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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, Anne Kuijper, bar@vliegclubhilversum.nl
 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 DalJunijer, 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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Hij vertelde enthousiast en veel over van alles maar vooral over zijn wetenschappelijke 
expedities naar de Zuidpool vorige eeuw, toen de technieken o.a. op het gebied van 
communicatie nog niet zo ontwikkeld waren. Spannende verhalen over hoe je, tijdens een 
sneeuwstorm, alleen aan een touw vastgebonden naar buiten mocht omdat je na 3 meter 
‘geen hand voor ogen’ meer zag en dus ook op die kleine afstand kon verdwalen….. en 
dat iedereen voor vertrek een medische opleiding kreeg in ‘kiezen trekken’ en ‘amputaties 
uitvoeren’, want er was geen arts bij en externe hulp was onmogelijk. Cocky had bijna een 
eeuw geleefd en kon dus veel vertellen…      

Op dezelfde dag kreeg ik het heugelijke nieuws dat Marianne Roelofs (ATO FI) moeder 
was geworden van een gezonde dochter, Eline Siënna van der Kraan. Als reactie op mijn 
felicitatie reageerde Henk Roelofs dat “opa en oma helemaal van de kaart waren” 

Hopelijk wordt Eline minimaal zou oud als ‘Cocky’. Hoe zal de wereld er over 99 jaar 
voor haar uitzien en wat voor spannende verhalen zal zij straks vertellen, als zij zou oud 
geworden is als ‘Cocky’?? Verhalen die wij ons nu nauwelijks kunnen voorstellen. We 
kunnen daar slechts over fantaseren. Tijd blijft een fascinerend fenomeen. Alhoewel: “We 
zeggen dat de tijd voorbij gaat, maar we vergissen ons; de tijd blijft en wij zijn het die 
voorbijgaan….” 

Brand… 
Het bestuur is samen met Ronald Buschman en enkele ACHA leden nog steeds druk bezig 
om onze vlootcapaciteit weer op het ‘oude’ niveau te brengen. Dat kost heel veel tijd, 
overleg met organisaties zoals: ILenT en de verzekering, maar ook veel energie. Gelukkig 
krijgen wij veel reacties van waardering. Er is zelfs een ACHA lid dat voor ieder bestuurslid 
een doos chocolade ‘MERCI” bij Operations had afgegeven. 

Van de voorzitter
 Léander Petit I

k was even stil toen ik het 
overlijdensbericht ontving 
dat ‘Cocky’ van Vliet op 99 
jarige leeftijd was overleden. 
‘Cocky’ was een goedlachse, 

opgewekte man die heel 
enthousiast werd van vliegen.  
 
Op hoge leeftijd wilde hij zijn 
vliegbrevet nog halen maar hij 
werd medisch niet goedgekeurd. 
Dan maar met iemand meevliegen. 
Hij genoot daar iedere keer weer 
zichtbaar van. Zelfs op zéér hoge 
leeftijd kwam hij regelmatig 
onder begeleiding (“dat is mijn 
nieuwe vriendin” zei hij met een 
ondeugende knipoog) koffie 
drinken bij Marianne op operations. 

5

Tijd...
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Hopelijk gaan de leden nu weer volop 
vliegen en na afloop wat eten en drinken in 
het restaurant ‘Vliegveld Hilversum’, want 
de uitbaters (Martin, Rutger en Arthur)
hebben ook een zeer moeilijke periode 
achter de rug en kunnen onze steun goed 
gebruiken. Alvast bedankt.  

 
 

Wij zijn als vrijwillige bestuurders blij met 
die openlijke steun van de leden in deze 
moeilijke tijd. 
 
Covid-19 
Als ik dit stukje schrijf, ziet het er naar 
uit dat binnenkort de Covid-19 regels 
aanzienlijk versoepeld worden. 

Het afgelopen jaar is er beduidend minder 
gevlogen en heeft ACHA dus veel minder 
inkomsten gehad. 

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!
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Ineens was hij er, Cocky van Vliet, ergens 
in 2009, toen al 87 jaar oud. TV Noord-
Holland maakte een documentaire over 
tijdsbesteding van senioren. En hoewel 
ik het fijne er niet meer van weet werd 
dat bij Cocky een vliegles. Aan onze bij 
uitstek hiervoor geschikte instructeur 
Willem de eer deze klus te klaren. 

Het werd een hilarische aflevering, 
opgenomen op een stralend zomerse dag 
en Cocky maakte zich onsterfelijk toen hij 
moeizaam uit de Cessna klauterend een 
opmerking maakte over zijn heup. Toen de 
regisseur-cameraman vroeg wat daar mee 
was antwoordde Cocky : “Die is nieuw ! “ 
 
Dat was het begin van Cocky en de ACHA 
en RTV Noord Holland. Hij werd een 
van de boegbeelden van de TV column 
“Van zuks dus”, een mini interview serie, 
waarin Cocky als interviewer aan allerlei 

vaak avontuurlijke dingen deelnam. Er 
werd natuurlijk ook nog een vliegavontuur 
opgenomen. 

Cocky besloot vlieglessen te nemen, maar 
raadpleegde gezien zijn leeftijd wel eerst 
een vliegmedisch instituut en koos toch 
maar voor de eeuwige leerling status. 
Eenmaal lid van de ACHA wist hij met 
onnavolgbare humor en charme iedereen 
voor zich te winnen en kreeg stiekem de 
titel  “onze knuffelbejaarde”. Zo geliefd was 
hij dat hij noodgedwongen zijn verjaardag 
in 3 delen moest vieren: familie, buren en 
overig. Eenmaal lid was een jaarlijks mega 
feest met 100 plus gasten in Restaurant 
Vliegveld Hilversum wel zo praktisch en zo 
geschiedde. 

En Cocky werd een vriend. Hij maakte zelfs 
een Valentijnsdag item voor Van Zuks met 
mij als gast. Op vele donderdagen wachtte 
hij met veel geduld op kantoor tot ik 
eindelijk aan “de zwaai”  (alle afsluitchecks 
van links naar rechts) toe was en dan 
togen naar ons plekje bij de open haard 
in het restaurant. Met witte wijn, bitter 
lemon en –ballen. Prachtige oneliners 
wist hij te bedenken, “oei oei !” de meest 
veelzeggende als je hem wat beter kende. 

Cocky passeerde de grens van 95 jaar 
en toen ging het gaandeweg minder 
goed met hem. Begin dit jaar had hij het 
lidmaatschap opgezegd. De Covid golf 
hielp ook niet. We zagen hem nog heel af 
en toe met zijn uitgaans buddy Monique. 
Vandaag belde zijn dochter dat Cocky, 99 
jaar oud, de dag ervoor was overleden. 
Een unieke persoon, een dierbare vriend is 
niet meer. 
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IN MEMORIAM 
COCKY VAN VLIET    
                                
Marianne Toorenburgh
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Speciaal voor de omwonenden van 
Schiphol is er een nieuwe (gratis) app 
ontwikkeld om inzicht te geven in het 
vliegverkeer. De app heet “Notifly” en 
biedt de “buren” van Schiphol real-time 
informatie over het vliegverkeer. Ook 
maakt de app het verwachte vliegverkeer 
en baangebruik voor de komende 24 uur 
inzichtelijk. 

Uit onderzoek dat Schiphol twee jaar 
geleden startte naar de informatiebehoefte 
onder omwonenden, bleek dat er vraag 
is naar meer voorspelbaarheid van 
het vliegverkeer en meer proactieve 
communicatie daarover. Met Notifly wil de 
luchthaven antwoord geven op deze vraag.  

Tijd om de app zelf te gaan proberen. Ik 
heb de Android versie gedownload en 
geïnstalleerd. Eén van de eerste vragen die 
de app stelt is of je je locatie wilt delen. 
Ik heb daar voor toestemming gegeven 
en mijn locatie “Woerden”” in gevuld. Ik 
kreeg toen een melding dat ik buiten het 
werkgebied van Notifly viel. 

Dat maakt de app gelukkig niet onbruikbaar. 
Er kan via een aantal tabjes toch nog aardig 
wat informatie over het vliegverkeer rond 
Schiphol worden opgehaald. 

