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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. 08 | 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
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VAN DE REDACTIE
Beste lezer,
Op het moment dat ik probeer een voorwoordje op papier te krijgen, komen de eerste signalen binnen dat
het zo’n beetje gedaan is met de Spaanse temperaturen in Nederland.
Eindhoven airport moest deze zondagmorgen 11/09 voor het eerst zowat de hele
ochtend vluchten annuleren of sterk vertragen vanwege de eerste najaarsmist.
De vrijdag en zaterdag daaraan voorafgaand was het grootste gedeelte van de beide
dagen geen vliegbaar weer vanwege de lage bewolking, cb’s en stortbuien. In de
loop van de zaterdag klaarde het weer op.
Gelukkig voor de evenementencommissie van de NVAV, die dat weekend haar 50 jarig bestaansjubileum vierde op Seppe. De foto op de cover is gemaakt op zaterdagavond om ca 19.30 uur lt tijdens een demo radiografisch vliegen.
Petje af voor de organisatie, die er veel energie in heeft gestoken.
Ik mocht zaterdagavond aan het diner op Seppe zuid aanschuiven en ik kan niets anders zeggen dan “chapeau” voor de gecreëerde sfeer en de kwaliteit van het diner die
avond.
Een verslag met foto’s volgt later.
Komend weekend staat de tweedaagse Touring Flyer naar de UK op de kalender.
Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen, niet alleen vanwege het weer, maar ook vanwege mogelijke vliegrestricties boven het Engelse luchtruim, meer bepaald het gebied rondom Londen door het overlijden van “her majesty the queen”. We zullen het
gaan meemaken.
Een verslag volgt in het volgende nummer.
Wat treft u wel aan in dit nummer: een reisverslag van Jaap Smiemans naar Ierland,
een geslaagde Hoogvlieger dag, een oergezellige Mosselavond, diverse vliegsafety
items, diverse wetenswaardigheden rondom onze Vliegclub en vergeet vooral de
aankondiging van de driedaagse Touring Flyer naar Denemarken niet.

Veel leesplezier met het september nummer en we zien jullie bijdrage(n) voor het
volgende nummer met belangstelling tegemoet.
Het volgende nummer verschijnt medio oktober en je kunt je artikelen zoals gewoonlijk kwijt bij de redactie (peterz@vliegclubseppe.nl)
Vriendelijke groet

Peter Z
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VAN DE VOORZITTER
Deze week verscheen in de Verenigde Staten het goede nieuws
dat er eindelijk een nieuwe samenstelling van AvGas is gecertificeerd voor gebruik in alle vliegtuigen met zuigermotoren zonder
de tot nu toe noodzakelijke toevoeging van wat lood.
Zoals bekend staat de LL in AvGas 100LL voor een 100 octaan brandstof met de toevoeging ‘Low Lead’ ofwel ‘weinig’ lood. Hoe weinig? Ik heb geen idee, maar wel met
een loodtoevoeging en da’s niet goed voor mens en milieu. Na een strijd van meer
dan 10 jaar is het bedrijf GAMI (General Aviation Modifications Inc.) gelukt om hun
product te laten goedkeuren door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.
De druk om tot een loodvrije brandstof te komen was in een aantal Amerikaanse Staten al aardig opgevoerd. De Amerikaanse General Aviation, onder leiding van USAOPA, had de druk ook flink opgevoerd aan de zijde van de FAA om nu eens snelheid
te maken met het goedkeuringsproces. Enfin, kort nadat er een directiewissel bij de
FAA had plaatsgevonden, kwam de goedkeuring los. Nu zal het nog wel even duren
voordat de nieuwe brandstof uit de AvGas pomp op Seppe vloeit, maar er is licht aan
de horizon en dat is voor de GA in het algemeen heel goed nieuws.
Voor onze Robins maakt het natuurlijk geen verschil, want onze dieseltjes snorren tevreden op Jet fuel en daar zit geen spettertje lood in. Ook alle door Rotax aangedreven vliegtuigen tanken al lang loodvrije benzine, net zoals nogal wat laag vermogen
Lycoming en Continentals, die al op Mo-Gas mochten draaien. Hoe dan ook voor de
grotere motoren is het een prachtige oplossing en zal het eventuele vlieg-criticasters
de mond kunnen snoeren.
Ook goed nieuws is dat er weer een paar leuke uitdagende Touring Flyers in de Albatros worden aangekondigd. Treuzel niet te lang met je aanmelding, want de toestellen zitten zo vol.

André Oremus
Voorzitter
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AIRSPACE INFRINGEMENT
Op 27 juni j.l. vloog ik alleen met de PH-VSQ op en neer naar Budel. Het is een
trip die ik af en toe maak, omdat het een goede oefening is waarbij je binnen
een tijdbestek van een half uur door verschillende TMA’s en TRA’s komt en ook
door vier CTR’s vliegt, ieder met zijn eigen ATC.

