspectie, ook 
weer terug komt op de lijn. 

Als laatste zal de PH-MFT ook weer 
beschikbaar komen. De schoonmaak 
(buiten en binnen met hulp van de ROC-
stagiaires) is gedaan, maar ook bij 
deze Katana zal het stabilo “aangepakt” 
moeten worden. Er zijn een aantal 
grondige technische inspecties uitgevoerd 
waarbij ook de fabrikant Diamond, is 
ingeschakeld.  Het is niet duidelijk of het 

TERUG NAAR 
NORMAAL     
                                
Gabe Spalburg
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stabilo gerepareerd kan worden of dat het 
in zijn geheel vervangen moet worden, 
zoals bij de SKM. Complete vervanging is 
technisch geen probleem, maar er is op 
korte termijn geen stabilo beschikbaar. We 
hadden geluk dat we voor de SKM over 
een “leen-exemplaar” konden beschikken, 
maar de levertijd voor een nieuw stabilo is 
normaal gesproken “enkele maanden”. 

Zolang onze vloot nog niet op volle sterkte 
is, kunnen we gelukkig gebruik (blijven) 
maken van een aantal vliegtuigen die 
elders worden gehuurd. Een van deze 
vliegtuigen is een Cessna 150 (PH-SKF) 
die voor een aantal “oudere” leden geen 
onbekende is. Deze Cessna heeft vele jaren 
dienstgedaan bij Skylight en heeft daar 
vele jaren in dezelfde loods gestaan waar 
onze vliegtuigen staan.  

Ook kan er gebruik worden gemaakt van 
een Katana (PH-FLK). Complicatie voor 
de FLK en SKF is, dat beide vliegtuigen 
op Lelystad gestationeerd zijn. Ze 
moeten opgehaald worden en ook weer 
teruggevlogen worden. Dit levert voor OPS 
veel extra regelwerk op. Soms moet er een 

crew per auto naar EHLE gebracht worden 
die dan vliegend terugkomt, soms moet 
een crew van EHLE worden opgehaald 
die het vliegtuig weer naar Lelystad heeft 
teruggebracht. Het is ook voorgekomen dat 
het terugbrengen gecanceld moest worden 
vanwege de weersomstandigheden. 
Opgetrommelde chauffeurs en piloten 
moesten toen ijlings worden afgebeld 
en moesten er voor de volgende dag 
weer nieuwe afspraken gemaakt worden. 
Gelukkig konden we ook afspraken maken 
met onze “buren” (Vliegclub Valkenburg) 
om hun Katana (PH-ACX) te kunnen 
huren. Die staat gelukkig gewoon “op de 
lijn” in Hilversum wat het gebruik een stuk 
makkelijker maakt.  

Het inhuren van deze vliegtuigen bleek 
overigens niet makkelijk omdat ze door hun 
eigenaren normaal gesproken al fulltime 
in gebruik zijn. Er moest flink geschoven 
worden in roosters en planningen om de 
nodige “slots” aan ons te kunnen verhuren. 
Er moesten ook huurcontracten worden 
opgesteld waarin allerlei praktische zaken 
zoals huurprijs, gebruik, verzekering, 
tanken, en check-outs werden vastgelegd. 

www.vliegclubhilversum.nl/nieuws/corona-maatregelen-acha 99
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Het bestuur is met deze inhuur, vele uren 
bezig geweest. Gelukkig zijn twee van onze 
eigen vliegtuigen weer operationeel en 
hoeven we (veel) minder gebruik te maken 
van deze “huurkisten”. 

Ronald Busschman is vanuit een kleinere 
“werkplaats” weer volop bezig. In die 
werkplaats kan helaas geen vliegtuig 
echt helemaal binnen staan, maar 
door bijvoorbeeld met de neus naar 
binnen de parkeren kan hij toch heel 
wat werkzaamheden uitvoeren. Ook 
kan hij veel werkzaamheden binnen 
doen, door de vleugels van een vliegtuig 
tijdelijk te demonteren. Zo hebben de 
schoonmaakacties van onze Katana’s ook 
binnen in deze loods kunnen plaatsvinden.  

De bedoeling is dat de afgebrande 
werkhangar wordt gesloopt en er een 
nieuwe loods voor in de plaats komt. 
Wanneer dit precies gaat gebeuren 
hangt af van een heleboel factoren, 
zoals afspraken met de verzekering, 
sloop- en bouwbedrijven, vergunningen, 
toestemmingen etc. 

Ook zijn er plannen om de stallingsloods 
(waar onze vliegtuigen staan) grondig te 
laten reinigen en de roet- en hitteschade 
volledig te herstellen. Waarschijnlijk 
moet daarvoor (een gedeelte van) het dak 
vervangen worden. Voordat dit allemaal 
kan plaatsvinden moeten ook hiervoor 
nog vele afspraken gemaakt worden. Ook 
moet daarbij worden gekeken hoelang er 
dan geen gebruik gemaakt kan worden van 
deze stallingsloods. Een paar dagen in de 
zomer met mooi weer zou geen probleem 
moeten zijn, maar enkele weken én slecht 
weer levert dan weer een uitdaging op 
voor onze vliegtuigen en de vliegtuigen 
van ander eigenaren die in die loods staan. 

Voordat we weer terug zijn bij “normaal” 
(net als COVID) zal nog wel de nodige 
maanden in beslag nemen, maar gelukkig 
zijn Ronald en alle andere getroffenen 
alweer een heel eind op weg! 

(PS: U kunt nog doneren, de crowd-
fundactie “Help Ronald uit de Brand” 
staat nog open).
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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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Benzine of water?? 

