06
Juni

Flying doctors, I en II

2022

Van LKKU naar EHSE
Airspace infringements
Excursie Soesterberg
Tourdejour Ameland
Vliegen met passagiers

B
E
Pr

Albatros | Nr. 06 | 2022

1

Redactie

Operations

Jacqueline de Vos Burchart
Jdvb@xs4all.nl
06 36062496

Bestuur Vliegschool VCS

Peter van de Zande
peterz@vliegclubseppe.nl
06 53719766
Maasland 101, 5144 EV Waalwijk

Ben Godrie
operations@vliegclubseppe.nl
06 20911092

Hans Philipse (voorzitter)
jlphilipse@planet.nl
06 11002176

Bestuur Vliegclub Seppe

Wim Janssen (penningm/secr)
stemowi3@gmx.com
06 11456828

André Oremus (voorzitter)
voorzitter@vliegclubseppe.nl
06 39605322
Maikel Hereijgers (secretaris)
secretaris@vliegclubseppe.nl
06 57343674
Peter v/d Heuvel (penningmeester)
penningmeester@vliegclubseppe.nl

06 22222270

Bestuur Stichting
Vliegmaterieel Hoeven

Hans van Dijk (voorzitter)
voorzitter-svh@vliegclubseppe.nl
06 51203238
René Laribij (secretaris)
secretaris-svh@vliegclubseppe.nl
06 50505574
Frank Oskamp (penningmeester)
penningmeester-svh@vliegclubseppe.nl

06 21111533

Albatros | Nr. 06 | 2022

2

Bob van der Weele
ATPL(A), FI(A), IRI(A) SEP, TRI,
Jvanderweele1957@kpnmail.nl
06 25121137

Instructeurs

Jo van Sprang (HT)
LAPL, PPL, CPL, IR-SE, NQ, FI, SET-Cessna, Aerobatics, BT.
Examiner: profchecks/examens
Javansprang16@gmail.com
06 53595091

Safety manager

Victor Kruis
safety@vliegclubseppe.nl
06 27082661

Martin van der Laan
LAPL, PPL, CPL, IR, BT, Aerobatics, ST,
FI, NQ, Examiner: profchecks/examens
17000@norwegian.com
0034.662576304

Barbeheer

Lia Damen
liadamen@outlook.com
06 51233586

Theo van Sprang
LAPL, PPL, CPL, IR-SE/ME, FI, BT, NQ,
FCL945 bevoegd SEP verlengingenvansprang747@hotmail.com
06 48314801

Vliegclub

Gerard Ververs
LAPL, PPL, CPL, FI, IR-SE, NQ, FCL945,
bevoegd SEP verlengingen
gerardververs@gmail.com
06 51417463

Bezoekadres
Past. V. Breugelstraat 93d,
4744 RC Bosschenhoofd
0165 202779

Correspondentieadres
Margrietstraat 7
4744 AJ Bosschenhoofd

Emile Boesenkool
CPL, PPL, LAPL, IR SE FI met FCL 945
bevoegdheid SEP verlengingen en NQ
Emile_boesenkool@me.com
06 25533361

Website
www.vliegclubseppe.nl

Marco Ritfeld
CPL (a), IR (a), NQ(a), Aerobatic (a),
MEP (land), SEP (land), FI(a)-restricted
Brievenbus_marco@gmx.com
06 17171824

Betalingen

Email
secretaris@vliegclubseppe.nl

Vliegclub Seppe (penningmeester)
NL72ABNA0462938069
SVH (penningmeester)
NL04RABO0123751225
Vliegschool (penningmeester)
NL91INGB0000183943

Albatros | Nr. 06 | 2022

3

VAN DE REDACTIE
Beste lezer,
De TourdeFrans, editie 2022, komt in zicht. Over 14 dagen hangen we met 9 toestellen boven moeder aarde
op weg naar mooie bestemmingen.
Ik heb er in ieder geval veel zin in om na 2 jaar droog te hebben gestaan, samen met
25 clubgenoten een week op pad te gaan.
De gebruikelijke voorbereiding zoals het plannen van routes, het vinden van hotels,
lunch- en dineradressen verzamelen, heel belangrijk, waar vinden we peut, is voortaan routine. Dit keer waren het welke toestellen wel of niet (op tijd) beschikbaar zouden zijn de hobbels.
De GVB zat op een nieuwe motor en nieuwe prop te wachten, in de fuselage van de
RLB moest een onderdeel vervangen worden, de clubtoestellen moesten goed gemonitord worden zodat er voldoende uren op zouden zitten en niet minder belangrijk
wie mag er op welk toestel vliegen.
Het is allemaal op tijd opgelost.
We hebben voldoende vliegtuigen, voldoende piloten, dat gaat zeker weer een mooi
tripje worden.
Over tripjes gesproken, afgelopen maand hebben Mattees en Cees een rondje Denemarken gemaakt, Hans met zijn schoonzoon een rondje Zweden, Alex en Peter een
tripje naar Tsjechië, de USN-vliegers hebben een rondje Frankrijk/Spanje gemaakt. En
niet te vergeten de reis van Andre&Jacky naar IJsland. Er zullen er nog wel meer gemaakt zijn, maar die staan even niet op de radar.
Het leuke van deze tochten is, dat het andere vliegers weer inspireert om op pad te
gaan.
We horen de laatste tijd alleen heel weinig over toertochten naar de UK, terwijl het
toch een van de mooiste landen is om te vliegen. Zo veel mooie velden, zoveel nostalgie, een uitstekende verkeersleiding, geen RT-problemen, alleen het weer is vaak
een issue.
Misschien voor de volgende Touring Flyer weer eens de “kaarten” van Engeland boven water halen.
Zoals gezegd, we gaan eerst een week genieten van de TourdeFrans naar Corsica,
daarna praten we verder.
A bientôt.

Veel leesplezier met het juninummer en we zien jullie bijdrage(n) voor het volgende
nummer met belangstelling tegemoet.
Het volgende nummer verschijnt medio juli en je kunt je artikelen zoals gewoonlijk
kwijt bij de redactie (peterz@vliegclubseppe.nl)
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VAN DE VOORZITTER
Deze keer een ‘van de voorzitter’ geschreven vanuit IJsland. Een
prachtige bestemming met een overweldigende prachtige natuur.
Echt een aanrader om eens te bezoeken. Maakt niet uit hoe je de foto’s maakt, ze zijn
vanzelf al fantastisch. Natuurlijk bereikte mij hier ook het trieste nieuws van het toestel (ik weiger het vliegtuig-je te noemen) dat ergens in het havengebied van Rotterdam is neergestort. De berging loopt nog en ik hoop dat heel snel de lichamen geborgen worden en dat er meer duidelijkheid komt. Tot nu toe is het toch een heel
vreemd verhaal. Vanuit noord Duitsland op weg naar een veld onder Parijs, alleen
contact gehad met Eelde, slecht weer in het zuidwesten met heel veel regen. Enfin het
drukt ons maar weer eens met de neus op het feit dat onze hobby niet vrijblijvend is.
Het is en blijft serious business. Waren het VFR-vliegers in dit slechte weer? Het type
toestel ken ik maar al te goed, omdat wij zelf zo’n MCR01 vijf jaar lang gevlogen hebben. Niet heel stabiel, vraagt om continu aandacht. Ieder jaar gebeurt het weer een
aantal keren dat in slecht weer toestellen op een VFR-vlucht in IMC terecht komen.
Onverwachts, geen goede voorbereiding, zelfoverschatting, geen idee maar het gebeurt. Natuurlijk weet ik niet of er in dit geval ook sprake van was, mogelijk was er
een heel andere oorzaak, de toekomst zal het leren. Eén ding weet ik wel heel zeker
en dat is dat zelfoverschatting altijd op de loer licht. Het zicht wordt minder, stukje
doorduwen, nog meer wolkenflarden, ik houd hem wel op koers, wat turbulentie en
het is zo gebeurd. Er is maar een goede zekere weg voor een VFR-vlieger, rustig die
180 graden maken, zoals geleerd en terug naar waar je vandaan kwam. En geloof me,
ook IFR-vliegers hebben hun handen vol om een toestel zonder autopilot in IMC en
wat turbulentie op koers en hoogte te houden. Oefenen, oefenen.
Gelukkig lijkt het nodige goede weer zich weer aan te dienen. Laten we er deze zomer, na alle beperkingen van de afgelopen 2 jaar, extra van genieten. Mooie tochten
toegewenst, vlieg veilig enne…. Op tijd die 180 graden.