De vlucht
De vlucht begon door de Gilze-Rijen CTR naar TILVU. Meteen daarna vanaf reporting
point W (EHEH), overhead EHEH, naar V (EHEH) om dan kort daarop de CTR van
Kleine-Brogel binnen te vliegen en te landen op Budel.
De vlucht door de CTR Gilze-Rijen ging probleemloos en ook de clearance voor het
vliegen door de Eindhoven CTR werd meteen gegeven. Met het naderen van de EHEH
runway crossing kwamen er diverse nieuwe instructies, zoals het precies overvliegen
van de RWY treshhold op 2,000ft met een zo hoog mogelijke snelheid. Na het overvliegen van de RWY mocht ik tot 1,500ft dalen om op normale kruissnelheid de Eindhoven- en De Peel CTR te verlaten.
Na overgeschakeld te zijn op Budel Radio, heb ik de daling ingezet naar 1,200 ft,
maar niet snel genoeg, want ik kreeg de melding van Budel, dat ik te hoog zat en
z.s.m. moest dalen naar maximaal 1,200 ft.
Na de landing kreeg ik te horen dat ATC Kleine-Brogel naar Budel gebeld had met de
mededeling, dat ik de CTR te hoog was binnen gevlogen, vandaar de waarschuwing
van Budel om te dalen. Ik ben toen in een korte duikvlucht onder de 1,200 gedaald.
Daarmee leek de zaak te zijn afgedaan en is er in goed overleg geen incident report
opgemaakt.
Begin augustus echter ontving de secretaris van de SVH een brief van de Belgische
CAA inzake een “Report of an occurerrence with PH-VSQ”, waarbij gemeld werd dat
“PH-VSQ climbed at 1,500ft ASML into the CRT2 of EBBL during a flight to Budel,
without prior contact or authorization”. Een extra reden om dit te melden was, dat op
het moment dat ik de CTR van de Kleine-Brogel binnen vloog, er twee F16’s op final
zaten. Ik heb die, toen ik op downwind vloog, ook gezien.
Het verzoek van de CAA was door de Pilot-In-Command een Air Infringement Questionnaire te laten invullen om uit te vinden wat er precies gebeurd was.
Deze questionnaire bevatte 7 vragen, waarin de volgende onderwerpen aan bod kwamen. Wat was de rol van de PIC gedurende de vlucht, wat voor een brevet de PIC had
en een overzicht van de vliegervaring van de PIC sinds het behalen van het brevet.
Vervolgens volgden er detail vragen over de aard van de vlucht, de navigatieplanning, de vluchtvoorbereiding en de gebruikte navigatiemiddelen. Gezien de uitrusting
van de PH-VSQ heb ik voor de navigatie alleen maar SkyDemon gebruikt en daarmee
ook de gehele vlucht in een log vastgelegd.
Daarna werd gevraagd het event in eigen woorden te beschrijven, met welke ATC,
AFIS of FIC er contact is geweest en ook welke altimeter settings er gebruikt zijn.
Tot slot werd gevraagd wat volgens mij als PIC de oorzaak van het airspace infringement is geweest en hoe ik denk deze in de toekomst te voorkomen. Ook wordt in een
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laatste vraag de mogelijkheid geboden om ideeën te opperen hoe de autoriteiten
zouden moeten handelen om airspace infringements te voorkomen.
Ik heb deze vragen naar eer en geweten beantwoord en als bijlage het “Debriefing
Pack” van SkyDemom meegestuurd. Hieruit blijkt op de minuut nauwkeurig hoe de
vlucht is verlopen en op welke hoogte en met welke snelheid ik me in welk luchtruim
bevond.

Wat heb ik van dit alles geleerd?
Allereerst heb ik geleerd, dat hoogte restricties in CTR’s een serieuze zaak zijn. Of dit
nu een militaire CTR is of bv. Amsterdam of Rotterdam, luchtverkeersleiders die IFR
van VFR verkeer moeten separeren, worden terecht nerveus van vliegtuigen die zich
zonder ATC contact op een verkeerde plaats en op een verkeerde hoogte bevinden.
Een goede vluchtvoorbereiding is essentieel. In mijn geval was ik op de hoogte van
de maximale hoogterestrictie van 1,200 ft, maar ik ben na het verlaten van de Eindhoven CTR domweg te laat aan de daling naar 1,200ft begonnen.
Het gebruik van SkyDemon is voor iedere vlucht aan te bevelen. Tijdens de vluchtvoorbereiding komen alle zaken als luchtruimklasse, restricted area’s, het weer en
NOTAM’s uitgebreid aan de orde en is de moving map tijdens de vlucht onontbeerlijk, zeker als in dit geval bij de PH-VSQ de Garmin apparatuur onvoldoende informatie geeft.
De functie van het SkyDemon debriefing pack is zeer waardevol, omdat iedere vlucht
achteraf geëvalueerd kan worden en zoals in dit geval ook als bijlage kan worden
meegestuurd. (zie bijlage).
Tot slot had ik achteraf gezien
een Incident Report bij ILT/ABL
moeten indienen.
De achtergrond van het publiceren van dit artikeltje is het begrip “Just Culture” waarbij iemand die een fout begaat dit
eerlijk meldt zodat anderen er
van kunnen leren. Persoonlijk
hoop ik ook dat de Belgische
CAA er zo over denkt en mij, na
het lezen van mijn volledig ingevulde questionnaire, niet nog
een boete stuurt. Mocht zo’n
boete er toch komen dan is het
niet anders en zal ik die gewoon
moeten betalen.
Mocht iemand meer willen weten, of het volledige SkyDemon debriefing pack willen
ontvangen, neem dan via Peter van de Zande contact met mij op.