De Griekse luchtmacht was in de jaren 70 
financieel beslist nog in een betere positie 
dan thans . . . Zij schreven een luchtrally 
uit voor sportvliegtuigen en boden 
daarbij zowel gratis benzine aan, alsook 
accommodatie voor overnachting. Leek 
mij een goed idee om me in te schrijven. 
Samen met een vliegvriend vlogen wij 
naar Thessaloniki, alwaar wij als enige 
deelnemer uit Nederland werden begroet. 
Verder waren er nog enkele deelnemers 
uit Engeland en Frankrijk en een aantal uit 
Griekenland zelf. De club was niet groot. 

Op één der volgende dagen werd gevlogen 
naar het eiland Samos, alwaar een 
prachtige lunch voor ons klaar stond. 
Tevens stond er klaar een oude fuel 
legertruck met AvGas. In totaal waren er 
twee twins (tweemotorige vliegtuigen) 
in het gezelschap en één daarvan waren 
wij. De andere was van een Fransman 
en die was het eerste aan de beurt om 
getankt te worden, wij waren nummer 
twee. Het duurde mij allemaal te lang 
en wij gingen aan de lunch. Onze kisten 
waren bij terugkomst keurig volgetankt 
en de Fransman vond het nodig zijn kist 
te drainen . . . Ik dacht dat het allemaal wel 
goed zat . . . 

Het duurde lang, heel lang, maar op enig 
moment realiseerde de Fransman zich 
dat in zijn draincup in het geheel GEEN 
benzine zat, alleen maar water!! Leiden 
was in last . . . Er brak bijna een oorlog 
uit tussen Frankrijk en Griekenland. Meer 
dan 80 liter water werd bij hem afgetapt en 
meneer bleef ’ontevreden’. Ach, dan moet 
ik als tweede kist ook maar eens kijken wat 
er in mijn tanks zit: benzine!! En slechts 
een enkele druppel water. 

De fuel truck had ‘s nachts buiten in de 
regen gestaan, regenwater was kennelijk 
binnen gedrongen en onderin de tank 
gezakt. De eerste kist kreeg de volle laag, 
de tweede had meer geluk; het water was 
op!! 

Moraal van het verhaal: vooral bij Grieks-
militaire fuel trucks de geleverde fuel 
controleren en in andere gevallen OOK!! 

MAARTEN’S
MEMORIES
 

Maarten Driessen

De verhaaltjes van 
Maarten Driessen komen uit de boekjes 

“VH2 Meer verhaaltjes” en “VH3 Verhaaltjes 
blijven komen”

Deze boekjes zijn te bestellen via 
www.leeuwispubli.nl 
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www.vliegclubhilversum.nl/nieuws/corona-maatre-
gelen-acha

Bookreview
René Verjans 

Titel : De Bulgaarse luchtmacht 
  in de Tweede Wereldoorlog  
Schrijver : Alexander Mladenov, 
  Evgeni Andonov 
  en Krassimir Grozev 
Uitgeverij : Helion & Company Limited
ISBN : 978-1-912390-64-9 

De Bulgaarse luchtmacht is geen onderwerp 
waar de meeste lezers bekend mee zullen 
zijn en het gebrek aan boeken dat over de 
Bulgaarse luchtmacht wordt gepubliceerd, 
is een indicatie van zowel een verborgen 
geschiedenis tijdens de communistische 
periode als een niveau van onduidelijkheid 
dat niet vaak wordt gezien als het gaat om 
de Tweede Wereldoorlog luchtvaart. Maar dit 
boek werpt een stralende fakkel op wat een 
zeer georganiseerde en gemotiveerde militaire 
macht was die zowel aan de kant van de as als 
later aan de geallieerde kant vocht. Wanneer 
je het ingewikkelde onderzoek, de weelderige 
overvloed aan foto’s en kleurprofielen 
combineert met de professionele standaard 
van Helion & Company publishing, krijg je 
een alomvattende en fascinerende kijk op een 
grotendeels onbekende AIr Force tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 

Na een korte inleiding waarin de geschiedenis 
van de Bulgaarse luchtmacht van voor de 
Tweede Wereldoorlog en de effecten van 
het Verdrag van Versailles na de Eerste 
Wereldoorlog wordt uitgelegd, springt dit boek 
meteen in de strijd, te beginnen met operaties 
op de Balkan namens de Duitse Wehrmacht. 
invasie van de Balkan in het voorjaar van 1941. 
De Bulgaarse luchtmacht was grotendeels 
uitgerust met Duitse vliegtuigen, Tsjechische 
vliegtuigen, Poolse vliegtuigen, en later zou het 
enkele veroverde Franse en Sovjet-vliegtuigen 
gebruiken. Typen zoals de Do 17, Me 109, Ar 
196, Ju 87 en Fw 189 om maar enkele van 
de door Duitsland geleverde vliegtuigen naast 

buitenlandse / gevangen D.520’s, SB-2’s en 
B534’s te noemen, vormen slechts enkele 
van de foto’s, profielen, verhalen en gegevens 
in dit uitstekende volume. De gevechten die 
worden beschreven ter ondersteuning van de 
doelstellingen van de As en ter verdediging van 
het Koninkrijk Bulgarije komen echt tot leven 
met een goede mix van technische gegevens 
en fascinerende verhalen. Dit omvat details 
van de gevechten tegen de partizanen in bezet 
Joegoslavië en een uitgebreid hoofdstuk over de 
bestrijding van bommenwerpers van de USAAF 
op Bulgaars en Roemeens grondgebied. Dit 
omvat enkele verslagen van Bulgaarse deelname 
aan de invallen in Ploesti. Deze verslagen 
gaan door tot aan de door de geallieerden 
gesponsorde coup van 9 september 1944 en 
gaan verder in de oorlog tegen hun voormalige 
bondgenoot van Duitsland 

