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VAN DE REDACTIE
Beste lezer,
Het lijkt wel of er na corona een nieuw virus in Nederland is opgedoken.
Het “fly-in” virus wel te verstaan.
Vliegveld Twente had afgelopen maand de primeur en zondag is vliegveld Hoogeveen nummer 2 aan de beurt. Ook heb ik Lelystad, Midden-Zeeland, Drachten, Texel
etc. voorbij zien komen. Ik hoop wel dat Midden-Zeeland het kreeftenfestival niet
vergeet, want dat is toch wel het hoogtepunt ieder keer weer opnieuw.
Gezellige boel op al die vliegvelden.
Maar eerst gaan we de schade inhalen op Friedrichshafen. Een paar dagen alleen
maar GA lucht opsnuiven en ’s avonds genieten en napraten in een goed restaurant
in Meersburg aan het meer van Konstanz.
Het boeken van een slot op 13 april vanaf 06.00 uur was nog wel even een dingetje.
Binnen een mum van tijd sloegen alle computers op hol en was een slot boeken nagenoeg onmogelijk.
Uiteindelijk toch allemaal op zijn pootjes terechtgekomen en gaan we hopelijk veel
bekenden ontmoeten en zeker ook nieuwe contacten leggen.
Onze vliegclub heeft ook niet stilgezeten, want de eerste Tourdejour naar Calais en
Namen was een succes. De tweedaagse Touring Flyer in mei naar Odense (Denemarken) komt eraan en tussentijds hebben we eerst nog onze voorjaars BBQ.
Men hoort vaak zeggen “ik snap niet dat ik ooit tijd heb gehad om te werken”. Deze
vraag komt bij mij ook steeds boven drijven, maar het zijn allemaal leuke dingen die
we mogen doen. Oh ja, ik begin eerst mijn aerobatics skills weer “alive” te krijgen.
In dit nummer ook weer 2 introducties van nieuwe leden, een verslag van de safety
meeting, de nieuwjaarstoespraak, de TourdeFrans in wording, verslag van de ALV en
een heel leuk stukje van de vliegdoop van de kinderen van Raoul Nijlhof.
Veel leesplezier met het aprilnummer en we zien jullie bijdrage(n) voor het volgende
nummer met belangstelling tegemoet.
Het volgende nummer verschijnt medio mei 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
Na een periode van relatieve rust in onze vliegclub was het de
afgelopen weken weer lekker druk in en rond ons clubgebouw.
Happy Hours, verlate kerstborrel en nieuwjaarsreceptie, een algemene ledenvergadering, SVH-deelnemersvergadering, TourdeJour, een waarlijke inhaalslag. Alle gelegenheid was er weer om elkaar in de lucht,
briefend en de-briefend, voor en achter de bar te ontmoeten. Ik kan alleen maar vaststellen dat de club volledig uit zijn verlengde winterslaap is wakker geworden.
Tijdens de SVH-deelnemersvergadering nam Ben Godrie afscheid als voorzitter van
de SVH. Gelukkig blijft hij wel SVH-operations runnen om ervoor te zorgen dat de
vliegtuigadministratie kloppend blijft en dat het onderhoud van de VSQ en NCD ´gemanaged´ wordt. Zie je een email van operations@vliegclubseppe.nl dan weet je wie
daarachter zit. Ben trad aan in een tijd dat de lucht in en boven Seppe behoorlijk turbulent was. Met zijn medebestuurders René Laribij en Arnold Stijntjes en gesteund
door de SVH Raad van Toezicht, heeft hij ervoor gezorgd dat die turbulentie gaandeweg verdween en dat behalve een volledig overhaalde, en weer als nieuwe VSQ, er
ook flink gewerkt is aan het financieel herstel van de stichting. Helaas moest Arnold
om gezondheidsredenen al wat eerder afstand nemen van de SVH. We wensen Arnold al het goede toe met zijn gezondheid en we hopen dat Ben nog lang directeur
operations mag zijn. Beide heren super bedankt voor de inzet.
In dezelfde vergadering werden twee nieuwe bestuurders aangesteld. Frank Oskamp
gaat de SVH-financiën beheren en Hans van Dijk wordt de nieuwe SVH-voorzitter.
Met rots in de branding René staat er een uitstekend team om de SVH en daarmee
de conditie van onze clubtoestellen, de komende tijd te besturen. Heel veel succes
daarmee toegewenst.

André Oremus
Voorzitter
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NIEUWJAARTOESPRAAK VOORZITTER
Zaterdag 26 maart hield onze vliegclub haar uitgestelde gecombineerde Kerstborrel en nieuwjaarsreceptie.
Onderstaand de nieuwjaarsrede van de voorzitter, zodat de afwezigen toch kunnen (na)genieten van wat er allemaal bij een voorzitter gedurende het afgelopen
jaar door zijn hoofd heeft gespeeld.