Naam bij de redactie bekend
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EEN DRUKKE DAG OP DE VLIEGCLUB
Zaterdag 3 september gaat de geschiedenis in als weer een geslaagde clubdag.
Hadden we eerst overdag een zevental Hoogvliegertjes te gast, die door sponsoring
van de erven van Gerrit Jacobs hun onvergetelijke luchtdoop kregen.
Meegekomen familieleden konden vanaf ons terras genieten van het intensieve vliegverkeer en het leuke was, dat baan 06 in gebruik was. Dan is ons terras een echte VIP
locatie.
Dank aan Frank Oskamp, Emile Boesenkool, Peter Boeijer, JP Sablerolle, Godelieve Trimbosch, Andrea Brux en Vincent Jongenelen
die heel de dag voor de kinderen in touw zijn geweest.
Voor een gedetailleerd verslag verwijzen we naar de bijdrage
van Frank elders in dit blad.
Op het eind van de middag loopt de club leeg en komen de
eerste hulptroepen aan om het terras in gereedheid te brengen
voor de Mosselavond.
Er hadden zich 53 liefhebbers aangemeld, dus het was even passen en meten om iedereen buiten een plaats te kunnen geven. We hebben gelukkig tafels en stoelen genoeg.
Het aangekondigde onweer, wat op het eind van de middag zou overtrekken, bleef
weg. Het was gewoon de hele avond korte broeken weer met zo’n 26 graden en nagenoeg windstil.
De Mosselman was keurig op tijd, de schotels voor de niet-mosselliefhebbers werden
uitgeserveerd op de afgesproken tijd en de frituur ovens stonden stand-by. Je vraagt
je af, wat kan er nog misgaan? Toch kan dat en dat zit in een klein hoekje. De Mosselman was zijn groenten vergeten in te laden.
Oeps, wat nu? De vliegers hebben honger.
Na een enkel telefoontje waren de groenten al onderweg
en met een kleine vertraging kwamen de dampende mosselen alsnog op tafel.
Wat waren ze weer goed! Jumbo’s met heerlijke kruiden en
natuurlijk zandvrij.
De Mosselman ging op het eind van de avond, zoals ieder
jaar, leeg naar huis.

Solotanker
Het is een goed gebruik tijdens de mosselavond de solisten
in het zonnetje te zetten en hen een “solotanker” te overhandigen.
Helaas, 3 van de 4 solisten hadden andere verplichtingen,
zij komen tijdens de Kerstborrel nog aan de beurt.
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Robin Neelen was er wel en mocht uit handen van zijn instructeur Theo de solotanker
in ontvangst nemen. We mogen het trouwens geen solotanker meer noemen, want
de club is dit jaar overgegaan op gegraveerde bierglazen (inhoud maar liefst 68 cl).

Tegen het einde van de avond werden we nog verrast met een echte ouderwetse
plensbui, dus iedereen naar binnen.
Geluk bij een ongeluk, we hoefden het terras niet meer af te spuiten.
Het was weer ouderwets gezellig.
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OOIT OP DIEPHOLZ (ETND) GEWEEST?
Op zoek naar een Duits veld waar ik nog niet eerder was geweest stuitte ik op
Diepholz (een kilometer of 50 ten NO van Münster-Osnabrück). Diepholz is een
militair veld waar ook GA verkeer is toegestaan.
Op maandag 12 september jl. belde ik of
we welkom waren; geen probleem, alleen
was het restaurant gesloten. Nou dat zijn
we wel gewend in Duitsland, dus maar
weer de bekende krentenbollen meegenomen. Nog wel even gevraagd of we
nou Diepholz Tower of Diepholz Info
moesten oproepen. In de notams staan
de OPS-hours van de militairen. Binnen
die uren moet je de Tower oproepen en daarbuiten Info.
Nadat de mist op Diepholz was opgetrokken, vertrokken we om 10:30 uur. Voor de
verandering maar eens op FL050. Smooth ride!
Weer onder de indruk van Langen Info. Nadat je ze oproept, krijg je te horen: We
have got your flightplan from ESHE to ETDN. Als je antwoord met “affirm” vragen ze
nog je hoogte en geven ze je een squawk code op. Buitengewoon efficiënt.
Via Diepholz info kregen we te horen dat de CTR niet actief was. Verder geen verkeer
in het circuit…althans geen gerapporteerd verkeer. Op final vloog er een ongeïdentificeerde helikopter voor ons langs… nou ja dat kan gebeuren, maar fraai is het niet.
Zodra we op de GA-apron hadden geparkeerd, ging het grote hek naar de baan achter ons weer dicht….
De havenmeester was blij dat we er
waren, we waren natuurlijk weer de
enige bezoekers en hij vertelde honderduit. Volgens hem is het veld alleen in het weekend echt druk. Het
veld bestaat al van voor de tweede
wereldoorlog. Na de tweede wereldoorlog is het nog een tijd gebruikt
door de Engelsen. Aan de overkant van de GA-terminal ligt het militaire gedeelte;
volledig uitgestorven. Bij navraag leerden we dat ze daar helikopters repareren en
een hoop militaire opslag hebben.
Nadat we een vluchtplan voor de terugvlucht hadden gefiled (moet in Duitsland minstens een uur van te voren) en onze krentenbollen op hadden, opgestart voor de terugvlucht. Nu via de toren: en ja hoor het grote hek ging weer open en we kregen
clearance om te vertrekken.
Al met al: Gewoon een aardig veld, maar waarschijnlijk leuker in het weekend als het
wat drukker is.