Als je het tabje “vliegverkeer” onder aan 
het scherm aantikt krijg je een kaartje te 
zien van de regio Schiphol met daarop 
een aantal vliegtuigsymbolen. Die kun je 
vervolgens weer aantikken en dan krijg je 
nadere info over het vliegtuig. 

De blauwe vliegtuigsymbooltjes blijken 
KLM vluchten te zijn of vluchten van de 
KLM-groep zoals Transavia. As je daar op 
inzoomt krijgt je een KL/HV vluchtnummer 
te zien en informatie over het vliegtuig,  
de snelheid, en hoogte. Ook de bestemming 
en vanaf welke baan het vliegtuig is 
vertrokken staat erbij (bij inkomende 
vluchten wordt vermeld op welke baan 
het vliegtuig op Schiphol gaat landen).  

NIEUWE 
NOTIFLY APP     
                                 
Gabe Spalburg
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Een symbooltje van bijvoorbeeld een 
“Cessna” laat de niet-lijnvluchten zien. Zo 
kwam ik daar onze eigen SKM tegen met 
als extra informatie alleen het type (DV20) 
de snelheid en de hoogte. Het plaatje 
dat de app daarbij liet zien was van een 
Cessna Caravan. Dit plaatje wordt door 
de app getoond bij alle niet lijnvluchten. 
Waarschijnlijk om de gebruiker die geen 
verstand heeft van vliegtuigen toch een 
idee te geven van wat daar vliegt. 

De Paarse vliegtuigsymbolen zijn 
lijnvluchten van andere maatschappijen 
of een militair vliegtuig. Ik kwam daar ook 
een F16 van de luchtvaartmaatschappij 
“FLN” tegen met een snelheid van 848 
km/u en een hoogte van 8625 meter. Ook 
laat het overzicht een aantal helikopters 
met bijbehorend symbooltje zien. 

Het overzicht van het vliegverkeer doet 
sterk denken aan flightradar24, maar 
dan met veel minder (gedetailleerde) 
informatie. Er is nog een tabje verwachting 
waarop nadere informatie over het 
baangebruik, het  totaal aantal starts en 
landingen te zien zijn. Die getallen zijn 
weer uitgesplitst naar baan. Ook zie je daar 
de weersomstandigheden (temperatuur 
en wind) op Schiphol en de eventuele 
werkzaamheden aan de banen. 

Het tabje “Jouw ervaring” geeft de 
mogelijkheid door op een “smiley” te 
tikken hoe je het vliegtuiglawaai in je 
omgeving ervaart. Tenslotte vind je onder 
het tabje “meer” nog een aantal settings 
voor notificaties, locatie en contact met 
de klantenservice  Je kunt je dan ook 
aanmelden voor de burennieuwsbrief. Tik 
je daarop dan word je doorgesluisd naar 
de website van Schiphol 
https://www.schiphol.nl/nl/schiphol-als-
buur/pagina/burennieuwsbrief/ 

Notifly is een leuke gratis app die 
allerlei Schiphol informatie geeft. Als 
vliegers halen we informatie over 
het vliegverkeer natuurlijk uit andere 
bronnen, maar het is leuk om via deze 
app meer achtergrondinformatie over (het 
baangebruik van) Schiphol te krijgen. 

www.vliegclubhilversum.nl/nieuws/corona-maatregelen-acha 99
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Van de barcommissie 
Max Heldring 

 
Eindelijk is het weer zover. De bar mag 
weer open voor clubleden m.i.v. 16 juni 
a.s. Helaas is de openingstijd nog 
beperkt tot 22.00 uur en dat betekent dat 
iedereen dan weer foetsie moet zijn. 

Vanaf zaterdag 19 juni is de bar weer 
bezet en wordt dan officieel geopend. De 
openingstijden van de bar zijn aangepast. 
Wij (de barcommissie) hebben daarom 
besloten om de bar woensdagavond 
dicht te houden, aangezien de eerste 
bezoekers pas omstreeks half negen, 
negen uur binnen komen vallen en zij er 
om 10 uur weer uit moeten en dan lijkt een 
barbezetting overbodig. 

Indien bezoekers een consumptie willen 
nuttigen kunnen zij dat elders doen of bij 
het restaurant bestellen. Is er iemand van 
de barcommissie of iemand die op de lijst 
staat van bardiensten aanwezig, dan kan 
diegene eventueel de bar tijdelijk openen. 
 

Dat geldt ook voor de zondagmiddag. 
De bar gaat dan alleen open op dezelfde 
voorwaarden namelijk aanwezigheid van 
iemand van de barcommissie of iemand 
die op de lijst van bardiensten staat. 

Op de zaterdagmiddagen is er wel 
barbezetting gepland vanaf 16.30 uur 
tot uiterlijk 19.00 uur. Natuurlijk blijven 
alle beperkingen in stand,  zoals afstand 
houden, maximaal 30 personen in het 
clubhuis en bij verkoudheidsverschijnselen 
weg blijven. 

Dan weer een dringende oproep aan alle 
leden. Wij hebben dringend behoefte aan 
uitbreiding van de barcommissie eventueel 
een hoofd barcommissie ter vervanging 
van Antoon Wiessenberg en nog een 
barcommissielid ter ondersteuning van 
Anne en Stefanie. 

Heb je interesse neem dan contact op met 
Antoon, Anne of Stefanie. Verder wenst de 
barcommissie iedereen nog een mooi en 
veilig vliegseizoen en veel plezier bij alle 
ACHA clubactiviteiten. 
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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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Betrouwbare vlieginstrumenten 
Voor een klant vloog ik, ergens begin 
negentiger jaren, een twin-turboprop 
naar Kenia. Mij werd verzocht twee jonge 
piloten mee te nemen, zodat zij enige 
Afrika-ervaring konden opdoen. We vlogen 

van Luxor in Egypte naar Khartoum in 
Sudan boven de Sahara. Alles ging goed 
en dus besloot ik de cockpit aan de beide 
copiloten over te laten en ging zelf achterin 
een boekje lezen . . .  Na verloop van tijd 
viel het mij echter op dat de positie van 
de zon ongeveer 90 graden veranderd 
was; zo snel kon de draaiing van de aarde 
niet zijn. De eerste controle wees uit dat 
de dienstdoende crew zeer goed koers 
had gehouden . . . Maar dit kon niet! De 
lucht was nogal turbulent, het bolkompas 
was niet afleesbaar en de koersgiro stond 
rustig in de geplande richting te wijzen . . 

Het kostte enige moeite om erachter te 
komen dat de giro was vastgelopen. Geen 
beweging in te krijgen.  

Na toch maar een grote koerscorrectie 
kwamen we later zonder incidenten 
in Khartoum aan. (GPS was nog niet 
beschikbaar en radiobakens zijn dun 
gezaaid en onbetrouwbaar in heel Afrika!) 

MAARTEN’S
MEMORIES
 

Maarten Driessen
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Maar de groep die het doet is nog te klein. 
Een drietal teams van 2 personen zou 
perfect zijn. Het werk bestaat uit: maaien 
gras, bijhouden heggen en onkruid 
wegwerken. Zowel aan de “airside” kant 
als de “landside”. Plus het gedeelte tussen 
de club en het restaurant waar de witte 
propeller ligt. 

Nu met de droogte moeten we allemaal 
opletten dat de nieuw geplaatste plantjes 
in de plantenbakken niet verdrogen. Er 
staat hiervoor een grote tuingieter in 
het damestoilet. De mensen die nu al 
meewerken weten het al, het geeft een 
extra “clubgevoel”! Je ziet zeer snel 
resultaat waar iedereen plezier van heeft!  
Meld je aan bij: Richard Branderhorst 
0646156195 richbran@xs4all.nl 
of Manu Insinger 0623545656 

 

Ja, we weten het, het is minder sexy dan 
een oproep voor een vlucht met een acro 
kist om je negatieve-G loops nog eens bij te 
schaven..… Via enkele whatsappgroepen 
is het al aangekaart, er is behoefte aan 
nieuwe enthousiastelingen die enkele 
uren per jaar (totaal bij elkaar één dag pj 
geschat) bereid zijn mee te helpen aan het 
“groen” onderhoud van de club. 