André Oremus
Voorzitter
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EXCURSIE SOESTERBERG MUSEUM
10 juni stond op de kalender als de datum voor een clubexcursie naar het Nationaal Militaire Museum op de voormalige vliegbasis Soesterberg.
Het bezoek was best een succes; het hoofddoel, de tentoonstelling over de F16,
liep wat anders dan gepland.

Het bezoek
Met haast militaire discipline meldden zich die vrijdag de 10e alle 20 deelnemers bij
de ingang om hun entreekaartje in ontvangst te nemen. Niemand te laat. Klasse!
Na het bekende bakkie koffie stonden 2 gidsen (voormalige beroepsmilitairen) klaar
om ons in twee groepjes rond te leiden door het immense museum (350x200m binnen oppervlakte).
De 1,5 uur durende rondleiding bracht vele onbekende wetenswaardigheden over de
lucht- en landmacht en de marine
aan het licht. Prachtige replica’s en
originele vliegtuigen kregen we te
zien.
Ter afsluiting maakten we een
groepsfoto bij de F16, want daar waren we ten slotte voor gekomen.
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Wat bleek nu achteraf. Ons bezoek was speciaal gepland in juni, omdat er vanaf die
maand een bijzondere expositie met rondleidingen over de F16 gehouden zou worden.
Binnen onze Vliegclub was daar best veel interesse voor.
Één ding was de evenementenafdeling van het museum vergeten door te geven, dat
de expositie met minimaal 1 maand was uitgesteld, om welke redenen dan ook.
Dit tegenvallertje hebben we voor lief genomen en hebben we toch kunnen genieten
van al het andere moois wat erbinnen en buiten te zien was.

En…..we hebben weer een volle dag kunnen kletsen over vliegen en vliegtuigen. Gezellig toch.

Evenementencommissie
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PRIMEN EN 4 KEER VOOR NIX
Wat in het vat zit verzuurt niet, dat is ook echt zo.
De voor het halen van mijn brevet beloofde tocht met de De Havilland
Tigermoth D-EPKS uit 1940 vond plaats op zaterdag 21 mei. Op een zaterdag
die begon met toch nog wat lagere bewolking en 10 knopen wind (maar aardig
op de baan), werd de oude dame geïnspecteerd en uit de hangar gereden.

Techniek

Bijzonder om zo’n volledig mechanisch toestel nader te bekijken. Het kabelwerk is
helemaal in het zicht, zowel binnen als buiten het toestel. Aan de zijkant van het toestel is de zichtbare venturibuis bevestigd voor de slipmeter en wat ik persoonlijk een
prachtig instrument vind, de snelheidsmeter op een van de struts. Eigenlijk niets meer
dan een blaadje van metaal, bevestigd op een veer en als het toestel vliegt, blaast de
wind tegen het metaal, de veer wordt door de weerstand ingedrukt en de snelheid
wordt aangegeven in mijlen; hoe simpel kan het leven zijn. Onder het toestel hangt
de RAT; de Ram Air Turbine. Zodra deze wordt aangeblazen door de wind wekt hij
stroom op voor de communicatie. Windmolentechniek avant la lettre dus.
Na de duidelijke uitleg en instructie van Frank over de do’s en de don’ts, waarbij
vooral de don’ts meer van belang zijn dan de do’s, werd het tijd om ons in te pakken.
Frank keek eens sceptisch naar de kleding die ik dacht aan te trekken; je zag ‘m denken: ”die heeft echt geen idee hoe koud het is daar boven”… en regelde een winddicht jack bij een van de para’s. Ingepakt en in de veiligheidsgordels en na een veiligheidsbriefing wat te doen met de gordel als we met het toestel onverhoopt ondersteboven zouden belanden, was het tijd voor de startprocedure.

De start
Dat vond ik in eerste instantie toch een beetje griezelig. Deze Tiger heeft geen startmotor en wordt met het handje gestart. Mijn taak was het bijzetten van de 2e magneto als de motor aansloeg, de stick vooral goed getrokken houden (anders komt de
staart omhoog en kiept ‘t toestel naar voren als je pech hebt) en het belangrijkst; direct de magneto ’s op off als het voor mijn neus onverhoopt niet goed zou gaan met
Frank of met de propeller.
De motor sloeg direct aan en liep als een zonnetje. We startten op het gras en zodra
het toestel zich losvloog, was ik de startprocedure vergeten.

De tocht
Wat een geweldige ervaring! De filter van de cockpit waar je normaliter in zit is weg
en de beleving van je omgeving is veel intensiever. Met gezwinde spoed, 80 kts met
tegenwind, togen wij naar Midden-Zeeland, waar Frank van plan was wat t&g’s te
maken en uiteraard even een bakje koffie. Ik heb het uit mijn hoofd gelaten om onderweg veelvuldig met mijn mobiel foto’s of filmpjes te maken, want de kracht en de
koude van de wind moet je niet onderschatten.
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De t&g was boterzacht en de landing was een prachtige driepunter. (Jaloers….). Alhoewel een driepunter een wat negatieve klank kan hebben voor vliegers, is in taildaggerland het beheersen van een mooie driepunter juist iets positiefs.

De terugweg
De startprocedure op MZ werd al wat ‘gewoner’ en onderweg kreeg ik de gelegenheid om zelf te ervaren hoe de Tiger Moth vliegt. Je moet echt gecoördineerd vliegen, met stick en vooral in combi met je voeten. Veel te voorzichtig met m’n voeten,
leek het in eerste instantie wel of het toestel een eigen leven leidde. Basic flying, dat
is wat je leert op deze Tiger Moth!
Bij Seppe aangekomen, nam de meester zelf de stick over en na een slippende nadering, overigens de enige keer dat ik zicht had op de runway, met daarna weer een
mooie landing, zat de tocht erop.

4 keer voor nix
Om nog even terug te komen op ‘4 keer voor nix’; dat slaat natuurlijk niet op de
tocht, maar op het aantal keren dat de propeller voor de start met de hand wordt gedraaid om iedere cilinder met een gasmengsel te vullen.….en dan: throttle set, stick in
de buik en hopen dat ze het doet…..
Frank; bedankt voor de mooie ervaring!