Gerrrit Amsing
Albatros | Nr. 08 | 2022

12

CLUBHANGAAR
De zwevers vragen aandacht voor het gebruik
van de hangardeuren in zijn algemeenheid en
specifiek van de hangardeuren waar de clubtoestellen staan.
Wanneer deze niet volledig geopend zijn en niet
gelocked worden, bestaat er een groot risico dat
er schade aan de vleugels ontstaat bij het naar binnen en buiten halen van de toestellen.
Een kleine onoplettendheid kan dan grote gevolgen hebben.
De verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de vlieger die een toestel verplaatst, maar
voorkomen is beter dan genezen.

Hendrik van der Heijden
Namens MGC225
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3-DAAGSE TOURING FLYER
In navolging op de geslaagde tocht naar chateau Bournizeaux staat nu van vrijdag 21 oktober t/m zondag 23 oktober een nieuwe de 3-daagse Touring Flyer op
de kalender.
De commissie heeft een super leuke tocht naar Denemarken EDOD Odense/Hans
Christian Andersen Airport voorbereid.
De route heenreis:
EHSE Seppe >>> EDWN Nordhorn-Lingen (koffie) 111 NM >>> EDXM St.Michaelisdonn (lunch) 115 NM >>> EKOD Odense/Hans Christan Andersen Airport
99 NM.
De route terugreis:
EKOD Odense/Hans Christan Andersen Airport >>> EDXB Heide-Buesum (koffie) 94 NM >>> EDWY Norderney (lunch) ca 75 NM langs Duitse eilanden >>>
EHSE Seppe 162 NM.

Vrijdag 21 oktober
Wij worden verwelkomd op het vliegveld van Odense door het team van Jens Larsen
van de “Crazy Hangar”. Jens heeft een “crazy” hangaar met allerlei vliegtuigen waarmee hij ook nog zelf vliegt. De hangaar is een bezienswaardigheid op zich, je kijkt er
je ogen uit. Daar kunnen wij rustig wachten aan de bar totdat iedereen is gearriveerd.
Als hij er zelf is, heeft hij ook nog hele leuke “crazy” verhalen te vertellen over Groenland, waar hij zelf een paar maanden per jaar vliegt.
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Zaterdag 22 oktober
Voor de zaterdag is er zowel een programma voor degene die willen vliegen als voor
degenen die niet willen vliegen:
Voor de vliegers:
EKOD (Odense) naar EKVJ (Stauning) 74 NM.
Op het vliegveld van Stauning is het Danmarks Flymuseum met ca. 60 vliegtuigen
waar ook een kopje koffie gedronken kan worden.
Vervolgens kun je van EKVJ (Stauning) naar EKBI (Billund) vliegen, in rechte lijn 31
NM, maar een ommetje is altijd leuk.
Op Billund is ook op loopafstand Legoland, toch leuk om een
keertje dat gezien te hebben; wie heeft uiteindelijk niet met
Lego gespeeld! In Legoland is ook een restaurant voor de
lunch.

Voor de niet vliegers:
Een toertje naar Slot Egeskov, een mooi kasteel (dat je ook van binnen kunt bezichtigen), tevens hebben ze een verzameling motoren over een periode van 80 jaar, een
verzameling klassieke auto’s, etc.