Op dit moment zijn we goed bijgewerkt, 
het ziet er verzorgd uit met o.a. mooie 
plantjes bij de ingang, heggen netjes 
geknipt, onkruid is bestreden (met azijn). 
Wat is nou leuker om vanaf een mooi 
verzorgd eigen terras van de club nog na te 
genieten van een mooie vlucht. Natuurlijk, 
we hebben dat jaren uitbesteed, maar dit is 
iets wat we zelf ook kunnen, het scheelt de 
clubkas een kleine 1000 euro pj. 

Oproep voor groene vingers! 
Richard Branderhorst 
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Uitstel invoering FCL
Gabe Spalburg

Uitstel invoering FCL voor niet EU 
luchtvaartuigen tot 20 juni 2022 
AOPA is de afgelopen maanden druk bezig 
geweest om uitstel te krijgen voor de 
verplichting van het hebben van een EU 
brevet voor vliegen van niet EU vliegtuigen. 
Dat uitstel is door de minister gehonoreerd 
(zie publicatie in de staatscourant)  
https://www.aopa.nl/userfiles/nieuws/1405_
stcrt_2021_27517_bekendmaking_opt_
out_1178_2011_dd_2_juni_2021.pdf

Dat is goed nieuws! Er moet echter bij vermeld 
worden dat dit het laatste uitstel is. De regels 
gaan dus volgend jaar op 20 juni wél gelden. Tot 
die tijd blijft de  huidige situatie met betrekking 
tot de brevetten en medische certificaten van 
derde landen (zoals de VS) voor de recreatieve 
luchtvaart van toepassing. Lees voor nadere 
details hierover het artikel van de AOPA. https://
www.aopa.nl/index.php?page=1405&sid=4 

Voor vliegers van een N-kist binnen Europa 
betekent deze nieuwe regelgeving nogal 
wat als je naar een ander Europees land wil 
vliegen. Vanaf juni volgend jaar moet je dan 

Keiheuvel Fly-In 2021
Zaterdag 24 & zondag 25 juli 2021

Na een jaartje zonder Fly-In, zijn we verheugd  
jullie te kunnen melden dat ons jaar-
lijks evenement dit jaar wel kan plaats-
vinden. We hopen jullie allemaal te mogen 
verwelkomen op onze club! 

Koninklijke Aeroclub Keiheuvel opent vanaf 
10 uur ‘s Ochtends zijn deuren voor lucht-
vaartliefhebbers, buurtbewoners en sympa-
thisanten om een kijkje te komen nemen op 
onze vliegclub. Gedurende de hele dag zullen 
vliegtuigen uit binnen- uit buitenland onze 
club bezoeken. Deze vliegtuigen zullen te 
bezichtigen zijn vanop de grond, maar ook in 
actie tijdens hun take-off, landing, en fly-by. 

namelijk naast je Europese brevet ook over 
een geldig FAA brevet beschikken. Blijf je 
binnen Nederland en heb je een Europees 
brevet uitgegeven in Nederland, dan hoeft dat 
niet. (Het land van uitgifte maakt dan ook uit, 
omdat de FAA Europa niet als “land”ziet. Hoe 
het precies zit kan je nalezen op de website 
van de AOPA met Frequently Asked Questions 
over deze wetswijziging. https://www.aopa.nl/
index.php?page=1405&sid=4

Op die pagina staat ook een vraag wanneer de 
wijziging nu precies ingaat. Nou dat weten we 
inmiddels: 20 juni 2021. Nog een jaartje dus 
om alle formaliteiten te regelen als je inderdaad 
met een niet EU geregistreerd door de EU wilt 
blijven vliegen. 
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Nieuw ACHA clublid 
Isis van Hees 

Ik ben Isis, een jongedame van 20 jaar met vanaf jongs af aan één 
droom: vliegen. Met heel veel trots mag ik dan ook zeggen dat ik 
in het najaar van 2022 aan het lang traject van officier vlieger bij de 
Koninklijke Luchtmacht ga beginnen. Ik moet dus nog 1,5 jaar geduld 
hebben voordat ik het uniform van onze luchtmacht kan aantrekken. 
Dus wat ga ik dan doen om die tijd vol te maken? Vliegen natuurlijk!!  
 
Even iets over mezelf: Ik woon in Tienhoven aan de Maarssenveense 
plassen, samen met mijn familie en onze grote bruine beer (de 
Labradoodle). Ik ben erg sportief en ik ben daarom dus geregeld in de 
sportschool te vinden of buiten om een rondje hard te lopen.   

Ik kijk er heel erg naar uit om bij onze vliegclub mijn eerste stappen binnen de luchtvaart te zetten 
en ik hoop jullie allemaal snel te ontmoeten. 

 

  
Nieuw ACHA lid 
Matthijs Tissen 

Ik ben Matthijs Tissen, 24 jaar en al langere tijd vlieg ik vanaf 
EHHV. Ik vlieg reeds op de PH-GYS en nu ik recent naar Hilversum-
Zuid ben verhuisd, heb ik besloten om ook van de ACHA lid te 
worden. In het verleden heb ik gezweefvliegd, ook vanaf het mooie 
Hilversum. 

Ik ben eind 2018 bij Lufthansa Aviation Training begonnen met de 
opleiding tot verkeersvlieger in Bremen, in een tijd waarin er een 
nijpend pilotentekort heerste. Na een klein jaartje ATPL-theorie 
zijn mijn klasgenoten en ik, na het voltooien van de 14 examens 
(in drie dagen), vertrokken naar Florida voor het praktijkgedeelte. 

Daar heb ik leren vliegen op de Piper Warrior vanaf Vero Beach Airport, waar de Piper-
fabriek al jaar en dag gevestigd is. In maart 2020 was ik bijna klaar met het IFR Single 
Engine traject maar toen besloot een of ander virus zich te verspreiden. Halsoverkop zijn 
wij dan ook gerepatrieerd terug naar Europa. De luchthaven van Orlando en Chicago waren 
nog druk, maar eenmaal aangekomen in Zürich was het een compleet verlaten vliegveld. 
Vanaf het panoramaterras kon je letterlijk de vogels horen fluiten. Lufthansa heeft eind 2020 
besloten de opleiding niet voort te zetten vanwege de ingestorte vraag naar piloten en de 
onzekere toekomst.  
 
Tja, en dan? Ik heb mijn PPL gehaald op Teuge en besloten om het - voorlopig - daarbij 
te houden en mij te richten op mijn werk als internetondernemer. Naast mijn werk heb 
ik sinds corona een speciale interesse ontwikkeld in de monetaire geschiedenis (en met 
name ook de toekomst) alsmede de macro-economie. Onderwerpen zoals de (wereldwijd!) 
stijgende huizenprijzen en negatieve rentes probeer ik steeds wat beter voor mijzelf te 
kunnen verklaren. 
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Nieuw ACHA lid 
Hans Hoogsteen 

Zo’n 25 jaar geleden maakte ik mijn laatste solovlucht in een Fuji 
FH20. Vanaf toen tot onlangs was er geen tijd meer voor. Kinderen, 
werk en sporten namen allemaal veel tijd en aandacht. 

Tot onlangs.... want zowel Annelies , die ook lid is geworden , als 
ik zijn Pensionado’s. We komen beiden uit een vlieg-omgeving 
en na laatst een vlucht met studiemaat Coen Potters in zijn 
Cessna besloten we het zelf ook te gaan proberen. En gelukkig 
biedt ACHA de mogelijkheid. 

Even kort over mijn verleden; opgegroeid in Naarden waarna ik 
in  Delft werktuigbouwkunde heb gestudeerd. Direct na afronding 

bij Arthur Andersen gaan werken (nu Accenture) en 2,5 jaar later zelf een bedrijf gestart 
genaamd Magnus. Daar ben ik begin dit jaar gestopt met full-time mee te helpen de kar 
trekken. Ben nog wel zijdelings betrokken Ik ben getrouwd met Annelies, we hebben samen 
7 kinderen, allemaal uit onze vorige huwelijken.

We hebben enorm veel zin om te leren vliegen en ook om de Club en haar leden te leren 
kennen. 

 

 

Nieuw ACHA lid 
Annelies Hoogsteen - van der Wijk. 

 Samen met mijn man Hans Hoogsteen ben ik deze maand lid 
geworden bij de ACHA. Dit jaar beiden met pensioen en klaar voor 
een nieuwe uitdaging…na mijn VWO in Hilversum wilde ik graag 
dierenarts worden maar werd 2 x uitgeloot, dus toen aan het werk: 
als eerste bij de KLM daarna bij een dierenarts, een diagnostisch 
centrum en als laatste heb ik 7 jaar een eigen winkel gehad die ik 
gelukkig op tijd (voor de corona) kon stoppen. 