Grtz, Jacqueline Tinga

Havilland DH.82a Tiger Moth D-EPKS 1940
De voormalige RAF-trainer werd in 2021 aangekocht door de eigenarengroep van de
G-AJHS en is hiermee de derde
Tiger Moth in het Vliegend Museum.
Het is een tweezits primair trainer vliegtuig. Aangedreven door
een 130 pk (97 kW) de Havilland
Gipsy Major zuigermotor.
Het tweedekker ontwerp van de
Tiger Moth maakt hem sterk en
hij is volledig aerobatic. De Tiger
Moth is in verschillende versies
gebouwd tussen 1931 en 1945
en is gebruikt door de luchtmachten van veel landen over de
gehele wereld.
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PROJECT SPOTTERSPLEK
Na alle vertragingen als gevolg van Corona lockdowns in de afgelopen 1,5 jaar, gaat
dan nu echt het Project Spottersplek van start.
Inmiddels is al een betonnen wand en een tribuneachtige zitgelegenheid geplaatst in
het publieke gedeelte langs het veld op zuid. In een werkruimte in de terminal gaan
ze het mozaïeken van deze constructie voorbereiden. Daar zijn handjes voor nodig.
De wand wordt aan beide zijden bezet met gekleurde tegeltjes van 2x2 cm. Maar
liefst 72.000 tegeltjes in ca. 30 kleuren moeten hun juiste plekje weten te vinden.
Dat doen ze met vrijwilligers, uit onze eigen airport gemeenschap, vrijwilligers uit het
dorp, vanuit enkele clubs die we als airport wel eens ondersteunen en nu letterlijk
vragen een steentje bij te dragen. Een heus Social Project, waarmee we de verblijfplek
voor dagrecreanten een face-lift geven. En vergeet niet, de mensen die daar staan te
genieten van het vliegen, zijn onze (en dus jullie) grootste supporters. Tijd om een
keer wat terug te doen.
Is het iets voor jou om daaraan mee te werken? Wil je bekijken of het iets voor je is
om een handje te helpen, neem dan contact op met Sheldon. Het is super ontspannend en een uitstekende bezigheid om je hoofd leeg te maken.
Voor aanmelden, mail naar Sheldon op sse@breda-airport.eu of bel 06-40059184.

Impressie wand vliegveldzijde
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ANGST VOOR CONTR. AIRSPACE?
Wanneer er overland vluchten voorbereid worden door collega vliegers, hetzij
door lijntjes te trekken op vliegkaarten, dan wel gebruikmakend van elektronische hulpmiddelen, zie ik vaak vreemde kronkels in de routes.
Waarom die omwegen denk ik dan? Zou het te maken hebben met restricted airspace of vanwege sightseeing?
Bij inventarisatie blijkt het vaak te maken hebben met een vooringenomen vrees
om controlled airspace te doorkruisen.
Is dit nu echt nodig, we hebben toch allemaal RT en verkeersleiders zijn er toch
voor ons en wij niet voor hen?
Aan de hand van een recent praktijkvoorbeeld wil ik graag duidelijk maken, dat je
voor het kruisen van gecontroleerde gebieden eigenlijk helemaal niet bevreesd hoeft
te zijn.
Ga van het standpunt uit “Neen heb je en ja kun je krijgen”. Het werkt. Zorg wel altijd
voor een plan B.

VFR van LKKU NAAR EHSE
Een trip van 520 nm recentelijk gevlogen met de PH-JAA, een 2 persoons Zlin vliegtuig dat een range heeft van ruim 7 uur en een CAS van iets meer dan 100 kts.
Wij (Alex en ik) vertrekken VFR van Kodovice airport om 12.20 Zulu en klimmen gelijk
door naar 5.500 voet om minder last te hebben van turbulentie door de heftige thermiek invloeden.
Betekent wel, dat je binnen een paar minuten in de TMA van BRNO komt te zitten.
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Dus Praha radar oproepen op 127.350 en je wensen kenbaar maken. Een uitstekend
Engelssprekende verkeersleider geeft je een squawk en willigt je route wensen in.
Vliegend door hun TMA hoor je wel continue Tsjechische conversaties waar je echt
geen woord van verstaat.
Wanneer we in de buurt van Praag komen, worden we overgezet naar Approach en
krijgen een nieuwe squawk. Je hoeft de hele riedel niet opnieuw te herhalen, want de
verkeersleider zegt meteen “I’have got your details” wat niets anders wil zeggen dan,
dat hij weet wat je van plan bent.
Na het passeren van het waypoint Cheb (VOR OKG) op de grens van Tsjechië en
Duitsland wordt je vriendelijk verzocht contact op te nemen met Langen info. Die
waarschuwt je regelmatig voor mogelijk conflicting traffic en zorgt ervoor dat je vrij
blijft van verboden gebieden. Service ten top in begrijpelijk Engels.
Na een tijdje naderen we het Ruhrgebied en is het gedaan met klasse “E” als je tenminste boven 2.500’ wilt blijven.
Je nadert dan namelijk de Köln-Bonn TMA, klasse C en vraag je op tijd aan Langen of
je deze TMA mag kruisen; zij overleggen dat met Langen radar voor je en komen al
heel vlug met “approved to continue on present heading, stay VMC”. Even later wordt
gevraagd te klimmen naar FL 65 en contact op te nemen met Langen Radar.
Deze frequentie wissel is nodig, omdat je de Düsseldorf TMA binnen enkele minuten
ingaat en daar tussen de airliners komt te zitten die op FL vliegen i.p.v. op QNH. Radar begeleid je verder tot de FIR boundary met slechts eenmaal een kleine afwijking
van de planning door een “15 degrees to the left” en na 3 minuten “resume own navigation to destination”. Ik zou bijna de call van een Ryanair toestel vergeten te noemen: “We have the JAA on the TCAS”.
Om het ons gemakkelijk te maken, melden we ons direct aan bij Dutchmil, die ons al
vlug overzet naar Eindhoven Arrival vanwege de hoogte waarop we vliegen.
Van de Eindhovense verkeersleider krijg je heldere instructies en waarschuwingen van
IFR-verkeer en mogelijk vectors om de nodige separatie te waarborgen.
Leuke bijkomstigheid is, dat de verkeersleider in het Nederlands belangstellend
vraagt naar onze herkomst en het doel van onze vlucht.
Het laatste contact van de dag is “switching off” op 120.655.
Dus zo moeilijk is het allemaal niet en die verkeersleiders, ze bijten echt niet.
Al met al heerlijk 4,5 uur VFR kunnen genieten zonder stress of ik wel door al die verschillende soorten airspace mag vliegen. En dat ook nog allemaal zonder autopilot.
Een kwestie van gewoon doen hoe het je geleerd is.

Pierre du Sable
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TOURDEJOUR 11 JUNI 2022
Zaterdag 11 juni, een zonnige, half bewolkte dag in het overgrote deel van Nederland. Aanvankelijk lag de cloud base rond de 1500-2000 ft, maar naarmate
de zon in de loop van de ochtend meer z’n best ging doen, stegen de “few”
clouds naar 3000-5000ft.
Verzamelen was vanaf 09:00hr in het clubgebouw en het geplande vertrek stond rond
10:15hr. De TdJ group bestond uit 11 personen en er gingen 4 kisten mee, waarvan
de twee club Robins, de Robin van Gerrit&Hans en een Cessna 172 van Jan Rijsdijk.
Alle deelnemende toestellen kozen rond 10:00-10:15hr het luchtruim richting Stadtlohn Vreden, EDLS net over de grens voorbij Doetinchem.
Zoals gezegd, het weer onderweg was goed met een gebroken, maar stijgende cloud
base. We kwamen mooi op tijd met alle toestellen op Stadtlohn aan.
Een toestel van onze groep voor ons zat op downwind echter te dicht bij de baan.
Opeens kwam er op de radio een vraag in het Duits: ”Sind Sie überhaupt bekannt mit
dem Platzrunde?” Bij navraag na de landing werd ons op de “C” verzekerd dat dit bericht niet van de hoogste etage in de toren, waar de radio bemand wordt, afkomstig
kon zijn, want dan was de vraag absoluut in de Engelse taal gesteld. De heer die ons
te woord stond, vertelde ons echter dat vrij recent een handheld scanner uit zijn kantoor was ontvreemd. Hij ging er derhalve vanuit dat de mogelijke dief van de scanner
de vraag op de radio had gesteld! Mogelijk kan dit event hun leiden naar de gestolen
scanner! We zullen voor ze duimen!
Vervolgens hebben we lekker in de zon op het terras met z’n allen koffie en Apfelkuchen mit Sahne genuttigd. Ondertussen was een Cessna Caravan met para’s aan
boord op de apron herrie aan het maken met het geluid van de Ferrari van Leclerc
toen die uitviel in de F1 van Baku!
. Iedereen uitstappen, cowling omhoog en weer
dicht, instappen en toch maar vliegen!
Vervolgens zijn onze toestellen ook weer opgestegen, nu met koersje Ameland. De zon werkte op
volle kracht met als direct
gevolg dat de lucht behoorlijk thermisch werd
met de nodige bounces,
trillingen, yaw en roll sensaties. Daarop merkte Ad
Final Ameland
Akkermans, pilot monitoring, op dat, niet alleen de aarde in Groningen trilt en beeft,
maar dat de lucht dit ook doet, maar dan in hevigere mate.
Onderweg passeerden we een groot gasstation op de grens van Groningen en Friesland, hetgeen toch weer de huidige gasprijzen en gas schaarste ter sprake bracht!
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Vervolgens kwam EHAL in zicht
met een windje van 15/230, landing was dus een makkie!
Daarna op de vaste VCS lunchplek
in Ballum, te weten hotel Nobel