In Odense centrum kan je niet om de sprookjesschrijver H.C. Andersen heen, waar hij
is geboren. Er is een heel nieuw museum aan zijn ouderlijk huis gebouwd (H.C. Andersen Hus) wat ook echt een belevenis is ook al hou je niet van sprookjes
.
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Voor de tour staan de beide club-Robins hiervoor ter beschikking.
Er zijn kamers in het First Hotel Grand in Odense geregeld, die nog 1 dag voor aankomst geannuleerd kunnen worden.
Indien het weer in het noorden toch tegenvalt, wordt gekeken of er een route naar
het zuiden nog in zit bijv. naar LFRM (Le Mans).
Inschrijven via: www.vliegclubseppe.nl >>> activiteiten >>> kalender.
Voor vragen kan je bellen of mailen met:
Jacky de Bruijn 06-275 48 348 – jackydebruijn@gmail.com

Vliegevenementencommissie
Vliegclub Seppe

+++++++++++

HERRINNERT U ZICH DEZE NOG?
Op Seppe is er nog een vliegtuig te vinden
waar asbakken in zitten.
De oudgedienden weten nog, dat er vaak naast
je een rokende instructeur zat.
Was het buiten VMC, binnen was het vaak
bijna IMC door de rook.

Albatros | Nr. 08 | 2022

17

SIM ACOUSTICS
Het geluid van het ene schakelaartje is niet gelijk aan dat andere schakelaartje.

Via de havendienst werd ik benaderd door Mike Maarse van SimAcoustics.
Het is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van vliegtuiggeluiden aan de
bekende vliegtuigsimulatie programma’s, zoals Microsoft Flight Simulator en X-Plane.
De Piper M600 is betrekkelijk nieuw en kennelijk nog niet volledig beschikbaar in de
SIM’s, in ieder geval niet met het juiste geluid. Mike was al op zoek geweest naar een
M600 in Europa en vond tot zijn verbazing er eentje ‘om de hoek’.
Hij zei, dat ik niet hoefde te vliegen, maar dat wel even de motor gestart zou moeten
worden en dat hij in het vliegtuig zelf wat geluiden wilde opnemen. Dat leek me wel
een aardige actie, was nieuwsgierig en stemde, een beetje naïef, in met zijn verzoek.
Op de afgesproken maandagochtend meldde hij zich, samen met zijn vader en een
zak met gevulde koeken van de bakker bij Hangaar 13. Toen hij zijn apparatuur begon uit te laden begon ik al te vermoeden, dat ik deze actie iets te eenvoudig had ingeschat. Een hele partij aan microfoons, kabels, meng- en opnameapparatuur toverden ze uit de auto.
Na de koffie - met gevulde koek - stelde hij voor eerst met de geluiden binnen in het
toestel te beginnen. Hij had een volledige checklist, meerdere pagina’s, met daarop
alle mogelijk op te nemen geluiden. Microfoons werden in het interieur geplaatst en
met een ander opnameapparaat gingen we alle, letterlijk alle, schakelaars,
(draai-)knoppen, schuiven, deurvergrendeling, klepjes, stoelverstellingen af.
Alles dat maar kon bewegen en dus geluid kon maken, werd nauwgezet opgenomen.
Niet één keer, maar tenminste twee keer voor de zekerheid. En als ik hielp en per ongeluk mijn hand iets te snel of te langzaam bewoog, moest het over. Nu zitten er in
het toestel heel wat schakelaars van hetzelfde type en dacht ik onnozel ‘als je er eentje hebt opgenomen heb je ze allemaal, toch’. Mooi niet dus. Luister maar zei hij. Dit
schakelaartje klinkt toch echt iets anders als datzelfde schakelaartje ernaast. Ik knikte
meewarig maar van yes om de sessie niet nog verder uit te laten lopen.
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Het hele programma liep dusdanig uit, dat ik ook uit mijn tijd begon te lopen en dat
we afspraken het buitengebeuren twee weken later te doen. Twee weken, omdat hij
eerst nog naar Guernsey moest om de geluiden van een ATR op te nemen, die daar
in onderhoud stond. Na mijn eerste ervaring begreep ik wel, dat dat wel een paar dagen zou gaan kosten. Om nog maar te zwijgen van zijn trip naar Canada om een
737/200 vast te leggen.
Twee weken later heb ik het toestel op zijn aanwijzing buiten dwars opgesteld opdat
het geluid niet verstoord zou worden door de weerkaatsing van de hangaars. Het
nam wel een uurtje in beslag voordat Mike en zijn vader alle microfoons naar tevredenheid hadden opgesteld. Op zijn aanwijzing ging ik door de startcyclus van de PT6.
Ook in de cockpit werden alle handelingen weer opgenomen. Als afgesproken liet ik
de motor een aantal settings doorlopen, terwijl buiten zijn vader met zijn duim omhoog stond. Al met al een run van een minuut of 6 tot zijn checklist was afgevinkt. En
natuurlijk het uitzetten van de motor, alle noodzakelijke handelingen, alles werd weer
opgenomen. Tijd voor een kopje koffie en een check van al het geregistreerde werk.
Gelukkig werd het allemaal goedgekeurd en konden ze alle apparatuur weer gaan afbouwen en inpakken.
Volgens Mike moest het echte werk nu nog beginnen. Alle geluiden werden nog bewerkt, gecategoriseerd en dan moesten de softwareontwikkelaars de geluiden koppelen aan de onderdelen van de diverse flight simulators. Het project kan je straks
volgen op https://www.facebook.com/FSRSimbol/
Al met al was het een bijzondere ervaring en heb ik weer het een en ander geleerd.
Mike blijkt een autoriteit te zijn voor SIM-geluiden. www.simacoustics.com Ik had
nooit kunnen vermoeden dat je een business kon bouwen op geluiden van vliegtuigen voor simulators. En geleerd, dat al die schakelaars, ondanks dat ze hetzelfde eruitzien, een eigen geluid hebben.
Dus mocht je in de toekomst eens op de SIM met een M600 willen vliegen, zet het
geluid dan lekker hard aan. Je weet waar het vandaan komt.
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RUNWAY OBSTRUCTED
Wat zien we nu gebeuren op de runway? We dachten eerst aan een uitvaart stoet,
maar dat was het gelukkig niet. Wat dan wel?
Het was de start van een bedrijfsuitje, waarbij alle auto’s mochten vertrekken door
eerst een rondje over de runway te rijden.
Het veld was daardoor op 26 augustus een klein uurtje gesloten voor al het vliegverkeer.
Ter compensatie waren de t/g’s voor rekening van het vliegveld voor homebased geregistreerde vliegtuigen en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.