Wij zijn een “ samengesteld” gezin en hebben 7 .. !!! kinderen. De 
jongste is nog aan het studeren in Delft, de rest werkt of is aan het 
werk en studeert er nog wat bij. Wij zijn gek op beesten, hebben 

3 katten en een hond, wonen heerlijk in het groen met vossen en roofvogels om ons heen. 

Mijn dochter doet een vliegopleiding in Antwerpen. Hans heeft in zijn jonge jaren zelf veel 
gevlogen en wilde het weer oppakken nu we meer tijd hebben. En ik ben gewoon mee gaan 
doen! Heb geen enkele ervaring, alles is nieuw, iedere afkorting berekening of technische 
term moet ik opzoeken. Gelukkig is er een geduldige leermeester Sietse Visser die mij alles 
uitlegt!! Het opnieuw leren , leren is pittig, maar een nieuwe uitdaging is prima. 
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AOPA nieuws / Groene velden
Martijn Wittingen

Oproep van Dutchmill en KNVvl 
Het wordt langzaam weer wat drukker 
in het luchtruim en de KNVvL kreeg van 
MilATCC (Dutchmil) het volgende bericht 
met het verzoek deze informatie te delen. 
Laten we samen ervoor zorgen dat de 
FIS dienstverlening zo efficiënt mogelijk 
beschikbaar blijft. 

Met de komst van de zomer en de 
versoepelingen van het COVID beleid kan 
er ook vanuit de lucht van het mooie weer 
worden genoten. Hiermee neemt ook de 
behoefte aan vluchtinformatieverstrekking 
toe. Hoewel er binnen het MilATCC de laatste 
jaren hard is gewerkt aan het verbeteren 
van de vluchtinformatieverstrekking, staat 
deze vorm van dienstverlening door de 
aanhoudende personele tekorten nog altijd 
onder druk. 

Om de kwaliteit en continuïteit zo goed 
mogelijk op peil te houden is het daarom 
van belang met elkaar een juiste balans 
te vinden. Deze balans kan van de kant 
van de luchtvarenden worden verbeterd 
door nut en noodzaak af te wegen 
alvorens er wordt opgeroepen. Hiermee 
neemt de bereikbaarheid van Dutch Mil 
Info toe waardoor er meer aandacht kan 
worden besteed aan de mensen die om 
uiteenlopende redenen behoefte hebben 
aan dienstverlening. 

De bereikbaarheid neemt tevens toe door, 
indien oproepen noodzakelijk is, kort en 
bondig te communiceren. Hierbij is het 
van belang om een oproep te beperken tot 
maximaal de volgende elementen: 

• Callsign
• Positie
• Vliegveld van vertrek
• Bestemming
• Verzoek type dienstverlening 

Netwerkdag Luchtvaartveiligheid 
Op 21 februari 2020 heeft de 
Minister van Infrastructuur en Water- 
staat (IenW) het Nederlands Luchtvaar-
tveiligheidsprogramma (NLVP) 2020-2024 
aan de Tweede Kamer aangeboden. Het 
NLVP beschrijft hoe de veiligheid in de 
Nederlandse burgerluchtvaart is geborgd 
in de samenhang tussen beleid, toezicht en 
de luchtvaartorganisaties. De Netwerkdag 
is een gelegenheid bij uitstek om je als 
betrokkene in het luchtvaartdomein 
te voorzien van belangrijke en nuttige 
informatie over de veiligheid in de 
luchtvaart, en daarnaast netwerkkansen te 
bieden. 

Op 28 juni 2021, tijd 19.00 - 21.15 uur 
Locatie: Online 

Voorlopig programma 
Tijdens de bijeenkomst kunt u deelnemen 
aan diverse deelsessies, te weten: 

• De Nationale Veiligheidsanalyse (NVA) 
• Luchtruimschendingen 
• Veiligheidscultuur (Just Culture) 

Daarnaast gaan we in gesprek over de 
doelen die we gezamenlijk nastreven in 
relatie tot de veiligheid in de luchtvaart. 
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang 
je het definitieve programma. 

Aanmelden 
Ja kan je tot uiterlijk 21 juni a.s. aanmelden 
via het volgende formulier: https://forms.
gle/vPSJXsY8tPZz24DP7. 

ICAO kaart 2021 
In de webshop van de KNVvL is de nieuwe 
ICAO kaart 2021 per direct beschikbaar. 

Texel Fly-in 20, 21 & 22 augustus 2021 
Texel International Airport organiseert 
de grootste Fly-in van Nederland met 
deelname van honderden vliegtuigen 
vanuit heel Europa. Iedereen met een 
‘luchtvaartuig’ is welkom! 
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De aanhouder wint altijd 
Frank Soonieus 

Na een periode van vele maanden wachten 
was het op 18 mei dan zover: ik kon 
eindelijk mijn PPL examen gaan afleggen. 
Het examen stond eigenlijk al ingepland 
voor begin December. Echter slecht 
weer, een corona lockdown, nog meer 
slecht weer, de brand, niet passende DA-
20s (zowel letterlijk als figuurlijk), nog 
meer slecht weer en het uiteindelijk weer 
beschikbaar komen van de SKM zorgden 
er voor dat het uiteindelijk meer dan 5 
maanden duurde voor het zover was. 

Ondanks de slechte weersverwachting de 
gehele week, was het weer op de examen 
dag goed genoeg om te vliegen. De dag 
voor het examen zou ik nog een keer op 
de SKM vliegen (terugkomend van de 
FLK), echter het weer liet dat niet toe. Er 
zat niets anders op dan op de ochtend 
van mijn examen eerst nog een uurtje te 
vliegen, om weer te wennen aan de zaken 
die verschillen ten opzichte van de FLK.  
 
De ochtend van het examen was het prima 
weer, en kon ik nog even met de SKM 
weg. In de kist voelde het direct aan als 
vanouds en ik kon zelfs touch-and-go’s 
maken. Een prima voorbereiding voor de 
examenvlucht later die dag. 

Als examen vlucht had ik een vlucht 
voorbereid naar EDLS, met als uitwijk 
EHTE. Na de briefing en de walk around 
gingen ik samen met examinator Cees 
Quist op weg richting Apeldoorn. Een flinke 
regenbui vlak voor Apeldoorn, zorgde 
ervoor dat er werd besloten om richting 
het laagvlieggebied in de Flevopolder 
te gaan. De gecombineerde ferry/les 
vluchten op de FLK kwamen ineens goed 
van pas. Eenmaal aangekomen boven het 
laagvlieggebied, kwam het dichttrekken 
van het gas dan ook niet als een verrassing. 

Na het uitvoeren van een noodlandings 
circuit gingen we terug naar EHHV waar 
op 2000 ft een paar steile bochten en een 
clean stall werden uitgevoerd. Vervolgens 
werd wederom het gas dicht getrokken 
voor een glide-in op het veld (RW 31). Na 
een 360 om voldoende hoogte te verliezen, 
volgde een succesvolle touchdown. Door 
de harde wind (10 a 15 kn) verloor ik meer 
snelheid dan verwacht, maar uiteindelijk 
werd toch de baandrempel met voldoende 
snelheid bereikt. Na de doorstart en 
het uitklimmen over de tennisbanen, 
werd voor de laatste keer het gas dicht 
getrokken voor een EFATO. Een flapless 
landing vormde uiteindelijk het slot van 
het examen. 
  
Een mooie vlucht op de vertrouwde SKM, 
waarmee een turbulente en hectische 
periode werd afgesloten. Een periode die 
een sterk beroep deed op het geduld en 
doorzettingsvermogen. Met dank aan Bob 
Verkroost die me met veel geduld naar het 
examen heeft begeleid. 