(bekend vd likeurtjes) genoten van een lekkere lunch. Tijdens de lunch werd er door
de deelnemende vliegers over en weer geanimeerd gesproken. We moesten wel geduldig zijn, want het duurde nogal lang voordat er iets op tafel kwam.
Tussen 15:00 en 15:30hr zijn we weer van Ameland vertrokken en vanwege de te verwachten headwind werd door iedereen vooraf nog even de fuel tank bijgevuld. Vanwege de forse uitbreiding vd Schiphol CTR met vermelding in de NOTAM “VFR traffic
prohibited sfc-fl30” was terugvliegen langs de kust geen optie, dus met z’n allen
overhead EHLW langs het IJsselmeer en de polders richting Seppe, waar iedereen
even na 17:00hr arriveerde. De terugweg van EHAL naar EHSE was een stuk comfortabeler, omdat de lucht duidelijk minder thermisch werd. Onderweg zijn we trouwens
uitstekend op de hoogte gehouden (FIS) door Dutchmil en Amsterdam Info.
Al met al was dit weer een uitstekende versie van de TourdeJour, waar iedereen met
plezier aan zal terugdenken.
Op naar de volgende editie!!

Jan Corstjens
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NB Redactie: Met prohibited VFR traffic rondom Schiphol wordt bedoeld de Ctr I, II
en III en niet de enorme radius, zoals in SkyDemon staat getekend, dus vfr vliegen
langs de kust mag gewoon.
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AIRSPACE INFRINGEMENTS
Op 17 september hebben Mattees van Dijk en ik een vlucht gemaakt met de PHNCD naar Engeland via Calais en Dover.
De vlucht bracht ons naar naar Redhill (EGKR) net boven London Gatwick en
vlak onder Biggin Hill. Wij hadden voor deze bestemming gekozen, omdat Mattees hier familie heeft wonen en dit voor de flying doctors een uitgelezen mogelijkheid was om voor het eerst het kanaal over te steken.
Het weer zat niet geheel mee boven België en over het kanaal vlogen we het grootste
deel “VFR OVER THE TOP” en konden we net onder FL 65 (airspace A) blijven. Bij het
binnenvliegen van Engeland werden we gewaarschuwd door London Info om zeker
niet door Gatwick airspace A te vliegen.
Al snel boven het vaste land konden we via een gat in de wolken dalen om gewoon
VFR door te vliegen. Al met al een redelijk stressvolle vlucht van bijna 2 uur.
Tegen het eind van de vlucht was het radioverkeer mn. van Gatwick tamelijk intensief
en wij konden nauwelijks contact maken. Nadat we een listening squawk op hadden
gezet, gingen we over naar Redhill tower en kregen toestemming om te landen op
baan 18.
Alles ging verder prima en wij gingen na een gezellig familiebezoek later op de dag
met een goed gevoel weer terug naar Seppe.

Wat schetst onze verbazing toen we begin december een bericht kregen via ILenT
van “The safety department with Civil Aviation Authority (CAA)”. Er gingen wat mailwisselingen aan vooraf voordat we uiteindelijk dit bericht ontvingen.
The safety department within Civil Aviation Authority (CAA) has received a Mandatory
Occurrence Report (MOR) of an airspace infringement of Class D Gatwick Control Area
(CTA) on 17 September 2021 at 1116 hours UTC, involving Robin DR400, registration
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PH-NCD. The aircraft was observed on radar to enter the North east corner of the CTA.
We are writing to you because you are the licencing state of PH-NCD at the time of the
event.

Hoewel we de mogelijke schending van het luchtruim en de door ons gevoerde
communicatie niet direct voor de geest konden halen, hebben we met behulp
van SkyDemon de volgende reconstructie van de vlucht kunnen opsturen via
ILenT naar de CAA.
Geachte heer de Ruijg,
Hierbij een verklaring betreffende een airspace infringement in class D Gatwick control
area (CTA) op 17 September om 1116 UTC.
Dear sir, madam,
You asked for a report of an airspace infringement of class D Gatwick control area
(CTA) on 17 September 2021 at 1116 hours UTC involving Robin DR400, registration
PH-NCD.
We were on a trip from EHSE to EGKR on September 17.
Since, it’s more than three months ago and we lack a cockpit voice recorder, this is how
I remember this trip.
Near EGKR, coming from the east, we were on frequency 124.600 (London information).
Passing Seven Oaks VRP, we left the frequency of London Information and requested
Gatwick Director (126.825). We received the message that it was too busy and that we
were number three, standing by and
were asked to select listening squawk of
126.825, which we were already monitoring.
Near the border of Gatwick CTA, we realized that we didn’t have a formal twoway communication, necessary to enter
the class D Airspace.
We decided to descend, to get under the
CTA at 1500ft. However, we started the
descent too late, and the rate of descent
wasn’t enough, so we accidently entered
the CTA.
Reaching about 1500ft, we contacted
Redhill radio for the approach.
We could have avoided the infringement, by an earlier decision to fly under
the CTA at 1500 ft or stay out of the
CTA along the M25 in the north.
C. A. Meeuwis, pilot in command.
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Gelukkig kregen wij snel hierna via ILenT het bericht dat de UK CAA het rapport erg
heeft gewaardeerd en dat de zaak hierbij voor hen is gesloten.
Een airspace infringement is het, door een vliegtuig binnenvliegen van een gecontroleerd stuk luchtruim, zonder dat er vooraf een klaring daarvoor is verkregen, of als er niet voldaan wordt aan de voorwaarden die bij de klaring is gegeven.
In 2020 zijn in Nederland ongeveer 450 meldingen gedaan van airspace infringements, waarvan rond de 80% is veroorzaakt door general aviation. De meeste werden
gemeld door ATC en weinig door vliegclubs, safety managers van vliegclubs of individuals.
De meeste infringements komen voor gedurende het cruise deel van de vlucht en in
globaal 10% gedurende de approach fase.
De oorzaken van de infringements zijn niet altijd makkelijk te achterhalen, maar lijken
te worden veroorzaakt door:
•
Het gebrek aan adequate vluchtvoorbereiding
•
Navigatiefouten en/ of het kwijtraken van positie (situational awareness)
•
Verkeerde inschatting van het luchtruim en complexiteit van het luchtruim
•
Hoge werklast in de cockpit
•
Verkeerde interpretatie en onjuist gebruik van navigatieapparatuur
•
Onvoldoende kunde in het uitvoeren van de radiotelefonie
Wat kunnen we eraan doen om airspace infringements te voorkomen?
➢ Wees ervan bewust dat het iedereen kan overkomen, zowel leerlingen, gebrevetteerde piloten als instructeurs
➢ Maak een gedegen navigatieplan voor de hele vlucht, speciaal als je door
een onbekend luchtruim gaat vliegen
➢ Plan je vlucht niet te dichtbij gecontroleerd luchtruim, zowel lateraal als verticaal.
➢ Check het weer, niet alleen wolkenbasis en zicht, maar ook de wind op
hoogte. Deze kan je van de route afblazen in gecontroleerd gebied.
➢ Lees de NOTAMˋs goed en lees deze voor de gehele vlucht
➢ Laat jezelf niet afleiden, zeker niet wanneer je in de buurt van luchtruim
komt waar je uit wilt blijven
➢ Gebruik navigatieapparatuur op de juiste wijze. Leer het gebruik in extenso
op de grond en probeer de juiste werking niet te leren tijdens de vlucht. Indien mogelijk activeer de “airspace warnings” en handel hiernaar.
➢ Zorg ervoor dat je kundig bent in de radiotelefonie, zeker in een onbekend
gebied met een complex luchtruim
De oorzaak van onze airspace infringement is, in het kader van het voorafgaande,
veroorzaakt door de volgende factoren.
Het ontstond aan het eind van een intensieve vlucht met een approach in een voor
ons onbekend gebied met een druk gecontroleerd luchtruim. Er was afleiding tijdens
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de approach door een niet goede awareness van de circuits van het vliegveld van
aankomst.
Leermoment voor ons is in dit geval een nog betere voorbereiding en visualisatie van
de nadering bij een vlucht naar een onbekend gebied.
Wij waren gedurende het proces met de CAA toch wel gespannen, het is de eerste
maal dat wij hiermee te maken hadden en wisten ook niet wat de eventuele financiële
consequenties zouden zijn.
Deze ongerustheid was niet echt nodig, zeker niet nadat wij bij de laatste mailwisseling de eerste brief ter inzage kregen die “The safety department within the United
Kingdom Civil Aviation Authority (CAA)” had verstuurd.
The purpose of the investigation is not to apportion blame, but to understand the
causes and thereby identify mitigations. Our aim is to promote continuous learning and
to encourage pilots to share safety-related information openly and freely.