++++++++++

FIRST SOLO
Op 21 augustus vloog Bas Erlings
zijn eerste solo.
Voor iedere vlieger een moment,
dat hij/zij nooit meer vergeet.
Bas wordt opgeleid door Emile
Boesenkool.
Gefeliciteerd!
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HOOGVLIEGERS DAG 3 SEPTEMBER
Zaterdag 3 september hebben we op de club een dag met de Hoogvliegers georganiseerd. 7 kinderen zijn door Stichting “De Hoogvliegers” uitgekozen om een
vliegervaring op te doen, die ze niet snel zullen vergeten.

De dag werd mogelijk gemaakt door Hans Jacobse. Hans is de zoon van Gerrit, die
helaas vorig jaar is overleden. Met het geld wat nog bij de club uitstond, vond Hans
dat het een mooi idee zou zijn als dat besteed zou kunnen worden aan deze kinderen. Hij gaf aan, dat zijn vader dat een mooie gedachte zou hebben gevonden.
En dat hebben we natuurlijk graag gedaan!
Vooraf is het best een hoop geregel en dat is niet vreemd, want op deze dag moet
alles goed gaan voor de kinderen en hun ouders.
De eerste was er al vroeg. Kennelijk was de adrenaline hoog opgelopen. De ploeg die
het geheel organiseerde zat nog in de ochtend briefing.
We hadden drie piloten die ervaring hebben met de protocollen van De Hoogvliegers. Peter B, Jean-Paul en Emile. Op de grond bijgestaan door Godelieve, Vincent,
Andrea en ondergetekende.
Niet alleen de kinderen vonden het spannend,
maar ook de ouders, opa’s en oma’s en allerlei
andere personen die voor deze happening waren
uitgenodigd. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Was wel even opletten met de vele foto’s en video’s die gemaakt moesten worden, gelet op alle
vliegtuigen, maar dat ging goed.
Vooraf kregen de kinderen samen met de ouders
een briefing, waarbij ze een pet en een T-shirt
kregen en daarna gingen de kinderen en in sommige gevallen ook nog broertjes en zusjes, met
een ouder als begeleider de vliegtuigen in.
Ze hebben intens genoten van het vliegen en de
breed lachende gezichten, die wij terugkregen,
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waren fantastisch om mee te mogen maken. Dat is op de bijgaande foto’s goed te
zien!
We kijken terug op een mooie vliegdag. Moe (na alle gesprekken met tig opa’s en
oma’s ;), maar voldaan naar huis!
Rest mij nog de Havendienst te bedanken voor hun bijdrage op de dag en de donatie
aan landingsgelden. Heel fijn!

Frank Oskamp
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INTRODUCTIE
Mijn naam is Bastian Bruinse (maar Bas is meer dan prima), 25 jaar en ik kom
uit Sommelsdijk, gelegen op het mooie Goeree Overflakkee.
Na mijn opleiding Luchtvaarttechniek in Delft ben ik in februari dit jaar bij Fokker
Techniek gaan werken als stress engineer op de locatie Woensdrecht.
Ik heb altijd al een passie gehad voor vliegen en vliegtuigen en dacht altijd dat
het vliegen zelf niet voor mij weggelegd was, maar sinds een jaar is het toch wel
gaan kriebelen.
Met mijn verjaardag heb ik van mijn ouders een proefles op de PH-VSQ cadeau
gekregen.
Wat een ervaring was dit! En ook met de aanwezige leden van de vereniging
was er gelijk een positieve klik!
Vandaar mijn reden om mij aan te melden als lid van deze, voor mij nu al geweldige, club!
Hoop jullie allemaal te mogen ontmoeten en dat we met zijn allen vele leuke,
toffe en leerzame vlieguren mogen maken!
See you in the air!