Na de staatsgreep vocht de Bulgaarse 
luchtmacht plotseling in grotendeels door 
Duitsland geleverde vliegtuigen tegen 
andere Duitse vliegtuigen en vocht tegen 
de mannen van de Luftwaffe die hadden 
getraind en gevochten met de Bulgaarse 
vliegtuigbemanning. Volgens de auteurs 
schijnt hier echter weinig probleem mee te 
zijn geweest en weigerden slechts enkele 
officieren tegen Duitsland te vechten. Wat 
vooral interessant is, zijn de verslagen van 
de Bulgaarse Ju 87 Stuka-bemanningen 
tegen het Duitse leger. En het gebruik van 
de nu erg verouderde Do 17’s in zowel een 
bombardements- als verkenningsrol. Ten slotte 
is het gedeelte over Fw 189-operaties iets dat 
echt uitstekend is. Er is in het algemeen weinig 
bekend over de Luftwaffe Fw 
189-operaties en dergelijke 
verslagen van de Bulgaarse 
luchtmacht zijn nog zeld-
zamer. Het boek eindigt 
met de “Sovjetisering” 
van de Luchtmacht tegen 
het einde van de oorlog 
en die doorgaat tot in de 
naoorlogse periode. 
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AOPA nieuws / Groene velden
Martijn Wittingen

 

Voor de NotACHAm lezers die het 
wellicht ontgaan is: ondergetekende is 
een klein jaar geleden begonnen met het 
concreet invullen van een jongensdroom: 
vliegen met een Spitfire. Met een beetje 
geluk zal deze droom “soort van” in 
vervulling komen als de PH-PSF, een 
Supermarine Aircraft Spitfire Mk.26B, 
een Experimental Kit vliegtuig dat 
overduidelijk gebaseerd is op de welk 
bekende naamgenoot uit WO II, voorzien 
is van een S-BVL. 

Nou is dat toestel “Limited Aerobatic”, 
langere tijd negatieve G vliegen is niet 
mogelijk maar de vlieg envelope biedt 
met +6 tot -4G ruimschoots gelegenheid 
tot het vliegen van fraaie en boeiende 
manoeuvres. Via-via kreeg ik van 
verschillende kanten hetzelfde advies: “Ga 

lessen met Hendrik Jan van Overvest op 
zijn Cap10. Moet je wel lid worden van de 
ACHA.” Dus ik heb me als lid aangemeld 
(en daar rolde dan later weer uit dat ik de 
eer mocht smaken het illustere ACHA ATO-
FI team te mogen versterken wat weer een 
verhaal apart is natuurlijk). 

De eerste afspraak was vlot gemaakt 
kort nadat het Project Spitfire concreet 
was opgestart. Ik kreeg een zeer 
duidelijke briefing en tijdens het vliegen 
van manoeuvres (waar ik nota bene 
ooit zelf les in heb gegeven op de KLM 
Luchtvaartschool in een Slingsby Firefly, 
eind vorige eeuw), werd me al heel snel 
duidelijk dat Hendrik Jan buitengewoon 
begaafd is in het real time analyseren 
wat zijn student precies doet. Hij kan je 
namelijk op de millimeter nauwkeurig na 
doen. En dan vervolgens vertellen (en 
voordoen) hoe het beter kan. Volgens mij 
is dat de definitie van een top instructeur, 
haarfijn analyseren wat een student doet 
en goed voor kunnen doen hoe het wel 
moet. 

Nou zit er bij het behalen van je Aerobatic 
Rating ook een verplichting stevig de 
theorie in te duiken. De methode die 
Hendrik Jan hanteert is zeer grondig. Hij 
gebruikt daarvoor het boek Skydancing van 
David Robson. Dit boek legt op een goede 
manier uit hoe de aerodynamica achter 
het vliegen van de diverse manoeuvres in 
elkaar steekt. David gebruikt daarvoor als 
basis de Cap10 (hoe toevallig). Een boek 
blijft een 2D fenomeen, maar er zitten 
plaatjes in die toch redelijk 3D weergeven 
hoe een manoeuvre verloopt. 

Hendrik Jan (of “Haa Jee”) vult dit, 
staande bij de kist en met een modelletje 
in de hand, voor de vlucht aan waardoor 
het een en ander nog duidelijker wordt. 
Hoewel de oefening Clover Leaf voor mij 
lastig in te beelden was na de theorie en de 

Vliegen met 
Hendrik Jan 
van Overvest 
 Jeroen van den berg 
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uitbeelding op de grond met model en al. 
Maar dan weet HJ in de lucht het goed te 
demonstreren.   

Voor de promotie van ons Project Spitfire 
werkte HJ mee met het maken van een 
aerobatic les filmpje. Daarbij had onze 
audio visuele vrijwilliger het toestel 
volgehangen met camera’s, inclusief 1 om 
mijn hoofd heen gebonden, het resultaat 
mag er zeker wezen. Via de website van 
Project Spitfire of het YouTube kanaal van 
Project Spitfire. 

U zit te wachten tot deze verslaggever 
de open deur gaat intrappen. Ik ga u niet 
teleurstellen: ja, ik beveel eigenlijk iedere 
vlieger van harte aan om op zijn minst 
1 of 2 vluchten met HJ en zijn Cap 10 te 
maken (en nee, uw verslaggever krijgt 
geen commissie). 

Het is van onbeschrijfelijke waarde om met 
een vliegtuig in zeer bijzondere standen te 
hebben gevlogen en, bij voorkeur, uit deze 
standen hebben hersteld naar normale 
vlucht. 