De conclusie van dit verhaal: 
De aanhouder wint altijd !! 
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Voorzien van koffers en tassen en voor 3/4 volgetankt vertrokken wij van baan 18 en 
klommen we uit over de Loosdrechtse plassen richting Pampus. Altijd weer even leuk om 
in het fort te kijken waar de Duitsers in de oorlog de kanonnen vanaf hebben gehaald om 
zelf te gebruiken en dan door te vliegen naar Volendam waar het op de boulevard altijd 
gezellig druk is. Via Hoorn en Medemblik kwamen we uit bij Den Oever waar wij afscheid 
namen van Amsterdam Info en havenmeester Ed de Bruin op Texel opriepen, die ons al 
vrolijk verwelkomde met baan- en weerinformatie. Na een minuut of tien landden wij op 
baan 21 en taxieden wij naar de havendienst. We mochten het autootje van Ed lenen voor 
de tocht naar ons hotel en het de volgende dag weer terugbrengen met als booschap 
“gooi er maar wat peut in”. 

I
n deze Coronaperiode waarin 
het nog niet altijd mogelijk 
is om naar het buitenland 
te vliegen is een reis door 
eigen land ook erg leuk, zeker 

wanneer je een paar vliegvelden 
aandoet en er in de buurt ook een 
of twee nachten doorbrengt. Zo 
ondernamen wij ooit op een vrijdag 
met vrienden een vliegreis die 
ons langs de waddeneilanden zou 
brengen, te beginnen met Texel.  
 
Natuurlijk waren we al een aantal 
keren op EHTX geweest en telkens 
weer teruggevlogen naar EHHV, 
maar als beginbestemming van 
een lang reisweekend voelde dat 
toch heel anders aan.  

Met PH-DRT langs 
de Waddeneilanden 

Peter van Hesse
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We hadden een hotel geboekt in De Koog 
en na het inchecken brachten wij een 
gezellige avond in het dorp door. 

De volgende dag reden we na het ontbijt 
weer naar het vliegveld voor onze vlucht 
naar Ameland. Op deze vlucht van 40 
minuten zouden we dan over Vlieland en 
Terschelling vliegen, waar je normaal niet 
zo gauw komt omdat daar geen vliegveld 
is. We hadden nog genoeg brandstof aan 
boord, dus konden we meteen weg en na 
het inleveren van de auto  en afscheid van 
Ed de Bruin, taxieden we naar baan 21 voor 
de take-off. Na een rechterbocht langs de 
kust en over De Koog vlogen wij richting 
Vlieland dat wij in verte al zagen liggen. In 
korte tijd vlogen we al over Vlieland heen. 
We bleven op 1000 voet om het eiland 
goed te kunnen bekijken. 

Het eiland Vlieland heeft een oppervlakte 
van slechts 36 vierkante kilometer 
en is hiermee het kleinste bewoonde 
Waddeneiland van Nederland. Het eiland 
is twaalf kilometer lang en maximaal 
twee kilometer breed. Op Vlieland wonen 
1200 mensen maar in de zomer is het 
er natuurlijk veel en veel drukker. De 
meeste bewoners wonen in het enige dorp 
van het eiland: Oost-Vlieland. Vlieland 
heeft het schoonste zandstrand van alle 
Waddeneilanden. De meeste toeristen 

komen hier op vakantie om te wandelen en 
te fietsen in de ongerepte natuur. Vlieland 
heeft ook een belangrijk oefenterrein 
voor de Nederlandse jachtvliegtuigen en 
helikopters, de Vliehors Range. Dit NAVO-
schietterrein ligt op het meest westelijke 
deel van het Waddeneiland Vlieland. Het 
is een gebied van ongeveer 17 vierkante 
kilometer. Gelukkig werd er die zaterdag 
niet geoefend en konden wij ongestoord 
doorvliegen. 

Na Vlieland kwam Terschelling in zicht, 
dat tot 1942 bij de provincie Noord-
Holland hoorde. Het is het derde 
bewoonde Nederlandse waddeneiland 
en maakt nu deel uit van Friesland.  De 
totale strandlengte is zo’n 40 kilometer 
en de totale lengte van de fietspaden is 
ruim 70 kilometer. Net als bij de meeste 
andere Waddeneilanden is ook hier 
het toerisme een belangrijke bron van 
inkomsten. In het hoogseizoen herbergt 
het eiland meer dan driemaal zoveel 
mensen als in de winter. Sinds 1981 is 
Terschelling jaarlijks in juni de locatie voor 
het Oerol Festival. Verder kent Terschelling 
sinds 1875 de zeevaartschool Willem 
Barentsz. 

Inmiddels zagen wij ons einddoel voor 
die dag al in de verte liggen, het eiland 
Ameland. Ook al een aantal keren vanaf 
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Hilversum of Lelystad naar toe gevlogen, 
maar nu onze thuisbasis voor twee dagen. 
De aanvliegroute voelde vertrouwd, 
melden bij de vuurtoren en dan downwind 
langs de kust om te landen op de grasbaan 
27. Na de landing taxieden we langs de 
bekende blauwe tonnen en parkeerden 
de PH-DRT bij de havendienst. De eerste 
nacht hadden wij gereserveerd in Hotel 
Nobel in Ballum en daar konden wij 
vanaf het vliegveld te voet naar toe. Wij 
kregen mooie net gerenoveerde kamers 
toegewezen en sloten de dag af in het 
gezellige moderne restaurant. 

Het was inmiddels zondag geworden en 
voor vandaag en morgen hadden wij fietsen 
gehuurd om het eiland te verkennen. Met 
4 fietsen naast of achter elkaar op een 
rijwielpad rijden leek ons niet zo handig, 
dus huurden wij 2 tandems bij eh.. Nobel, 
want op Ameland heet bijna iedereen zo. 
Met 2 tandems kun je makkelijk naast 
elkaar fietsen en per persoon hoef je 
dan minder hard te trappen. Ook praten 
onderweg is dan eenvoudiger met minder 
roepen of schreeuwen. We hadden 
gepland om een fietstocht over het eiland 
te maken, langs de kust met als eindpunt 
Nes. Voor de tweede nacht hadden we 
namelijk geboekt in Hotel Noordzee in Nes. 
Onze bagage zou dan van Hotel Nobel naar 
Hotel Noordzee worden gebracht en toen 
wij in de middag in het hotel arriveerden 
bleek dat inderdaad goed geregeld te zijn.  

20

Met gezellige wandeltocht door Nes en 
lekker borrelen aan de haven vierden 
wij onze enorme fietstocht van wel 15 
kilometer over het eiland. 

Na het ontbijt op maandagmorgen fietsten 
wij direct weer terug naar de fietsverhuur 
in Ballum, waar ook onze bagage wederom 
was afgeleverd en liepen daarvandaan 
naar de havendienst om ons vliegplan 
in te dienen, ditmaal naar onze laatste 
bestemming het Duitse waddeneiland 
Nordeney (EDWY). Hiervoor moesten wij 
na het passeren van Schiermonnikoog 
en Rottumerplaat nog langs twee duitse 
eilanden vliegen, Borkum en Juist, aan de 
andere kant van de monding van de Eems, 
voordat wij na een vlucht van 45 minuten 
konden landen op de de asfaltbaan 16 van 
Nordeney Flugplatz. Een taxi bracht ons 
naar ons hotel in de stad. 

Norderney is een van de Oost-Friese 
eilanden die in het noordwesten van 
Duitsland in de Duitse Bocht met vijf 
meter maar vlak boven de zeespiegel 
liggen. De zeven bewoonde eilanden en 
de vijf onbewoonde grotere zandbanken, 
zandplaten en eilanden liggen voor de 
kust van de regio Oost-Friesland in de 
deelstaat Nedersaksen. Vanuit het westen 
gezien is Norderney het derde bewoonde 
Oost-Friese eiland met een oppervlakte 
van 26,29 km² en een lengte van 14 
kilometer in oost-westelijke richting.  

2020
20
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Iets kleiner dan Vlieland dus. Over de 
gehele noordzijde van het eiland ligt 
een zandstrand van zo’n 14 kilometer 
lengte, dat in het stadsgebied door een 
deklaag afgeschermd is, ter bescherming 
van het eiland tegen hoogwater en 
stormvloeden en dat tevens dient als 
voetgangerspromenade. 

Ons hotel lag aan de boulevard en we 
kregen mooie kamers met uitzicht over 
het strand en de zee. Op het strand en 
de boulevard stonden de kenmerkende 2 
persoons strandstoelen die je wel vaker 
aan de Noordduitse kust ziet. De hele 
entourage gaf ons direct het gevoel dat je 
in het buitenland op vakantie bent. Na een 
wandeling door de stad vonden we een 
gezellig restaurant aan de haven, waar wij 
onze vliegdag weer afsloten. 