Bastian Bruinse
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FLY IN EINDHOVEN EHEH
Beknopt reisverslag van de vlucht op 11 augustus 2022 naar Eindhoven voor de
fly in van de EAMC.
René had de NCD geboekt voor een vlucht naar EHEH, waar die dag de jaarlijkse Fly
In werd gehouden.
Via Socie had René een vliegpartner gevraagd en ik vond het ook wel leuk om daar
eens een keertje te landen i.p.v. er overheen te vliegen.
Afgesproken om 09:00 LT op Seppe, slot op EHEH viel tussen 10:00 uur en 10:30 uur
LT maar was niet bindend.
René heeft de kist gecontroleerd en ik heb hem getankt, dus waren we klaar om te
vertrekken, uiteraard met vliegplan.
We stonden klaar voor vertrek toen we “on hold” werden gezet door de Toren.
Er werd op het vliegveld gesprongen vanwege het weer een beetje verderop. Ach die
mensen moeten ook een plekje hebben, zullen we maar zeggen.
Na de landing van de PH-FTW, wij de baan op, een matige klim aangehouden en ja
wel, zie daar aan het einde van de baan boven het viaduct kwamen de wolkenflarden
ons al tegemoet op 400 ft.
Uit veiligheid iets eerder afgedraaid en doorgestegen naar ca 1.500 ft, het aanbevolen aankomst level.
Na een korte en voorspoedige vlucht contact met EHEH twr opgenomen.
Zitten we achter de 1391, vliegt iets langzamer, dus vlieg ik met ruime bochten achter
hem aan.
Het mocht niet baten, een verzoek om te orbitten over links werd oké bevonden. Orbit gereed gemeld, vraagt de toren om het nog maar eens te doen. 1e keer was niet
goed denk ik .
We mochten verder via downwind en base naar eigen keuze, dus met de vleugel op
het begin van de baan moest het ver genoeg zijn om in te draaien naar final en clearance gekregen voor de landing.
Was een toppertje, al zeg ik het zelf. Afslag R 4 met ontvangst door een 3 tal marshallers en full stop.
We werden opgewacht door een
Willy met Major Tom aan het stuur
en ging het naar gebouw C.
Na betaling van 15 euro een flyer tezamen met 10 consumptiebonnen
van het ontvangstcomité ontvangen.
Dus snel naar de bar; koffie dus. Later nog 2 broodjes kunnen nuttigen
met een drankje en toen waren de
bonnen op. We hebben tussendoor
nog een rondje gemaakt met een
oudgediende “de dikke Daf “.
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Een Daf 328 werd vroeger gebruikt door het leger, destijds heb ik er zelf ook nog in
gereden.
Enfin deze deed het nog. “Grande tour “ over het parkeerterrein met de mededeling
dat het niet zolang meer zou gaan duren voordat het hele vliegveld wordt overgedragen aan de burgers.
De militairen zijn dus dan niet langer actief op Eindhoven.

Er was ondertussen behoorlijk veel bezoek aanwezig, die de kisten van de EMC konden bekijken en een plaatselijk muziekbandje zorgde voor een vrolijke noot.
Na wat rondgeneusd te hebben, zijn we te voet naar de parkeerplaats gelopen, in de
veronderstelling dat we op tijd ( boeking na ons) terug op Seppe konden zijn.
Rond 13:45 uur werd het i.d.d. druk met vertrekkende vliegtuigen, maar ja die grote
jongens blijven landen, ai. Dus hebben we een 20 tal minuten moeten wachten voor
we konden vertrekken, Ryanair, Transavia, Lauda, Wizz en Peter Pan landden allemaal
op Eindhoven.
Het vertrek liep via Whisky en over Gilze-Rijen (3.000 ft) en helaas geen wolk te raken,
terug naar Seppe.
Het ontvangstcomité zou al wel klaar kunnen staan, want het was wat krapjes met de
tijd door de vertraging op Eindhoven.
Echter niemand te zien, blijkt de reservering er niet meer in te staan.
René wilde de kist binnen zetten, maar Bob wilde er nog mee vliegen, dus kon het
toestel buiten blijven. Pfieuw, was al warm genoeg ondertussen.
Gelukkig was er nog bier op
de club en dus een leuke
debriefing op een mooie zomerse zondagmiddag.

Gr. Ad Akkermans
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PH-KBT NAAR IERLAND VV
Het was tijd voor een nieuw avontuur, nou dat werd het ook...!
De vliegtrip naar Zweden was niet doorgegaan door constant slecht weer in het
voorjaar en dus bedachten we Ierland.
Nou is het weer op de Britse eilanden niet heel vaak langere tijd stabiel goed, dus
toen de voorspellingen goed leken, zijn we meteen op pad gegaan. Vrijdag eerst het
kanaal over met een landing op Earls Colne, door naar Wales, Welshpool. We vliegen
niet vaak in Engeland en wat meteen opvalt, is, dat die Engelsen niet te verstaan zijn!
Dat klinkt misschien raar, maar we zijn gewend aan het Engels van andere niet- native
speakers (dus geen geboren Engelstaligen) en dan spreken die Engelsen gewoon veel
te goed en mooi Engels en voor ons, zeker de eerste dagen, niet te volgen!