Zelf ga ik nog aan paar “fijn slijp” beurtjes 
doen bij HJ en dan de Basic Positive G 
Manoeuvres bij houden op de Spitfire, 
die, op het moment van schrijven, in een 
zeecontainer vertoefd op een schip dat elk 
ogenblik de haven van Rotterdam kan gaan 
binnenlopen, het schip ligt nu buitengaats 
“In De Holding” wegens een nasleepje van 
Het Suez Kanaal incident. 
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AOPA nieuws / Groene velden
Martijn Wittingen

29 mei: Q&A sessie SkyDemon 
Op 29 mei, aansluitend aan de (online) 
AOPA Algemene Leden Vergadering, zal 
een vertegenwoordiger van SkyDemon 
een interactieve sessie verzorgen van 
het SkyDemon navigatieprogramma. 
Voor aanmelding: zie bericht hierboven 
over de aanmelding voor de Algemene 
Ledenvergadering. Je moet je dus 
aanmelden voor de ALV om de Q&A-
sessie te kunnen bijwonen. 

Je kunt op voorhand via gvmtaffairs@
aopa.nl (bij voorkeur in het Engels en 
onder vermelding van ‘Q&A SkyDemon’) 
je vragen en/of opmerkingen indienen. 
Wij sturen die door naar SkyDemon ter 
voorbereiding. Als je je aanmeldt voor de 
ALV, dan krijg je de digitale sleutels voor 
de Q&A sessie. 

OVV roept GA-sector op onveilige 
situaties te melden 
Mede naar aanleiding van de bevindingen 
in het onderzoek naar het noodlottige 
ongeval op 31 mei 2018 nabij Seppe met 
een PA-25-235 ‘Pawnee’ (kort na vertrek 
voor een luchtreclamevlucht), heeft de 

Onderzoeksraad voor Veiligheid ons 
gevraagd onze leden op te roepen om 
onveilige situaties te melden. 

Geconstateerd is (helaas opnieuw) dat de 
meldingsbereidheid binnen de GA-sector 
niet groot is. Het melden van voorvallen/
onveilige situaties bevordert uiteindelijk de 
vliegveiligheid.  

Hoe en wanneer moet je iets melden? 
Lees het op
https://www.ilent.nl/onderwerpen/
voorvallen-luchtvaart

Koffie met appeltaart op EHHO 
Beginnend met zondag 06-juni krijgt op de 
eerste zondag van de maand de bemanning 
van elk bezoekend vliegtuig van ons gratis 
koffie met appeltaart. Dus ook op 4 juli,  
1 augustus en 5 september. 

Tevens is de hoofdbaan voorzien van 
nieuwe drainage waardoor we deze 
nu ook in natte perioden over de volle 
lengte kunnen gebruiken. Hiermee zijn 
alle beperkingen met betrekking tot baan 
gebruik vervallen en is de oude situatie 
hersteld. 

Vliegveld Hoogeveen, altijd een bezoekje 
waard. 
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1 Mei 2021; PH-DON ‘effe’ navliegen… 
Bob Verkroost 

Precies een maand na de brand start ik 
op  zaterdagmiddag 1 mei de motor van 
de PH-DON, het wordt een korte vlucht 
waarbij ik met name de werking van alle 
‘on board’ systemen zal checken op juiste 
werking. 

In mijn luchtmachttijd heb ik 28 jaar 
F-16’s operationeel mogen vliegen, één 
van mijn bijbaantjes (ik heb dat zo’n 10 
jaar mogen doen…) was het navliegen 
van  ‘spiksplinternieuwe’ F-16’s t/m 
toestellen die uit groot onderhoud (100 
uurs inspectie) kwamen en grotendeels 
uit elkaar waren gehaald en na inspecties 
weer opnieuw in elkaar waren gezet; 
de technische dienst leverde dan zo’n 
machine helemaal gestript van alle externe 
‘zooi’ aan op de ‘flightline’ waarna ik me in 
een half uur tijd volgens een strak schema 
mocht uitleven. Dat was machtig mooi 
werk om te doen: 

Met volle naverbrander starten, binnen 30 
seconden na ‘brake realese’ aan het einde 
van de startbaan met 3,5 G de neus 60 
graden omhoog zettend, binnen 1 minuut 
klimmend met een ‘steady’ 700 km/uur naar 
15.000’, daar de motor envelope testen 
volgens een vast protocol om vervolgens 
door te klimmen naar 40.000’ voor een 
‘super sonic run’ tot minimaal Mach 1.6; 
ondertussen de diverse hoofdsystemen 
controlerend, maar ook genietend van de 
‘sportwagen’-configuratie. 

Was zo’n ‘take off’ spectaculair, dat waren 
de ‘dragchute’ landingen ook; vlak voor 
‘touch down’ de remparachute selecteren 
(een goede ‘timing’ was daarbij essentieel..) 
zodat op het moment dat het ‘main gear’ 
het beton raakte, je met een gewelde schok 
zo’n 80 kts snelheid verloor door de schok 
van de geopende parachute. De neus van 
de F-16 werd vervolgens hoog gehouden 

terwijl er gelijktijdig fors werd geremd: 
met een beetje wind (>15 knopen..) stond 
je dan binnen de 500 meter stil. 

Afgezien van de specataculaire tintjes voor 
de chauffeur en de aanschouwers van het 
bovenstaande, was/is het ‘navliegen’ van 
onze ‘kleine gebakjes’ niet veel anders…. 

Ronald Buschman heeft de PH-DON 
klaar gemaakt, essentiele onderdelen/
instrumenten zijn gereinigd, op de grond 
heeft hij onder bizarre omstandigheden 
eigenlijk alles al getest, maar ik ‘mag’ het 
vlees van de slager keuren; hoe gaaf is dat, 
toch? 

Tijdens de testvlucht krijgen de dubbele 
Garmin G5-set, de beide radio’s, 
navigieset, magneten, CVV,  verwarming, 
en het ventilatie system extra aandacht: 
het open schuiven van de ventilatie schuif 
in de linkervleugel levert kortstondig een 
klein wolkje ‘meuk’ en was eigenlijk het 
enige waar ik niet op bedacht was, voor 
mij was de PH-DON er weer klaar voor! 