Cees Meeuwis en Mattees van Dijk
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HUWELIJK MAIKEL & ILSE
Vrijdag 20 mei is onze secretaris Maikel Hereijgers in het huwelijksbootje gestapt.
Vliegclub Seppe feliciteert Maikel en Ilse met hun huwelijk en wenst hen veel geluk en vliegende liefde in de toekomst.
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VLIEGEN MET PASSAGIERS
De vlieger is verantwoordelijk voor het welzijn van
zijn/haar passagier(s) vóór, tijdens en ná de vlucht.
Het vliegen met passagiers heeft een forse factor afleiding in zich. Zeker in het begin van je vlieger loopbaan
moet je daar ernstig rekening mee houden.
Met name bij zaken zoals de buiten inspectie kun je afgeleid worden en dingen vergeten zoals de olie dipstick onvoldoende vast te draaien of het klepje vergeten dicht te doen.
Een vlucht met passagiers kost al snel een kwartier extra, zorg dat je qua planning niet in tijdnood komt en daardoor mogelijk veel sneller moet gaan werken
dan je lief is.

Ruim vooraf
Maak bij de eerste afspraak van een vlucht bekend onder welke voorwaarden passagiers verzekerd zijn.
Zorg dat er genoeg gele hesjes mee genomen worden als je vliegt naar velden waar
dat verplicht is op de apron te dragen, zoals op EHLE. Denk ook aan dingen zoals een
zonnebril en petjes. Adviseer passagiers voorafgaande aan de vlucht niet te veel koolzuurhoudende dranken te nuttigen.

Vóór de vlucht
Brief je passagiers en maak ze duidelijk dat er momenten zijn dat ze je niet moeten
storen, zoals op het moment dat je de baan op draait totdat je het circuit uit bent.
Idem voor de nadering en landing. Tijdens de vlucht kunnen passagiers niet goed horen of je met verkeersleiding praat of anderszins, spreek af dat als je je hand opsteekt,
ze even niet moeten praten.
Laat de passagiers weten dat, als ze zich niet lekker voelen tijdens de vlucht, het gewoon moeten zeggen en zich hier niet voor hoeven te schamen.
Ga zelf éérst naar het toestel en neem alvast alle benodigde headsets mee en andere
benodigdheden, zoals bijvoorbeeld powerbanks en Ipads. Controleer of de brandstof
voldoende is voor je vlucht en daarmee je ‘Mass & Balance’ ook in orde is. Ga, indien
nodig, éérst zelf tanken, zonder passagiers, dat bespaart een keer extra uit- en instappen en gedoe bij de tankinstallatie.
Controleer of er spuugzakjes aan boord zijn.
Heb je alles klaar, ga dan je passagiers pas ophalen. Adviseer een laatste toiletbezoek.
Loop als één groep naar het vliegtuig toe. Let hierbij goed op dat de kinderen ook
dicht bij je blijven op de airside.

Albatros | Nr. 06 | 2022

26

Assisteer met het instappen en vastmaken van de riemen en hoe ze weer open te maken, oefen dat zo nodig. Stap, indien mogelijk, zelf als laatste in.
Sluit de headsets aan, controleer de veiligheidsriemen en of de rechterstoel in de
goede positie staat en ‘gelockt’ is. De werking van de deur/kap/raam opening dient
te worden gedemonstreerd. En dat bediening ervan tijdens de vlucht niet mag
geschieden. Leg uit dat ze in een noodsituatie, zoals na een noodlanding het wel
kunnen doen, al dan niet op commando van de vlieger. Vertel ook wat er gedaan
moet worden na een noodlanding.
Voor de passagier die voorin zit, leg uit dat onder geen enkele voorwaarde aan de
besturing gekomen mag worden. Wijs erop dat bij gestrekte benen het voetenstuur
ongewild bediend wordt. Kinderen achterin erop wijzen dat ze beslist niet in het bagageruim mogen kruipen, wat bij sommige toestellen mogelijk is.
Zodra de intercom werkt, zorg dat de microfoon goed zit en beide oorschelpen over
de oren zitten.

De vlucht
Vraag tijdens de vlucht regelmatig, of iedereen OK is, krijgen ze het echter al warm of
gaan ze gapen, dan wordt het tijd de spuugzakjes snel bij de hand te hebben.
Pas je vliegstijl aan voor het vliegen met passagiers, een mooie rustige gecoördineerde vlucht maakt meer indruk (en laat een leuke herinnering na) dan ff laten zien
hoe goed je wel niet kunt vliegen en je daarna 3 volle zakjes mag weggooien, of erger nog, de kist van binnen schoon mag soppen.
Stap na de landing zelf het eerst uit en assisteer de pax bij het uitstappen, let op de
hoofden bij een hoogdekker, en het afstappen bij een laagdekker.
Controleer of iedereen zijn mobieltjes etc. mee heeft, bindt de veiligheidsriemen losjes vast, neem de headsets mee terug. En vergeet de vliegtas niet. Loop als groep terug en let weer goed op de kinderen!
Bovenstaande tekst is door de VMS Commissie van /vliegclub ACHA aan onze VMScommissie ter beschikking gesteld, waarvoor dank.

VMS manager VCS
Victor Kruis
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CLOCKCODE OF BEARING?
We horen steeds vaker op Dutchmmil het gebruik van de term bearings in plaats
van de (vertrouwde) clock-code waarmee iedereen wel bekend is om de positie
van ander verkeer te duiden.