Newcastle airport EINC
Na Wales de sprong gemaakt naar Ierland. Het veld op het eiland daar, Newcastle
EINC, had op zich goede referenties (pilot notes Skydemon en telefoongesprek met
het veld), maar de eerste poging om te landen was schrikken; wat een hobbels en
kuilen! Go around, nieuwe poging en met het zweet op de rug heel voorzichtig de
kist aan de grond gekregen. Maar zelfs als je een beetje snel taxiede, kwam je al
los.....Het veld is eenmalig, de eigenaar, John, is super behulpzaam, maar ik ga er niet
meer heen. Daar kwam ik voor het eerst een hond tegen die zo lui was, dat ie liep te
sloffen. Afijn, taxi naar ons hotel in Dun Loaghaire (spreek uit: Dunlire), vlakbij Dublin
en de volgende dag Dublin verkend. Wat een leuke stad! Veel historie, maar ook modern, uiteraard met bezoek aan de Guinness brouwerij etc. 1-2 Dagen is zeker aan te
bevelen.
Na 2 dagen Dublin zijn we naar het prachtige gebied van de Connemara gevlogen en
daarna geland op het eiland Inishmore, een van de Aran Islands. Heel Ierland is groen
en weelderig, maar deze eilanden zijn vooral rotsig.
Afijn, toen we vlakbij het eiland waren, zoals dat heet op downwind, deed ik mijn procedures, waarbij stap 2 'gear down" is, daarna volgen stap 3-6.
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Indraaiend om de landing in te zetten, zegt
Nathalie: “Ik zie geen wielen..... “. (Wij hebben
een vliegtuig met een intrekbaar landingsgestel en het is de bedoeling dat de wielen
voor de landing uitgeduwd worden, nl na de
'gear down' actie). Snel doorgevlogen en gelukkig is er een handpomp en kregen we zo
de gear down, maar het was toch even
schrikken. Ik weet ook niet zeker of het mij
zou zijn opgevallen tijdens de 'final' check:
Green, cleared to land. Prachtig vliegveld, op een rotseiland, dan ben je als piloot
toch afgeleid. Runway was model skischans, dus je staat zo stil.....Men zegt dat op
Inishmore de tijd stilstaat. Bij ons stond ons hart even stil en verder waren er wel heel
veel toeristen, dus zo stil staat de tijd daar niet..... wel een enkele (andere) ezel, en
paard en wagen en mooie natuur.
Doorgevlogen langs de kust naar het zuiden en daar op Cork International geland. De
2e stad van Ierland, ook leuk en ook daar opvallend hoe behulpzaam, vriendelijk en
talkative de Ieren zijn, echt een heel aardig volk. En met name in Cork heerlijk gegeten....! De rekening van het vliegveld was wel wat hoog (130 euro voor 2 dagen, dat
wist ik vooraf), maar met een uitstekende service en tot aan de taxi gebracht met de
bagage, eigenlijk prima.
Na Cork weer richting Engeland. Met een flinke tegenwind en het landingsgestel voor
alle zekerheid maar 'uit' gelaten, althans, na de start ook weer mijn procedure volgend, stap 1,2,3, stap 4 landingslichten uit, stap 5 gear up..... Neeeeeee! Snel weer
omlaag en pfffff hij ging gelukkig meteen omlaag!!!
Weer hartkloppingen! Na een halfuur merkte ik dat Nathalie niet rustig was en kwam
ik er achter dat ze niet had gezien dat de gear weer gewoon "down" was. Ze had dus
de hele tijd in de rats gezeten over hoe we de buiklanding zouden overleven en waar
we dat dan zouden moeten doen.......hoe bedoel je, vliegen spannend?
Een tussenstop in Rochester, Engeland, waar de local manager Calvin ons probeerde
over te halen met de vliegclub terug te komen voor een weekendje, want er zijn zoveel bezienswaardigheden in Rochester te ontdekken. Hij zal dan
een special rate regelen......! Overnachting in de lokale pub The Golden Lion, wat overigens prima
was, de laatste dag naar Seppe.
Veel tegenwind, en gear down,
dus super traag, maar wel veilig
geland op Seppe. En weer een
ware vliegbeleving rijker.....

Jaap Smiemans
Rochester airport EGTO
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MEDEDELINGEN.
•
•

Woensdag 28 september jaarlijkse safety meeting georganiseerd door BIA.
Aanvang 19.30 uur.
Zaterdag 1 oktober is het vliegveld de gehele dag gesloten wegens grootschalig evenement.

Nieuwe leden
•

Robby Smets uit Ulvenhout is per 17 augustus lid geworden.
Robby gaat lessen op de Robins.

•

Op 5 september is Bastian Bruinse uit Sommelsdijk lid geworden.
Bastian gaat ook zijn PPL halen op de Robins.

Allen welkom bij Vliegclub Seppe
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