Na 24 minuten maak ik een ‘short 
field landing’ op RWY 31 en sta ‘super 
tevreden’ en helemaal ‘happy’ weer aan 
de grond: de PH-DON kan als eerste van 
onze 4 overgebleven vliegtuigen op de 
‘lijn’ worden gezet, en dat is maar goed 
ook: vliegtuigen zijn er om mee te vliegen, 
toch? 
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London Ashford Airport, de huidige naam van Lydd Airport, is de regionale luchthaven van 
het graafschap Kent, gelegen op het schiereiland Dungeness aan de rand van Romney 
Marsh, ongeveer 22 km ten zuiden van Ashford. Het veld wordt vooral gebruikt voor privé- 
en zakenvluchten en vliegopleiding door de plaatselijke Lydd Aero Club. We zouden dan 
een paar dagen blijven en hadden daarvoor lokaal een auto gehuurd die op het vliegveld 
klaar zou staan. Aan de voorbreiding lag het dus niet, maar aan het weer helaas wel. 
Aanvankelijk leek er bij vertrek vanaf Hilversum weinig aan de hand met een cloudbase 
van 3.000 voet en redelijke vooruitzichten rond het kanaal. Maar bij Dordrecht werden 
wij al gewaarschuwd dat er boven Willemstad en Dinteloord een stevige onweersbui 
hing en dat wij maar beter onze koers naar het westen konden verleggen om met een 

W
e waren al eens 
een paar keer 
met de auto naar 
Engeland gereden, 
een keer met de 

veerboot en ook een keer via de 
kanaaltunnel maar dan ben je toch 
een hele dag onderweg om op je 
eindbestemming aan te komen.  
 
Toch wilden wij nog meer weten 
over de historie en de sfeer van 
Engeland proeven met name van 
Kent, waar wij inmiddels ook al 
vaak waren overgevlogen op weg 
naar Isle of Wight, The Isles of 
Scilly of Cork in Ierland. Daarom 
besloten wij om op een vrijdag naar 
Lydd Airport te vliegen op de zuid-
oost punt van Kent en van daaruit 
de graafschap verder te ontdekken.

De VOR 
van LYDD

Peter van Hesse
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grote boog via Middelharnis en Zierikzee 
naar Vlissingen door te vliegen, wat we 
natuurlijk ook deden. Verderop richting 
Belgische kust leek er verder niets aan 
de hand en konden wij met toestemming 
van Ostende Approach langs de kust onze 
route verder op 2.000 voet vervolgen.  

Wel werd ons verteld dat er boven het 
kanaal ook nog slecht weer en lage 
bewolking werd gemeld waardoor we 
besloten om dan maar eerst een tussentop 
op Le Touquet te maken, een vliegveld in 
Noord Frankrijk bij Boulonge-sur-Mer waar 
ik voor mijn buitenland training met mijn 
vliegvader Joop Polderman destijds ook 
al eens was geland. Dat lag weliswaar nog 
wat verder dan Calais maar daar konden 
we dan in alle rust de weersontwikkelingen 
boven het kanaal afwachten. 

Ons geduld werd beloond en na een paar 
uur klaarde het inderdaad op en konden 
wij onze reis naar Lydd vervolgen. We 
konden van Le Touquet nu rechtsreeks 
het kanaal over naar Lydd op 2.000 voet 
met redelijk zicht en na een kwartier zagen 
wij de white cliffs of Folkestone in de verte 
opdoemen. We namen afscheid van Paris 
Info en riepen London Info op voor de 
verdere reis. Na ruim een half uur bereiken 
we Lydd en dat was maar goed ook want 
de avond naderde en het begon al aardig 

donker te worden. En toen ging ik de fout 
in! Op mijn GPS had ik Lydd VOR aangetikt 
en die bracht mij inderdaad recht boven 
Lydd VOR. Alleen had ik niet door dat dit 
de VOR was en zocht ik in de vallende 
duisternis naarstig naar het vliegveld dat 
in werkelijkheid 10 km verderop ligt.  

We hadden inmiddels al contact met Lydd 
Tower en toen ik meldde dat ik het veld 
niet kon vinden werd mij droogjes verteld 
dat ik boven de VOR aan het zoeken was 
en gewoon koers 175 moest sturen om 
naar het veld te komen. Ze waren wel zo 
vriendelijke om de baanverlichting even 
voor mij aan te doen, dat dan weer wel. 
Met het schaamrood op de kaken meldde 
ik me, na de landing op runway 03, bij de 
havendienst. Gelukkig stond de bestelde 
auto ook al klaar en konden wij daar snel 
weg. 

We hadden nog geen hotel geboekt en 
reden langs de zuidkust richting Folkestone 
in de hoop een gezellig hotelletje te vinden 
ergens aan de kust, maar dat viel nog 
tegen omdat veel hotels volgeboekt waren. 
Uiteindelijk vonden wij een hotelkamer in 
het Grand Burstin Hotel aan de haven van 
Folkestone. Wel viel het ons op dat daar 
wel erg veel mensen in cowboykleding 
rondliepen en al snel bleek dat wij midden 
in een Linedance competitieweekend 
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terecht waren gekomen. Na het diner 
brachten wij de avond door in de grote 
zaal met live orkest en vele, overwegend 
oudjes, die daar voor een jury de bekende 
dansstapjes deden. Toch wel leuk voor een 
keer. 

De volgende dag reden wij na het ontbijt, 
met nog steeds veel cowboys en girls, via 
Ashford naar Royal Tunbrigde Welle, een 
toeristische trekpleister op een uur afstand 
van Folkestone. Royal Tunbridge Wells, 
voorheen gewoon Tunbridge Wells, ligt op 
48 km ten zuidoosten van het centrum van 
Londen, dicht bij de grens met East Sussex.  
Meer dan 400 jaar geleden ontstond hier 
een natuurlijke bron die uit de grond kwam 
en die “The Tunbridge Wells” (de putten bij 
Tonbridge) werd genoemd. De stad werd 
daarna een kuuroord en genoot van zijn 
hoogtijdagen als een mondaine badplaats. 
Hoewel de populariteit als kuuroord afnam 
met de komst van baden in zee, blijft de 
stad zeer populair en haalt nog steeds 
ongeveer 30 procent van zijn inkomsten 
uit de toeristenindustrie. 
 