Net zoals dat een CTR closed of open is, het hot of cold is, of active of not active. Het
is een beetje uit de reeks, is de brug open of dicht. Maar goed, terug naar het onderwerp. De vraag is dus of de gegeven bearing ten opzichte van je langsas of ten opzichte van het kompas noorden is?
Bij navraag bleek dat dit door een paar verkeersleiders van Dutchmil gebruikt wordt
en het betekent dat het verkeer waarvoor ze je waarschuwen, zich ten opzichte van
het kompas noorden bevindt. Vooral als je in een bocht zit, is het handig om een
kompas bearing te geven. In dat geval werkt de clock code methode minder effectief.
Om e.e.a. te verduidelijken, 2 plaatjes (AOPA NL).
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2022 BBQ VLIEGCLUB SEPPE
De nieuwe terrasoverkapping heeft zijn diensten al meer dan eens bewezen.
Zaterdag 21 mei was het tijd voor de voorjaars BBQ en dankzij de terrasoverkapping
konden we de hele avond gezellig windvrij op het terras zitten.
Geen BBQ met de bekende worstjes, kipfilets en fabrieks sausjes, neen de 40 deelnemers konden genieten van heerlijke gemarineerde gamba’s, varkenshaas spies, home
made hamburgers, saté spies, gemarineerde tongfilets en een scala aan salades.
Met dank aan Ad, die met geduld
achter de BBQ’s stond en dank aan
Lia die ervoor zorgde dat niemand
droog kwam te staan.
Hopelijk treffen we het met de mosselavond in september ook weer zo.
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INTRODUCTIE

Beste clubleden,
Sinds kort ben ik lid geworden van de vliegclub. Ik ben Ruben van der Beek, geboren
en getogen in de Zaanstreek, maar verhuisd voor mijn vrouw naar het mooie en gezellige Brabant en woon nu in Etten-Leur.
Sinds april ben ik ook de trotse vader van ons zoontje Sem, die ik graag het vliegvirus
overbreng. Voor mijn werk vlieg ik op de B747 bij Air Atlanta Icelandic en helaas heb
ik het eenmotorig vliegen een beetje verwaarloosd.
Daar wil ik nu verandering in brengen. Mijn eerste vlucht op de Robin was weer puur
genieten, dus ik denk dat dat bij Vliegclub Seppe wel goed gaat komen.
Graag zie ik jullie op de club en hoop ik nog vele mooie vlieguren te maken.

Groetjes, Ruben
++++++++++

FLY IN MOORSELE (EBMO)
Op 2 en 3 juli houdt het militaire vliegveld Moorsele een fly in, op zijn Belgisch gezegd “open deur dagen”. Bezoekende vliegtuigen zijn welkom vanaf 10:30 uur en er
zijn geen landingsgelden verschuldigd. Check de website
https://flyinmoorsele.be/ waar je een link vindt met specifieke informatie omtrent
PPR, alsook de (eenvoudige) arrival en departure procedures voor de bezoekende
toestellen.
Er is genoeg te zien o.a. 50 verschillende historische vliegtuigen en heli’s, diverse
stands, militaire WOII-voertuigen en andere oldtimers en natuurlijk genoeg eet- en
drinktentjes.
Vanaf 14:00 uur zijn op zaterdag en op zondag tal van vlucht demo’s.
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FLYING DOCTORS OVER DENMARK
Dag 1 Seppe, Nordhorn - Hungriger Wulf – Odense.
Wij zijn al enkele jaren vliegmaatjes vanaf de tijd dat we nog alleen op de VCR
in Rotterdam vlogen.
Allebei gepensioneerd arts en dus letterlijk “flying doctors”.
We vliegen vaker samen naar het buitenland, zoals de UK, België, Frankrijk en
Duitsland.
Soms naar één bestemming, soms naar twee.
Toch hadden we behoefte om eens een meerdaagse vlucht samen te maken en
het idee ontstond om naar Denemarken te vliegen.

De voorbereiding
We prikten een driedaagse periode in mei en hoopten op goed vliegweer.
De voorbereidingen deden we deels samen met Peter van de Zande op de club en we
maakten een navigatieplan, bepaalden waar we konden tanken met jet A1 en reserveerden twee hotelovernachtingen in Odense en in Sylt.
Belangrijk was ook om het karakter van het Deense luchtruim te leren kennen.
Het bleek dat er nogal wat hinderlijke TRA’s waren in Denemarken, die dagelijks actief
waren. Dat viel achteraf erg mee, want we konden uiteindelijk overal zonder problemen doorheen vliegen.
Het plan was om op de eerste dag in twee legs ten noorden van de Elbe uit te komen
en vandaar naar Odense te vliegen. De tweede dag zouden we Jutland verkennen en
logeren op het eiland Sylt in Duitsland.
De derde dag van Sylt via het Duitse waddeneiland Borkum terug naar Seppe.
Een vliegplan is verplicht bij elke grensovergang, maar binnen Duitsland en Denemarken zelf niet.

Vlucht dag 1
We vertrokken zondag 8 mei om 11.30u local time van Seppe naar Nordhorn-Lingen
vlak over de grens. We zouden om de beurt vliegen.
Het weer was CAVOK, wind noord-noord west tot noord, 12 knopen.
Nordhorn Lingen was vanuit de lucht, ondanks het prachtige weer en het asfalt, toch
lastig te herkennen, omdat er bossen voor de runway lagen.
De landing was ongemakkelijk, omdat je vrij snel na de laatste boomtop moet dalen,
waardoor je vrij ver op de baan aankomt en zelfs nog moet remmen.
Na een heerlijk Knoblauchbrot mit Käse en het afrekenen van €10 landingsgeld, weer
in take off naar de volgende bestemming, het veld Itzehoe/Hungriger Wulf EDHF, een
naam die het ergste doet vermoeden, maar dat viel erg mee.
Het was een klein veldje bemand door één havenmeester op een voormalig militair
Hubschrauber vliegveld uit de koude oorlog, dat helaas weer nieuw leven wordt ingeblazen.
Na het delayen van het vliegplan met een half uurtje en €10 landingsgeld contant
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betalen, zijn we doorgevlogen naar Odense in Denemarken, het Hans Christian Andersen vliegveld.

Het landschap in Noord Duitsland was vlak met onregelmatige begrenzingen van de
weilanden, maar zonder slootjes, zoals in Nederland. Hoe meer je richting de Deense
grens vliegt, hoe meer je de gele koolzaadvelden ziet met in de verte de Deense
bocht van de Baltische zee, helderblauw. Geel en blauw, je zou zeggen, de Oekraïense
vlagkleuren.
Dan duikt in de verte het eiland Funen op waar Odense op ligt.
Daar passeer je ook de Duits-Deense grens.
Tot onze verbazing deelde Kopenhagen Info ons mede, dat het vliegveld al was
gesloten en het was net 1800u local geweest!
We mochten er landen “at our own discretion” en we namen een long final om de
approach zonder begeleiding zo overzichtelijk mogelijk te maken.
Toch kregen we alsnog begeleiding en wel door een al opgestegen
parachutistenkist, die er natuurlijk alle belang bij had dat we de startbaan snel
vrijmaakten.
Maar toch ook een zeer prettige geste van deze vlieger, die onderdeel uitmaakte van
een parachutisten kamp op de luchthaven.
Eenmaal geland, wist de vlieger ons ook te zeggen naar welk platform we moesten
taxiën om te parkeren en welke uitgang we moesten nemen om het vliegveld te kunnen verlaten.
Er was niemand meer op het veld, alles was dicht, dus moesten we zelf ons vliegplan
sluiten en dit kan eenvoudig worden gedaan in Sky Demon. Toen we dat deden,
belde prompt Copenhagen ATC op om te vragen of we veilig waren geland!
We belden een taxi op om ons naar het hotel in Odense te vervoeren, die trouwens
schreeuwend duur was. (40 euro voor een ritje van een kwartier)
We raakten aan de praat met de piloot van het parachutisten toestel, die ons tips gaf
over onze vliegplannen de volgende dag.
De meeste vliegvelden in Jutland zijn tamelijk afgelegen en saai. Hij adviseerde om
naar één van de kleinere eilandjes te vliegen en we lieten om deze reden onze geplande bestemming in Thisted in het noorden van Jutland vallen en besloten naar het
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eiland Læso te gaan vliegen, dat ten noordoosten van Jutland ligt.
De stad Odense schijnt hele mooie plekjes te hebben, maar die hebben wij niet gezien, toen wij een restaurant zochten om te gaan eten, hoewel het hotel toch in het
centrum was gelegen.
Voldaan dat we deze middag naar Denemarken waren gevlogen, begaven wij ons
naar het hotel om van onze verdiende nachtrust te gaan genieten.