Dinsdag, de laatste dag van onze korte 
vakantie was aangebroken en wij maakten 
ons op voor de vlucht van Nordeney terug 
naar EHHV. Wij waren daar vertrokken met 
3/4 tanks AVGAS en tot nu toe konden we 
ons daarmee goed redden. Voor de vlucht 
van 1 uur en 15 minuten hadden we echter 
te weinig en op het vliegveld bleek dat daar 
geen brandstof te tanken was. Ons werd 
geadviseerd om even naar de overkant 
van de waddenzee naar vliegveld Norden 
(EDWS) te vliegen waar wel getankt kon 
worden. Zo gezegd zo gedaan en na de 
takeoff op baan 16 volgde een korte vlucht 

van 10 minuten naar Norden Flugplatz. 
Daar konden wij weer 3/4 vol tanken 
(goedkoper dan op Hilversum) en ook ons 
vliegplan voor Hilversum indienen.  

Na een praatje met de havendienst en 
een kopje koffie vertrokken wij hier ook 
van baan 16 richting zuidwest voor onze 
thuisvlucht. We vlogen via de provincies 
Groningen, Friesland de Noord-Oostpolder 
en Flevoland terug naar Hilversum met 
prachtig weer en prima zicht. Na de landing 
op baan 31 stalden wij de PH-DRT in zijn 
hangaar bij de havendienst, waarna wij op 
het terras nog wat konden napraten en 
nagenieten van een heerlijk lang weekend 
langs de Waddeneilanden. Een aanrader 
voor elke sportvlieger! 

2121
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Vorige maand schreef ik als vlieger en 
geograaf over het afwisselende landschap 
waar we zo van kunnen genieten als we 
bij mooi weer op 1000 ft boven Nederland 
vliegen. Vanuit EHHV gaan onze meeste 
overlandvluchten naar EHTX en EHAL. U 
moet eens letten op de verkaveling. Vele 
secundaire wegen zijn aangelegd op de 
iets hogere zandruggen die zijn ontstaan 
in de oude bochtige geulen. Vanaf de weg 
hebben de boeren vanuit hun boerderij 
het daarachter liggende land ontgonnen 
en zo kreeg je fraaie patronen. 

Een mooi voorbeeld ligt op final van onze 
baan 13: de weg langs Sijpestijn in Nieuw 
Loosdrecht ligt op zo’n flauwe bochtige 
geul. De boeren breidden hun land uit 
naar het NW en kwamen allen uit op één 
punt. Voor ons dé plek om op baseleg in te 
draaien naar final van baan 13. 

Een heel andere verkaveling is te zien in de 
nieuwe polders: Wieringermeer, NO-polder 

en Flevoland. Vanuit de lucht alles rechtlijnig 
saai. Maar let u eens op de plaats van de 
boerderijen: niet midden in het land, maar 
op de hoekpunten. Soms zelfs 4 tegenover 
elkaar als een mooie “naoberschap”.  

Op de universiteit heb ik de hoogleraren 
een aantal keren meegenomen o.a. naar 
Texel. Vóór de landing eerst een rondje 
over de Slufter omdat dit geulenpatroon 
een stukje ongerept landschap is, als 
voorbeeld hoe half Nederland is onstaan. 
Bij het eestvolgende mondeling tentamen 
geologie van Nederland kreeg ik een ruime 
voldoende. Zo doe je dat. 

Eind 1967 haalde ik mijn kandidaats en 
kwam direct daarna weer in dienst van 
de KLM. Niet meer als navigator, maar 
als “tweede tweede”op de DC8. Het bleek 
al snel dat ik alleen boven de 5000 ft de 
automatische piloot kon bedienen en de RT 
mocht doen. Dat betekende een aanal jaren 
geen starts en landingen en die zijn voor 
een vlieger toch de krenten uit de pap. 

Maar gelukkig had de toenmalige KLM 
Aerocarto tijdelijk vliegers nodig op de Piper 
150, de C206, de Pilatus Porter en de DC3. 
Een ideale combinatdie van kisten maar ook 
van mijn studie kartografie en vliegen. Van 
1967 tot 1969 werd ik daar gedetacheerd.  

TEUN’S 
VLIEGVERHALEN
 

Teun Buitink
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First Solo 
Rijkwessel de Valk 

“Het moment van de solo heb ik enorm 
naartoe geleefd. De aanloop hiernaar 
drukte de zenuwen wellicht. Het was een 
mooie, stabiele zaterdagochtend en ik zou 
die dag een progressie test vliegen. Nadat 
we geland waren en de zenuwen waren 
gaan liggen, vroeg Robert aan me of ik nog 
een uurtje wou vliegen. Nou, dat hoefde hij 
geen twee keer te vragen. Enkele minuten 
later zaten we weer in het circuit om nog 
wat landingen te oefenen. 

Na een touch-and-go nam Robert de radio 
over en meldde een full-stop.  Eerst dacht 

ik nog dat we misschien een pauze zouden 
houden, maar eenmaal langs de baan 
vroeg Robert me de motor uit te zetten, 
stapte uit en zei: “hij is van jou, vlieg maar 
één circuit. Tot zo!” Misschien naïef, maar 
dat had ik niet aan zien komen.  

Het moment suprême was dan eindelijk 
daar. Alles dat ik van Robert geleerd heb 
komt juist nú van pas. Op dat moment 
voelde ik me volledig op mezelf aangewezen 
en dat ik de absolute verantwoordelijkheid 
zelf droeg. Ik stel hoge eisen aan mezelf, 
dus was dit hét moment om te laten 
zien dat ik het kan. Zoals altijd deed ik 
de checks, maar dit keer toch wat extra 
grondig. 

Eenmaal opgelijnd voor de 31 overviel me 
een gevoel van euforie. De bijbehorende 
glimlach op mijn gezicht kon ik niet 
helpen onderdrukken (getuige de foto). 
Het circuit en de daaropvolgende full-
stop verliep precies zoals ik het vooraf 
had uitgedacht. Zo nu en dan hoorde ik 
nog een denkbeeldige Robert naast me 
als geheugensteun. De Katana zo elegant 
als ik kon weer aan de grond gezet en 
naar Robert terug getaxied, waarna hij me 
vroeg of ik zin had om nóg vijf circuits solo 
te vliegen. Mijn dag kon niet meer stuk!” 

Webcast geschiedenis luchtdienst
Bron: KNVvL 

Netherland-America Foundation (NAF) 
maakte een webcast over de eerste 
rechtstreekse verbinding tussen 
Amsterdam en New York City door KLM. 
De start van deze dienst direct na WO 
II was niet alleen symbolisch voor de 
Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, 
deze route en de KLM-dienst hebben een 
sleutelrol gespeeld om de twee landen 
steeds dichter bij elkaar te brengen.

Je kunt de webcast terugkijken op Vimeo: Connecting Flight: 75 years Amsterdam - New York
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Mijn Mooiste foto 
René Verjans

Koninginnedag 2012! 

Die dag was ik ‘s ochtends even bij vrienden 
op de koffie in Werkhoven, een klein plaatsje 
bij Bunnik. Op de koffietafel lag een lokaal 
suffertje waar mijn oog op moest vallen; 
die middag zou het Vliegend Museum van 
Seppe op bezoek zijn aldaar met een vers 
gemaaide landingsbaan ergens in een wei. 

Ik stuurde een appje naar mijn collega 
waarvan ik wist dat die daar vliegt op een 
Tiger Moth met de boodschap van ‘mooie 
dag gewenst en leuk langs te komen 
zo vlak bij Utrecht’. Het antwoord was: 
‘Er is nog plek’! Dat liet ik me natuurlijk 
geen 2 maal zeggen. ‘s Middags met de 

auto naar Seppe en even later hingen we 
na een korte briefing met enkele Tiger 
Moths en Super Cups in de lucht op 
weg naar Werkhoven. Het was uiteraard 
een schitterende middag met een mooi 
zonnetje, lekker temperatuurtje, etc etc. 
‘s Avonds terug naar Seppe met een laag 
zonnetje en onderweg maakte ik deze foto. 

Voor mij een mooie herinnering aan een 
nog mooiere dag zittend in de buitenlucht, 
zicht op trillende metertjes in de cockpit en 
een geur van ‘oud’. Zoals luchtvaart moet 
zijn en voelen weet ik inmiddels! 