Na een gezellige lunch op een van de vele 
terasjes in het centurm stapten we in de 
auto op weg naar Rye, een klein stadje 
vrij dicht bij zee en één van de mooiste 
plaatsen in zuidoost Engeland. Het telt 
ongeveer vijfduizend inwoners en ligt 
net in het graafschap East Sussex. Het 
plaatsje is befaamd om haar pittoreske 
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uitstraling. Het heeft namelijk leuke 
straatjes met vakwerkhuizen, winkeltjes 
en ook enkele oude herbergen. In de 18e 
eeuw gebruikte de Hawkhurst Gang - een 
smokkelaarsbende - de Mermaid Inn en 
de Olde Bell Inn. Die had men zelfs via 
geheime gangen met elkaar verbonden. Die 
oude herbergen bestaan nog steeds en in 
de Mermaid Inn kun je zelfs overnachten. 
Dat bevindt zich in het pittoreske Mermaid 
Street. In het stadje Rye zelf zijn een aantal 
fraaie vakwerkhuizen te bewonderen, een 
aantal winkeltjes de moeite waard en ook 
een paar historische bezoekersattracties 
te bezoeken, namelijk het Rye Castle 
Museum en het Lamb House. Wij besloten 
die zaterdag verder in Rye te blijven en 
boekten een kamer in de Marmaid Inn. Na 
een heerlijk diner in een van de restaurants 
in de pittoreske straatjes rondden wij de 
avond af met gezellige gesprekken met de 
bezoekers van de hotelbar.

Voor de zondag hadden wij een bezoek aan 
Leeds Castle, vlakbij Maidstone op ons 
verlanglijstje staan. Leeds Castle in Kent 
wordt wel het “mooiste kasteel ter wereld” 
genoemd. Dit kasteel, opgenomen in het 
Domesday Book, was een Normandisch 
bolwerk, een koninklijke residentie 
en een koninklijk paleis. De ligging is 
adembenemend op twee eilanden in een 
prachtig meer. De Royal Manor werd 
oorspronkelijk gebouwd in 857AD en was 
eigendom van een Saksische koninklijke 

2020
20



NOTACHAM -  Mei 2021

2121

familie. Na de Normandische verovering 
werd begonnen met de bouw van het 
eerste stenen kasteel op de site. 

Het kasteel was ook de thuisbasis van 
zes middeleeuwse koninginnen: Eleanor, 
Isabella, Philippa van Hainhault (vrouw 
van Edward III), Jeanne d’Arc, Catherine 
de Valois en Catherine van Aragon. Leeds 
Castle wordt daardoor vaak het “Castle 
of Queens” genoemd. Misschien was 
de beroemdste eigenaar van het kasteel 
wel koning Hendrik VIII, die het kasteel 
renoveerde voor zijn eerste vrouw, 
Catharina van Aragon. De laatste eigenaar 
van Leeds Castle was de ontembare Lady 
Baillie die het kasteel in 1926 kocht en 
Franse interieurontwerpers in dienst nam 
om haar nieuwe huis te transformeren. 
In 1976 werd het kasteel voor het publiek 
geopend. Tegenwoordig komen bezoekers 
van over de hele wereld om dit prachtige 
kasteel te bekijken, gelegen in meer dan 
500 hectare aangelegd park met zijn 
doolhof, grot, watervogels, volières en 
wijngaarden. Het doolhof is vooral populair 
bij de geheime grot in het midden. 

Wij arriveerden bij Leeds Castle rond elf 
uur na een autorit van een uur door het 
prachtige landschap van Kent. We boekten 
meteen tickets voor een rondleiding en 
na een kopje koffie in het Castle View 
restaurant konden wij mee met een 
rondleiding door dit prachtige kasteel. 

Het was inmiddels al 14.00 uur geworden 
en het was de bedoeling dat wij nog in 2,5 
uur zouden terugvligen naar Hilversum, 
dus stapten we in de auto en reden wij in 
45 minuten terug naar het vliegveld waar 
de PH-DRT op ons stond te wachten. Op 
ons verzoek was er al getankt dus konden 
de snel weg, maar opnieuw zaten de 
weergoden ons dwars. De meteo op Lydd 
meldde laaghangende bewolking met fikse 
buien boven het kanaal en langs de Franse 
en Belgische kust. Geen leuk vooruizicht 
op een rustige thuisreis. 

In Nederland was het inmiddels ook niet 
veel beter, dus besloten we dan maar om 
nog een nacht in Kent te blijven en het 
maandag nog maar eens te proberen onder 
het motto “bij twijfel, neem een borrel dan 
mag je zeker niet meer weg”. Het bier in de 
bar van Lydd smaakte daarna niet eens zo 
slecht. We belden even met de Marmaid 
Inn in Rye en konden daar gelukkig nog 
weer een overnachting tot maandag 
boeken.  

Een uur later waren we terug in het 
pittoreske stadje waar alle winkeltjes en 
restaurantjes nog open waren. Het werd 
die avond wederom erg gezellig in Rye. 
Op maandag lukt het ons uiteindelijk 
om probleemloos terug te vliegen via 
Calais, Ostende en Vlissingen naar ons 
vertrouwde EHHV. Het was weer een 
fantastisch weekend geworden. 