De noord Duitse laagvlakte
Dag 2 Læso, Billund en Sylt
Het hotel in Odense was qua accommodatie matig, maar het ontbijt maakte alles
weer goed.
We bespraken na het ontbijt ons navigatieplan naar Læso en Sylt.
Het weer was opnieuw CAVOK, maar de wind was bijna 180 graden gedraaid naar
zuidzuidwest.
Cees had een prachtige Ipad, waarop we de route nu opnieuw konden uitzetten in
Sky Demon, maar alleen plotten is nooit genoeg, zoals we later zouden merken.
We lieten ons met de taxi terugbrengen naar Odense Hans Christian Andersen lufthavn.
De taxichauffeur merkte op, dat er vandaag geen vluchten waren vanaf Odense, wij
merkten droogjes op, dat wij vonden van wel en legden onze bedoelingen uit.
Op het vliegveld moesten we uitleggen dat we na 18.00u LT de vorige dag waren
aangekomen, landingsgeld en parkeergeld betalen en tanken.
Enkele medevliegers hielpen ons de kist te verplaatsen naar het JetA1 fuel station op
het GA apron en wij bedachten nu dat het handiger was geweest om de trekstang
mee te nemen. Nu moest één van ons de pedalen besturen en twee anderen duwden
de kist. Dat ging, dankzij hulp, maar wat als deze was uitgebleven?
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We werden geholpen met het tanken door een wat norse man en rekenden ongeveer 175 euro af in
Deense kronen.
Cees zou naar Laeso vliegen en zonder ATIS te vermelden, vroegen we
een taxi clearance aan. Na de take
off vlogen we noordwaarts langs de
kust van Jutland naar het eilandje
Læso. Cees koos een comfortabele
5000 ft als vlieghoogte en dat betekende vliegen met een pinkje aan de
stuurknuppel.
Bij de nadering van Læso zagen we schapenwolkjes scattered tot broken, maar het eiland zelf lag er wolkeloos bij. We konden het asfaltbaantje prima zien, maar kregen
geen enkel radiocontact, er was dus niemand daar, hetgeen werd bevestigd door Copenhagen info. Na de landing en de backtrack, parkeerden we de NCD op een volkomen verlaten vliegveld. De omgeving was echter schitterend en de stilte zeer rustgevend. Er stonden vijf elektrische autootjes voor de verhuur en in een keetje was een
bus, waar je het landingsgeld van 25 euro in kon deponeren. We hadden geen
Deense kronen bij ons, maar je mocht het ook achteraf gireren, hetgeen ook gebeurd
is. Het bleek dat je de auto’s van tevoren kan reserveren, wat we dus niet wisten.
Cees ontdekte gelukkig, dat er ook huurfietsen waren en vond het telefoonnummer
op een briefje in een soort kantinehokje.
Na het telefoontje wisten we dat er een hangar vol fietsen stond waar we ieder een
fiets mochten pakken voor 10 euro per stuk, tevens te deponeren in een bus.
De hangar konden we openen met de code van het hangslot, dat we van de verhuurder kregen.
Euro’s hadden we nog wel en even later waren we met Google maps aan het fietsen
op een verlaten Deens eiland naar het dichtstbijzijnde restaurant om wat te eten.
Op Læso liggen vier gehuchtjes, waarvan Bangsbø het grootste is.
Het restaurant waar we wilden eten, was verlaten en gesloten en het was al halverwege de middag en onze magen lieten van zich horen. Een fietstochtje van 20 minuten kon er ook nog wel bij en we gingen op zoek naar het volgende restaurant ook
zonder succes. We hadden dit
kunnen verwachten op een
maandagmiddag buiten het
toeristenseizoen.
Teruggekeerd op het verlaten
vliegveldje van Læso besloten
we dat er niets anders opzat
naar een restaurant te vliegen.
Het was inmiddels 1530u Lt.
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We besloten om niet meteen naar Sylt te vliegen, maar een tussenstop te maken op
Billund in de verwachting dat daar heus wel een restauratie te vinden zou zijn. We
maakten in het keetje opnieuw een vliegplan en Mattees vloog met een lege maag
naar Billund.
Billund is één van de bekendste plaatsen van Denemarken. Na Kopenhagen, omdat
Legoland er ligt. Onderweg genoten we met volle teugen van het landschap, dat zich
onder ons ontvouwde.
Geland op Billund werd duidelijk dat ook hier geen restauratie was, maar wel op een
kwartiertje lopen in Lalandia een overdekt winkelcentrum vlakbij het vliegveld, dat
ook onderdeel was van Legoland.
Gelukkig vonden we een snackbar waar we eindelijk wat konden eten en dat was hard
nodig ook. Cees diende zijn vliegplan naar Sylt in via Sky Demon, maar Mattees kwam
er achter dat Sylt om 1800u LT sluit en het was nog 34 minuten vliegen. Mattees
belde naar Sylt en kreeg daar te horen, dat we niet welkom waren na 1800u LT, omdat iedereen naar huis wilde. Het zou ons 300 euro kosten plus 50% toeslag op de
normale kosten als we alsnog na 1800u zouden landen. Immers iedereen, inclusief de
brandweer moest op ons wachten. Gelukkig konden we snel bij de kist komen en
Cees wist niet hoe snel hij de checklist in recordtijd moest afwerken en taxiede met
gezwinde spoed naar de intersectie.
Een Boeing 737 steeg net op en we vreesden te moeten wachten vanwege de wake
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turbulence, maar toen zagen we dat hij op een parallelle baan in take-off ging en met
een zucht van verlichting kregen we een take-off clearance. Het was inmiddels bijna
1720u LT, dus het werd kiele kiele en wat als we te laat zouden zijn? In dat geval was
de alternate het probleem niet, maar wel het vooraf gereserveerde hotel, dat 90% van
de kosten in rekening zou brengen voor het niet verschijnen.
Cees kon nou eenmaal niet harder vliegen dan de cruisesnelheid, we overwogen wel
de gashendel naar 80% te zetten, maar deden dat toch niet om de motor niet te
overbelasten. Om 17:51 LT landden we op Sylt via een long final op een heel lange
baan.
We wisten het zweet van ons voorhoofd, maar we hadden het gered!
En we keken elkaar aan in het besef dat we zo dom waren geweest om de NOTAM’s
niet opnieuw te lezen, toen we onze route wijzigden in Odense.
Uiteindelijk bleek Cees onderweg te zijn gebeld door Sylt luchthaven, nadat we waren
opgestegen van Billund en hadden zij op de voicemail een bericht achtergelaten dat
het beslist niet de bedoeling was om na 1800u te landen, want dan zouden we echt
grote problemen krijgen.
De taxi bracht ons naar ons hotel op Sylt, maar de chauffeur wilde contant betaald
worden, maar wij hadden geen contant geld meer.
Het hotel was erg mooi en zeer stijlvol en we besloten het strand op te zoeken om
daar wat te gaan eten.
Het Duitse eiland Sylt is een mondain
waddeneiland voor “the rich and famous”, met grote villa’s en dure auto’s.
Toch was het drukste restaurant een
immense “vreetschuur” waar je nou niet
echt een deftige bediening verwacht.
Wij streken neer bij een restaurantje,
waar de gasten in strandstoelen zaten
en we mochten via pinverkeer wat geld
opnemen voor de taxi.
Vermoeid, maar tevreden over de
goede afloop zochten wij ons bed op in
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het hotel. De les van de dag was, dat het prima is om je navigatieplan te wijzigen,
maar bereid ook dat weer voor door NOTAMS opnieuw te lezen en naar openingstijden van luchthavens te kijken en naar de accommodatie ter plaatse. Als je niet zeker
weet of je ergens kunt eten, vraag dan je hotel om een lunchpakket.
Dag 3: Sylt Borkum Seppe
We genoten van een voortreffelijk ontbijt en hadden diep, zeer diep geslapen.
Na het ontbijt gingen we de briefing doen voor de vlucht naar Borkum.
We hadden gezien dat de wind nu gedraaid was naar het westen met een pittige 2030 knopen boven het Duitse waddengebied en overcasted op grote hoogte. Borkum
was open en had een restaurant.
Na het uitchecken per taxi naar het vliegveld terug en braaf contant afgerekend voor
beide taxiritjes, zoals afgesproken.
Daarna de parkeerkosten betalen, de landingfee en gaan tanken bij het JetA1 fuel
station, waar we vlot en goed geholpen werden. Mattees zou naar Borkum vliegen en
Cees de radio doen.
Na de take-off viel het Mattees op dat we naar het noorden vlogen in plaats van naar
het zuiden. Het bleek dat we allebei nog de track van de vorige dag op ons scherm
open hadden staan en vlogen dus terug naar Billund!
Hilarisch. We klommen comfortabel naar 3000 ft en passeerden nog enkele eilanden
langs de kust van deelstaat Sleeswijk Holstein. Opvallend was dat alle weilanden
kleine vijvertjes in het midden hadden, als drinkwater voor de koeien. Nooit eerder
gezien. Bij het naderen van de Duitse bocht in de Noordzee richting Cuxhafen stak
Mattees een stukje van de route af, maar dat
betekende een langer traject over water, reden waarom hij doorsteeg naar 6000 ft, zodat er nog een veilige landing mogelijk was
op land vanwege de betere glijtijd. We fantaseerden wat er zou gebeuren als je op een
wad een noodlanding zou maken. Waar-