Met dank aan het Vliegend Museum en 
Jan! Bewegende beelden van tijdens te 
vlucht te zien via https://tinyurl.com/
ejvs64mu 
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Sterke verhalen 
Henk Roelofs 

 
Carabinieri 
Luchthavenbeveiliging kan soms heel 
vervelend zijn, vooral als ze alleen maar 
Spaans spreken. 
Zo overkwam het ons dat wij bij aankomst, 
ik dacht dat het Valencia was, de tas met 
de papieren van onze Cessna 172 in het 
vliegtuig hadden laten liggen. 

Na een aangenaam verblijf wilden we 
bij terugkomst op de luchthaven via 
de vertrekhal naar het general aviation 
gedeelte lopen om onze vlucht voor te 
bereiden. Helaas hadden de aanwezige 
carabinieri andere plannen met ons. 
Zij verwezen ons steeds naar een rij 
toeristen die stond te wachten voor een 
incheckbalie, ze dachten natuurlijk dat wij 
daar bij hoorden, we zagen er ook uit als 
toeristen. We probeerden in het Engels, 
in het Duits en een beetje Frans kenbaar 
te maken dat wij met ons eigen vliegtuig 
waren en graag naar het general aviation 
deel wilden lopen. Ze begrepen er niets 
van. Nors kijkend verwezen ze ons steeds 
maar weer naar die rij wachtende toeristen. 

Nou zagen deze mannen er nogal gevaarlijk 
uit. Streng kijkend met grote karabijnen in 
hun handen. Wij durfden niet al te veel te 
protesteren en uiteindelijk besloten we 
maar weer naar buiten te gaan. Nu had ik 
bij aankomst, opzij van de vertrekhal, een 
slagboom gezien met een bewakingshokje. 

Niet ver achter die slagboom stond ons 
Cessnaatje op het platform. Dat gaf ons 
een idee. Ik zei tegen Jacqueline naar 
de slagboom te lopen en tegenover de 
bewaker zogenaamd naar de vliegtuigjes 
te gaan kijken en af en toe vriendelijk naar 
hem te lachen.  Zelf zou ik dan proberen op 
handen en voeten onder zijn loketje door te 
kruipen om op het platform te komen en zo 
de papieren te gaan halen. 

Ons plannetje werkte. De bewaker werd 
behoorlijk afgeleid door Jacqueline. Toen 
rond twintig jaar oud, kort rokje, T-shirt, 
lange haren. Een plaatje om te zien. Welke 
man kan daar zijn ogen van af houden? Op 
die manier kon ik op het platform komen 
en de tas met de papieren uit de kist 
halen. De bewaker heeft mij nooit gezien 
en camera’s waren er in die tijd nog niet. 
Teruglopend deed ik alsof ik zojuist geland 
was en met de tas onder de arm liep ik 
naar Jacqueline en begroette haar met een 
dikke zoen. 

Met nog een vriendelijk knikje naar de 
bewaker liepen we zo samen weer naar 
de vertrekhal. Echter dit keer met de tas 
onder de arm waarop met grote letters de 
registratie van de kist stond. 

Tot onze grote verrassing reageerden de 
carabinieri dit keer in het geheel niet. Ofwel 
hadden ze het inmiddels begrepen, ofwel 
zagen ze vaker mensen met een vliegtas 
naar het general aviation deel lopen. Hoe 
dan ook, wij konden ons Spaans avontuur 
voortzetten, maar voortaan wel elke keer 
de vliegtas meenemend. 
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Nostalgie 
Olof en Noor Groesz 

Het oproepje in de Notacham van april 
om iets over de SKE te schrijven, riep bij 
ons toch wel heel veel herinnering op. 
Onlosmakelijk verbonden was de kist 
waar we allebei les in hebben gehad, 
maar ook later de kist die op bijna alle 
clubvluchten heeft meegevlogen. Ik ben 
in de fotoarchieven gedoken en heb nog 
wat foto’s kunnen vinden van de SKE. We 
zullen maar zeggen “gelukkig hebben we 
de foto’s nog” 

Vanaf het begin van deze eeuw hebben 
we uitsluitend met ons eigen vliegtuig 
de PH-GSZ gevlogen, en onze relatie met 
de SKE dateert van voor die tijd, door de 
lesvluchten. Bovendien hebben we die tijd 
overwegend in Frankrijk gewoond, en daar 
had ons toestel dan ook zijn home-base. 

Maar we hebben wel veel clubvluchten 
meegemaakt, die we dus van zuid naar 
noord hebben gevlogen en daar hebben 
we de vertrouwde SKE vaak gezien en 
gefotografeerd. Onze plaatjes van de SKE 
komen dan ook van La Rochelle, Albertville, 
Colmar, Wroclav, Quiberon enz.  

Maar ook van onze eigen vluchten ten 
zuiden van de Alpen hebben we wel mooie 
plaatjes. De Mont-Ventoux zie je zelden 
zo besneeuwd, en bij een landing op 
Barcelonnette moet je rekening houden 
met het feit dat in de approach mensen 
BOVEN je aan het skiën zijn. Daar heb 
je in Nederland geen last van, gelukkig 
maar, want als je in Nederland mensen 
boven je ziet tijdens het vliegen, dan heb je 
waarschijnlijk wel een probleem . 

In het meinummer van de NotACHAm staat 
een verhaal over vliegveld Lydd. Wij waren 
daar toevallig ook een paar maanden 
geleden, omdat de nieuwe eigenaar ons 
toestel in Engeland afgeleverd wilde 
hebben. We vertrokken uit Lelystad met 
schittereend weer en 62 liter en kwamen 
anderhaf uur later aan met 35 liter. Noor 
maakte onderweg een laatste foto van het 
dashboard en vanaf die foto kan je alles 
deduceren wat het vliegen voor ons zo 
bijzonder heeft gemaakt in de afgelopen 
20 jaar. Ik besloot prompt om te stoppen 
met vliegen: zo mooi wordt het nooit meer. 

Zodoende is het niet alleen de PH-SKE die 
ons in de nostalgie dompelt, maar ook 
onze PH-GSZ. 
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Onderzoek 
Een jaar geleden ben ik begonnen met 
onderzoek doen en een business plan 
schrijven. Hierbij zijn we gaan rondkijken bij 
verschillende kleinere vliegtuigonderhouds 
bedrijven, maar ook bij KLM Engineering 
& Maintenance en Aircraft End of Life 
Solutions (AELS). Tevens heb ik een 
inventarisatie gemaakt van leveranciers 
in het buitenland. Zo hebben we een goed 
beeld gekregen van het aanbod en de markt 
die we willen bedienen. In Amerika en in 
Engeland zijn er een aantal concurrenten 
maar geen op het Europese vaste land. 
De doelgroep zijn vooral bedrijven die een 
uniek items willen kopen voor op kantoor 
of vermogende particulieren en luchtvaart 
enthousiastelingen.

 

Metaal kunstenaars 
Aangezien we nog niet over een eigen 
werkruimte beschikten zijn we op zoek 
gegaan naar metaalbewerkingsbedrijven. 
We kwamen in contact met 2 metaal 
kunstenaars in Zaandam. Zij werken in 
een grote maakgemeenschap en hebben 

Jean van ‘t Hof 

Pandemic blues 
Door de Corona pandemie is/was het leven 
van de meeste mensen aardig door de war 
geraakt. Dat gold ook voor mij en mijn 
gezin. Mijn vrouw werkt als huisarts en 
zij was druk in de frontlinie van de Corona 
crisis. We hebben twee tiener dochters 
(11 en 13). De één in groep 7 en de 
andere in de brugklas. Dat betekende veel 
thuis lesgeven toen ze niet of gedeeltelijk 
naar school mochten. In mijn werk als 
gezagvoerder bij KLM Cityhopper was 
ook alles anders, weinig vluchten, soms 
weken niets. Ook heb ik een coachpraktijk 
Aviation Coaching waar ik aspirant en 
ervaren vliegers coach voor selecties en 
Crew Resource Management trainingen 
geef aan medische en directie teams. 
Zowel de coaching als de trainingen vielen 
compleet stil, nu al zo’n 1,5 jaar. 