2121
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De studie fysische geografie en het 
vliegersberoep bleek een ideale 
combinatie. Je ziet vanuit de lucht 
zoveel verschillende landschappen, dat 
je automatisch nieuwgierig wordt naar 
het ontstaan daarvan. Dat geldt vanaf 
hoogtes van rond de 35.000ft (bewolking 
en zeeroutes zijn dan vaak spelbrekers), 
maar vooral vor VFR vluchten op 1000ft. 

Enkele voorbeelden: Nederland is voor 
een groot deel ontstaan als een delta van 
de Rijn en de Maas, maar na de ijstijden 
vooral door de enorme zeespiegelrijzing, 
overstromingen en dijkdoorbraken. 
Daardoor ontstond in het westen en 
noorden een uitgebreid geulenpatroon. 
Door de stroomsnelheid in die geulen werd 
bij vloed het lichtere slib meegevoerd en 
bij hoogtij afgezet op het vlakke landschap 
als klei. Het zwaardere zand kon zich 
afzetten in de geulen. Die zanderige geulen 
maken een sterkere ondergrond dan de 
klei- en veengronden daarnaast en in de 

Middeleeuwen heeft men daar uiteraard 
de wegen op aangebracht, vanuit de lucht 
herkenbaar aan het vaak kronkelende 
wegpatroon. Als in de winter sneeuw 
is gevallen en de temperatuur rond het 
vriespunt schommelt, dan is dooi op het zand 
duidelijk te zien, terwijl de naastliggende 
klei- en veenlandschappen in de polders wit 
blijven. Het oude geulenpatroon is dan nog 
duidelijker te zien. 

Vaak deden we als instructeurs het 
airwork (overtrekken, steile bochten 
en noodlandingen tot 100ft) boven de 
Eempolder. Als na 20 minuten de leerling 
bleek om de neus werd, was het tijd voor een 
korte pauze en wees ik op de tientallen grillig 
gevormde dijken. Ze zijn oorspronkelijk 
recht aangelegd, maar bij een stevige NW 
storm vanuit de toenmalige Zuiderzee 
braken ze door. Na zo’n dijkdoorbraak 
ontstond door de sterke stroming een diep 
gat dat moeilijk te dichten was. De nieuwe 
dijk werd er omheen gebouwd en kreeg 
daardoor een grillig patroon. In dat gat werd 
een meertje gevormd (“wiel” genaamd). 

Bij de volgende les bleek de vlieger vergeten 
dat bij een steile bocht de neus op de 
horizon moest worden gehouden. Maar hij 
had wél onthouden wat een “wiel” was. 

TEUN’S 
VLIEGVERHALEN
 

Teun Buitink



NOTACHAM -  Mei 2021

23

Mijn andere hobby
Tim Thijssen

Ik ben al heel wat jaartjes ACHA lid en 
vliegen is een mooie hobby maar zo zijn 
er meer.  

In mijn jonge jaren, ergens in de vorige 
eeuw,  trok alles wat Amerikaans was 
mijn aandacht. Zo ook die slagschepen 
(Amerikanen noemen ze Land Yaghts) 
die je daar in de zeventiger jaren op de 
wegen zag rijden.  Hoe groter hoe mooier. 
Destijds was ik de trotse eigenaar van 
een Chevrolet Malibu. Een echte oldtimer 
omdat ie van ellende uit elkaar viel. Maar 
het reed heerlijk.  

In die tijd werden “Amerikanen” nog 
wel eens als “foute” auto’s gezien . En 
toen daarnaast mijn Chevy iets teveel 
problemen begon te krijgen heb ik hem 
met pijn in het hart verkocht. Decennia 
lang bleef de interesse in dit soort auto’s  
latent aanwezig. Zag ik er dan weer eentje 
in een film of serie voorbij komen, dan was 
steevast mijn opmerking : “mooi hè?” 

Uiteindelijk vorig jaar stad en land 
afgereden en van alles en nog wat in dit 
genre bekeken en bereden. Tot uiteindelijk 
deze 1978 Lincoln Continental Mark V 
op mijn pad kwam. Het was liefde op het 
eerste gezicht. Hij is in perfecte staat en, 
voor zijn tijd, voorzien van alle gemakken. 
Electrisch bedienbare stoelen, ramen, 
deurvergrendeling en antenne, heeft airco 
en zelfs cruise control. De auto heeft een 
8 cylinder motor,  een empty/zero fuel 
weight van 2300 kg en is bijna 6 meter 
lang. 

De hobby is het onderhoud en mooi 
maken. Maar nog leuker is een ritje maken 
en onderweg de reakties van de passagiers 
en voorbijgangers te zien en te horen. 

Mensen lachen, steken duimen omhoog 
en verdraaien hun nek. Regelmatig vragen 
wildvreemden of ze een stukje mogen 
meerijden. Zou je dat ook een keer willen, 
neem dan gerust kontakt op. 
(06-1364 6040 of tthijssen@extron.com)  
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Mijn Mooiste foto’s 
Stije Ruiters 

Het plan was om met de Piper Supercub, 
de tulpenvelden in Noord-Holland en 
Friesland te gaan kijken tussenstop 
op Texel en als het mag van Dutchmill 
via de EHR-4 Vliehorst en de EHR-2A 
Marnewaard naar Groningen. De terrassen 
zijn net weer open. Maar vanwege de 
kou blijft de groei achter van de tulpen al 
daar. De weersverwachting voor zaterdag 
was ook te slecht voor deze route. In het 
noorden draaide namelijk een fors aantal 
buien rond Texel - Friesland - Groningen. 
Met als beste verwachting voor Groningen 
3 mijl horizontaal zicht. In het zuiden was 
het wel goed. Met mooie cumulus wolken 
van ongeveer 2 a 3000 ft tot 6500ft (later 
bevestigd door Hans Teijgeler welke die 
dag erboven is geweest met een meisje die 
hij haar eerst luchtdoop had gegeven).  