schijnlijk zou dit wel goed
gaan, maar het moet geen
vloed worden! Na het nemen van de Duitse bocht en
de monding van de Elbe,
doemden in de verte de
Duitse Waddeneilanden op,
die opvallend dicht tegen
elkaar liggen en meestal
kleiner zijn dan onze
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Waddeneilanden. Achtereenvolgens passeerden we Wangeroog, Spiekeroog, Langeroog, Baltrum, Norderney en Juist, totdat we Borkum bereikten na anderhalf uur vliegen, want we hadden stevige tegenwind met een ground speed van 68 knopen op
4000 ft en van 88 knopen op 2000 ft.
Baan 23 zou een ideale landing worden, namelijk pal tegen de wind in en die was inmiddels stevig aangetrokken. We kregen van Borkum tower echter de 12 asfalt op,
maar dat was volledig haaks op de wind! Toen we naar baan 23 vroegen, bleken er in
deze grasbaan veel konijnenholen te zitten, wat natuurlijk ook niet lekker landt.
Mattees had twijfels of een landing op Borkum boven de crosswind limieten wel een
goed idee was en Cees vroeg daarom voor de zekerheid nog even naar de wind op
de grond. Het antwoord was 10-15 knopen, maar we hadden beiden onze twijfels,
omdat SkyDemon een aanzienlijk hogere windsnelheid opgaf.
Mattees draaide naar base en final en daalde bijna 45 graden krabbend over het glijpad en tot zijn ontzetting zag hij dat de landingsbaan echt niet veel breder was dan
een landweggetje, terwijl de wind tegen de rechter zijkant van de NCD beukte. De
correctie met het roer van 45 graden naar 0 graden na het afronden lukte en de kist
kwam hard op het asfalt, waardoor hij meteen bleef sporen. Door de afwezigheid van
tegenwind duurde het rollen langer en moest er toch nog even geremd worden.
We keken elkaar opgelucht aan en wisten zeker dat de tower ietwat had gebagatelliseerd met zijn windsterkte!
Na de landing bezochten we de toren voor de rekening en de bebaarde mondmaskerde havenmeester stond toe dat wij ontheven werden van de “Maskenpflicht”.
Iets verderop was het restaurant open, waar we ook weer niet met creditcard konden
betalen, maar de maag was dit keer wel gevuld.
Nu was het de beurt van Cees om het laatste
traject naar onze thuisbasis te vliegen.
Na de line up bij runway 24 met flinke wind
van links, trok Cees snel op, maar nog onder
de rotatiesnelheid werd de kist gepakt door
de wind en neigde de erg smalle baan af te
rijden naar links. Mattees riep “rotate” en
Cees dacht het en deed het. Bij een snelheid
van 55 knopen trok de kist in de windrichting
naar links, maar wel veilig in take-off net boven de stallsnelheid.
Wachten op de rotatiesnelheid of remmen
was geen optie meer geweest, dan waren we zeker in het gras beland. We keken elkaar aan en wisten dat we eigenlijk onnodig risico hadden genomen. Limieten zijn er
niet voor niets en op Borkum hadden we ook kunnen slapen. Lichtelijk ontdaan vlogen we richting de provincie Groningen dat we op enige afstand zagen liggen.
Eenmaal boven ons moederland herken je onmiddellijk de Mondriaans rechte weilanden die als blokken naast elkaar geschakeerd lagen.
We genoten van het zicht op de Friese meren en probeerden ze te benoemen.
Genietend van het IJsselmeer en de Flevopolder bereikten we Pampus en vlogen
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daarna langs punt Victor van Schiphol richting Dordrecht.
Als je hier om je heen kijkt, zie je links achter Utrecht, rechts achter Amsterdam,
rechts voor Den Haag en links voor Rotterdam. De hele randstad, een landje zo klein
als een postzegel!
Cees landde met volle headwind op baan 06 op Seppe en we taxieden netjes naar de
hangar terug, alsof we een kort tochtje hadden gemaakt.
Het driedaagse avontuur zat erop en we waren allebei trots, dat we het hadden gefikst. We hadden veel gezien, veel meegemaakt en veel geleerd.

De belangrijkste leermomenten op een rijtje.
- Behalve goede voorbereiding, moet je bij afwijking van je oorspronkelijke navigatieplan ook weer de hele vlucht voorbereiden en niet alleen de route. Dus opnieuw kijken naar de NOTAMs, de reglementen op de luchthavens en de openingstijden.
- Net zoals een vliegtuig brandstof verbruikt, heeft een piloot een adequate bloedsuiker nodig om zijn brein scherp te houden. Eet dus op tijd en vlieg niet naar een bestemming waar je niet kunt eten, of nog beter, maak van tevoren een lunchpakket in
je hotel.
- Limieten zijn limieten. Twijfel je over de snelheid van de crosswind, ga dan gewoon
niet weg, je kunt beter een nachtje extra bijboeken dan helemaal geen nachtje meer
meemaken.
- Ga er niet altijd van uit dat je overal met een creditcard terecht kunt, dus neem voldoende contant geld mee.
- Openingstijden van vliegvelden in Denemarken en in Duitsland zijn zeer strikt en
zijn niet, zoals vaak in Nederland, tot aan UDP.
Bovenal: Vertrouw elkaar,
hou elkaar in de
gaten en voel elkaar goed aan,
praat ook met
elkaar als er iets
niet goed ging.
Maar vooral: geniet, geniet en
geniet!

Cees Meeuwis en Mattees van Dijk.
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MEDEDELINGEN.
Nieuwe leden
•
•

Per 17 mei verwelkomen we Ruben van der Beek uit Etten-Leur. Ruben is
piloot van beroep, maar ook SEP prive vlieger.
Per 16 mei is Jean Paul Sablerolle uit Steenbergen na een korte
onderbreking teruggekeerd op het Seppe nest.

.
Beiden hartelijk welkom bij Vliegclub Seppe en veel plezier met het vliegen.
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