Corona creativiteit 
Met een aantal kennissen ben ik gaan 
brainstormen wat we zouden kunnen 
doen in de Corona-tijd. Voor de meesten 
kennissen uit pure financiële nood 
aangezien zij zonder werk en inkomen 
kwamen te zitten. We hadden genoeg tijd 
om creatieve ideeën uit te werken. Met 
een collega vlieger/instructeur kwamen 
we op het idee om exclusieve meubelen 
en design items te maken van oude 
vliegtuigmaterialen. We zouden mooie 
dingen kunnen gaan maken en tevens 
helpen om te recyclen en bij te dragen 
aan een circulaire luchtvaart. We waren 
enthousiast, richten Aeroplane Furniture 
op en gingen aan de slag. 
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de atelierruimte om aan grote objecten te 
werken. We hadden een click en wilden 
ook samen het avontuur aangaan. 

Eerste project 
Voor ons eerste project wilden we graag 
een vleugel tafel maken. We konden 2 
mooie vleugels met retractable gear kopen 
in Midden Zeeland van een oude Piper 
Arrow Turbo. Deze kist met Amerikaanse 
registratie had een motorstoring na take 
off gehad en een gear up landing gemaakt. 
De vleugels van het vliegtuig waren 
geheel onbeschadigd door de buiklanding 
op zachte grond, maar het toestel was 
economisch total-loss. Met een lange 
trailer zijn we de vleugels gaan halen om 
deze vervolgens naar de metaalbewerkers 
in Zaandam te brengen.  

Verfafbijt 
Er zou begonnen worden met het 
ontdoen van de verf. Hiervoor hadden 
we professionele verfafbijt nodig. De verf 
op een vliegtuig is snoeihard en laat zich 
moeilijk verwijderen. Na wat onderzoek 
bleek dat we een twee-componenten afbijt 
in gelvorm moesten gebruiken. Een smerig 
goedje wat alleen op temperaturen ruim 
boven de 10 graden Celsius werkt. Het was 
27 januari en mijn dochters en ik maakten 
een iglo in de tuin en ik maakte vluchten 
met de PH-DON in de sneeuw, dus dat verf 
afbijten liet nog even op zich wachten.We 
moesten ook nog aan de verfafbijt zien te 
komen. Deze moest uit Engeland komen en 
met de Brexit en als Dangerous good zou 

dit wel een aantal maanden kunnen gaan 
duren. Uiteindelijk hadden we een goed 
alternatief in Nederland gevonden. Begin 
maart was de temperatuur eindelijk boven 
de 10 graden en konden Giel en Jasper 
(onze metaalbewerkers) aan de slag met 
de het verfafbijtproces. 

Van vleugel naar tafel 
De verf ging er redelijk goed af en het 
polijsten kon beginnen. Het begon al 
ergens op te lijken. 

Met een kale vleugel moesten we nadenken 
wat we wilden qua tafelpoten. Van een 4,5 
meter lange vleugel een stabiele tafel te 
maken bleek nog wel een uitdaging. We 
hadden alleen één wiel als draagpunt. 
Het uiterst sterke bevestigingspunt wat 
normaal aan het vliegtuig zat had geen 
functie als tafel dus we moesten wat 
anders bedenken. 

Na wat ideeën hebben we een kartonnen 
mal laten maken van het de ontwerp en 
na ieders goedkeuring hebben de metaal 
bewerkers deze middel een laser snijder 
gemaakt. Werkelijk een prachtig resultaat. 
Aan de kant van het wiel moest ook nog 
een constructie worden bedacht om 
stevigheid te creëren, zodat iemand zonder 
problemen op de hoeken van de vleugel 
tafel kan leunen. Hier hebben we een soort 
towbar-achtige constructie laten maken, in 
stijl van het landingsgestel. In dit proces 
bleek dat we onze ideeën goed konden 
laten uitvoeren op een zeer hoogwaardig 
niveau. 
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Eindresultaat 
Inmiddels is ons eerste project al weer 
een tijdje af en zijn we zeer te spreken 
over het eindresultaat. De vleugeltafel 
kon niet in de werkplaats blijven staan, 
maar waar ga je met zo’n grote tafel naar 
toe zolang die nog niet verkocht is. Om 
kosten te besparen hebben we nog geen 
eigen kantoor of showroom, maar dat 
bleek geen punt. Een goede relatie van mij 
was zo enthousiast dat hij de vleugeltafel 
wel in bruikleen wilde hebben voor op het 
hoofdkantoor van Schouten & Nelissen. 
Ze hebben serieuze interesse dus wellicht 
blijft de tafel daar ook staan, maar hij is 
nog niet verkocht! 

Samenwerking 
We vinden samenwerken met anderen 
nuttig, leuk en leerzaam. Ook bijdragen aan 
onderwijs, werk en kansen voor jongeren 
vinden we heel belangrijk. Daarom heb 
ik via een goede relatie contact gezocht 
met het Hout- en meubilering College in 
Rotterdam. De 3e en 4e jaars leerlingen van 
het HMC gaan voor ons aan de slag met 
concrete design en uitvoeringsopdrachten. 
Het komend schooljaar zal starten met 
een design wedstrijd waar de leerlingen 
hun ontwerpen mogen presenteren. De 
winnende ontwerpen worden dan ook door 
hen uitgevoerd onder toezicht van ervaren 
vakdocenten. Ook zullen we natuurlijk 
verder gaan met onze metaalbewerkers 
en willen we gaan samenwerken met 
architecten en designers voor maatwerk. 

Portfolio 
We zijn nu bezig ons portfolio aan uit te 
breiden. We zijn op diverse locaties aan 
het kijken voor geschikt materiaal.  

Momenteel zijn we bezig om een vleugel 
bureau te maken (open gewerkt met 
een glasplaat), een eyecather van een 
vleugeltip, inclusief verlichting, een 
staande lamp van een B737 leading edge 
en wanddecoratie van een vliegtuigromp.  

Toekomst 
Met veel plezier kijk ik naar het Discovery 
Channel programma  ‘Salvage hunter’, 
een antiquair die door heel Engeland 
en daar buiten rijdt om op de gekste 
plekken mooie oude spullen op te kopen 
en vervolgens op te knappen. Met het 
vliegtuig kunnen we natuurlijk veel plekken 
in binnen en buitenland gaan bezoeken. 
Mijn compagnon heeft ooit alle mogelijke 
aantekingen op zijn rijbewijs gehaald, 
dus dat zou geweldig zijn om samen wat 
mooie roadtrips te maken met een grote 
vrachtwagen en vliegtuigonderdelen te 
kopen. Een avontuur op zich! Ook eigen 
werkplaats en showroom en een reis naar 
een van de vele vliegtuig kerkhoven in 
Amerika staat op de wensenlijst. 

Contact/informatie 
Ben je geïnteresseerd in onze producten 
of weet je geïnteresseerden of heb/weet je 
vliegtuigmateriaal dan horen we graag van 
je. Je kan ons ook volgen via Instagram 
(AeroplaneFurniture). 

Jean van ‘t Hof 
Aeroplane Furniture  
www.aeroplanefurniture.com 
E-mail via de website 
06-48114304 

 



NOTACHAM -  Juni 2021

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
0 2 0  6 4 4  2 2  2 0

0167292.pdf   1 16-6-2016   12:08:50
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Thee/Koffie activiteiten
Mariëlle Lugard

Voorzichtig beginnen we weer als 
clubvluchtencommissie met plannen te 
maken. Voorlopig hebben wij dit, wat laterin 
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 en dan 
inmiddel 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 355 waarvan 33 
begunstigers, 1 lid van verdienste: Mariëlle 
Lugard.  

Nieuwe leden: 
Annelies Hoogsteen en Hans Hoogsteen uit 
Huizen, Matthijs Tissen uit Hilversum (PPL) 
Isis van Hees uit Tienhoven 

First Solo: 
Matthijs van Dusseldorp,  
Rijkwessel de Valk 

Geslaagd LAPL (A): 
Marjolein Deege 

Geslaagd PPL (A) SEP 
Devin van Tuijll 

Verhuisd                                        
René WesselingVispoortstraat 9,                
7201 GV Zutphen  ongewijzigd 

Bovendien kregen
Marianne Roelofs en Samuël van der Kraan                   
een dochter:  Eline Siënna 

Van harte gefeliciteerd allemaal! 

31
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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!