We zijn via de prachtige biesbosch naar 
Seppe gevlogen voor een landing als 
oefening met de Supercub op een asfalt 
baan. Vervolgens door naar Zeeland 
gevlogen waar het met de zon, eilanden 
en flinke stukken water het een carribisch 
beeld gaf. Op Midden Zeeland hebben we 
heerlijk genoten op het terras van wild 
Zeeuws spek en een echte uitsmijter. Om 
toch aan het originele idee vast te houden 
wist ik dat bij Lisse de tulpen gek genoeg 
al uit zijn. Is het daar dan warmer? 

Als we daar dan toch zijn kunnen we 
proberen om via de CTR van Schiphol terug 
naar huis te gaan. Wij vliegplan doorgebeld 
en vertrokken richting Lisse langs de kust. 
Doorgevliegen naar Noordwijk kregen we 
een zeer vriendelijke verkeersleider van 
Schiphol tower en zei “proceed direct 
Hoofddorp”.  Met 2 orbits over de tower 
en een Victor Departure mochten we door 
de CTR naar huis toe. 
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First Solo 
Michael Kaisers 

Na een proefles in oktober 2019 besloot ik 
om mijn PPL brevet bij ACHA te halen, en 
na de winter kwamen er nog onverwachte 
uitdagingen. Ondanks corona en de 
rampbrand was het dankzij ieders inbreng 
bij ACHA mogelijk om voortgang te blijven 
boeken en te vliegen, zij het minder vaak. 
Ik was hartstikke blij op 15 mei met rond 
22 uur hobbs achter de rug mijn eerste 
solo-vlucht te doen op de PH-SKM, die pas 
weer in dienst was. Er stond een zachte 
zuidelijke wind en het circuit van Runway 
18 bevalt me goed, dus ik kon in alle rust 
van de nieuwe ervaring genieten.  

Inmiddels ben ik ook geslaagd voor de 
gehele theorie PPL en kan ik niet wachten 
dit seizoen vaker in de lucht te zijn, en 
hoop zodra het weer kan meer ACHA-leden 
persoonlijk te leren kennen. 
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Geslaagd voor mijn MLA brevet
Robert van Hees 

Zaterdag 15 mei heb ik mijn MLA brevet 
behaald, wat ging er aan vooraf….    

Vorig jaar heb ik samen met Madelon Pol 
het idee opgevat om te leren vliegen op de 
Dynamic WT9 van Dwarf, een lichtgewicht 
kist met hele strakke vliegeigenschappen 
zo hadden wij begrepen. Door zijn eigen 
gewicht valt deze in de categorie Micro 
Light Aircraft en daar is een apart brevet 
voor nodig. Mijn PPL brevet is inmiddels 
een jaar of 4 oud en hoewel ik in die tijd zo’n 
100 uur Cessna en Katana heb gevlogen 
wordt er wel weer even examenstandaard 
vliegerschap gevraagd.  

Na een korte introductie vorige maand door 
Cees Quist smaakte het meteen naar meer. 
Die strakke vliegeigenschappen bleek niets 
van gelogen. Door de problemen met onze 
eigen vloot heb ik meteen doorgepakt en 
ben flink gaan lessen. De WT9 is licht en 
heeft veel vermogen, je schiet in de take 

off snel over de max. flap speed heen en de 
700 voet is ruim voor het einde van take-
off leg echt wel bereikt. Het beheersen van 
het vermogen is een mooie uitdaging en 
best doorwerken. Weer een aantal lessen 
intensief naast een instructeur gaan zitten 
levert ook meer op dan alleen het toestel 
leren beheersen. Het blijkt dat je jezelf toch 
allerlei onbedoelde vliegtrucs aangeleerd 
hebt die misschien wel veilig zijn maar 
niet helemaal volgens de regels. En eerlijk 
is eerlijk, ik oefen zelden een slow-flight 
of stall recovery dus dat moest allemaal 
aangescherpt worden. 

Het examen werd afgenomen door Ronald 
Jansen, voor mij nieuw maar voor veel 
leden een bekend gezicht heb ik begrepen. 
Een rustige examinator die al pratend 
mij hier en daar iets vroeg te doen en 
uiteindelijk na een uur een welgemeende 
‘gefeliciteerd’ uitsprak. Ik heb de afgelopen 
maand veel gevlogen, veel bijgeleerd en nu 
een extra papiertje op zak. Een goed begin 
van de zomer! 
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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 

A M S T E R D A M

Een vooruitstrevend en professioneel 
makelaarskantoor gespecialiseerd in business- 

en investeringsvastgoed

W W W . V A L K E R I N G E N C O . N L
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Thee/Koffie activiteiten
Mariëlle Lugard

Héééél voorzichtig zijn we weer begonnen 
als clubvluchtencommissie om weer plan-
nen te maken. Voorlopig hebben wij dit, wat 
later in het jaar, na de zomervakantie, op de 
agenda staan: 

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 er dan 
inmiddels zomertijd is, in principe om 
13.00 uur.   

Informatie over onze clubvluchten
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 351 waarvan 33 
begunstigers, 1 lid van verdienste: 
Mariëlle Lugard.  

First Solo: 
Michael Kaisers 

Geslaagd PPL(A) theorie: 
Manu Insinger, Brittney Kavanaugh,
Michael Kaisers en Kostas Soumilas 

Geslaagd PPL (A) SEP 
Frank Sonieus 

Geslaagd MLA: 
Madelon Pol 
Robert van Hees 

Geslaagd: Aerobatic (A)-rating 
Jeroen van den Berg 

Van harte gefeliciteerd allemaal! 
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›  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



Medische mondneusmaskers

www.copperinside.nl

Schakelt COVID-19 
in 1 minuut uit!

Voor 
1 week of 

50 uur gebruik 
zonder 

wassen!