“De afgelopen twee jaren waren voor onze club op zijn minst bijzonder te noemen. Ik
keek nog eens wat e-mailtjes terug van het begin van de pandemie. Het eerste mailtje was zoiets als, kom maar niet naar de club als je verkouden bent, toen iets om ons
te houden aan de RIVM-maatregelen en niet veel later, nu zo’n 2 jaar geleden, een
volledige lockdown. Het lesbedrijf werd volledig stilgelegd, geen examens, geen profchecks meer. Ook privé en zakelijk een enorme impact voor veel van onze leden.
Gelukkig ook een paar lichtpuntjes. Dankzij het besloten karakter van ons clubhuis
konden we het voor briefings blijven gebruiken. De gebrevetteerden hadden geluk en
konden nog steeds vliegen, wel alleen met huisgenoten en met mondkapjes op, na
ontsmetting van de cockpit, heel veel handen wassen en ontsmetten. Vliegen over de
grens was uitgesloten, maar het stille Schiphol was een prachtig doelwit voor crossings, touch en go’s en rondjes om de toren. Een soort speelplaats voor de GA. Er waren zelfs vliegers die op de runway uitstapten voor een sanitaire stop. Waarschijnlijk
niet bewust van het feit dat ze op de Schiphol toren hele goede verrekijkers hebben.
Bijna waren ze als “Kaagbaanventers” opgepakt.
We mochten in die periode twee nieuwe ereleden verwelkomen, Arie van der Linden
en Jan Voeten, beiden 50 jaar lid. Helaas hebben we ook twee ereleden verloren in de
achterliggende periode, Melle Benneker en Gerrit Jacobs. Ook ons lid Joe Keer werd
na een operatie uiteindelijk geveld door Covid.
De ALV werd in het voorjaar van 2020 afgelast. Aan het einde van de zomer konden
we voor het eerst in de geschiedenis een online ALV houden. Dat was wel lachen natuurlijk. We hadden flink geoefend. Een half uur voor het begon, viel onze Caiway internetverbinding uit. Paniek. Net op tijd hadden we plots weer internet en konden we
door. Onze penningmeester moest uiteindelijk toch nog in zijn auto springen om
naar de geïmproviseerde clubstudio te komen, want we kregen hem remote niet live.
Meestal lukt dat wel met Peter van den H, vooral als we over geld praten. Handig dat
online gedoe voor zakelijke bijeenkomsten, maar voor een club waarvoor een zekere
sociale binding belangrijk voor is, is het maar behelpen.
Zo nu en dan werden de maatregelen weer wat afgezwakt, dan weer aangescherpt.
Clubhuizen in het land werden weer eens gesloten. We begonnen er een beetje aan
te wennen, ook al omdat we elkaar tijdens het briefen en debriefen in onze grote
briefingsruimte nog wel konden ontmoeten en op gepaste afstand een kopje koffie
of zo konden drinken. Ook het lesbedrijf kon op zeker moment gelukkig weer opgestart worden.
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Vooral in het laatste jaar werden we blij verrast door een toestroom van nieuwe leden. In 2021 mochten we 30 nieuwe leden verwelkomen waaronder nogal wat nieuwe
leerlingen. We hebben zelfs een speciale nieuwe ledenbijeenkomst georganiseerd.
Zoals het er nu uitziet, gaan we dat dit in de loop van het jaar opnieuw doen.
Dankzij de Francofielen Paul van den B en Peter Z lukte het in het afgelopen najaar
toch ook nog een 3-daagse Touring Flyer naar Frankrijk te organiseren. Kasteel
“Boerniezo” was het doelwit en dat hebben ze daar geweten. Wat een feest om in het
kasteel bij een open haardvuur als een soort flying knights van het diner te kunnen
genieten. Vliegtuigen gewoon geparkeerd in de kasteeltuin. Alweer zo’n unieke ervaring die in het geheugen gegrift staat.
De PH-VSQ is in de achterliggende maanden volledig ‘overhauled’. Een prachtkist is
het geworden. Er ligt een plan om dit jaar, of mogelijk volgend jaar, hetzelfde trucje
uit te halen met de PH-NCD, inclusief de avionica voor beide toestellen. Well done
SVH!
Onze ATO heeft het weer lekker druk met nieuwe leerlingen. Staat kwalitatief hoog
aangeschreven. Zonder kleerscheuren komen ze door iedere ILenT audit. Well done
SOO!
Tijdens zo’n lockdown hebben mensen kennelijk meer tijd om op ideeën te komen.
Zo was er iemand die bedacht dat het toch wel heel fijn zou zijn een behoorlijke zonwering op het terras te hebben. Nou, die zonwering is er gekomen en wat voor een.
Stormvast met een vaste overkapping aan de computerruimte en te bedienen met
een app. Er is één iemand, dezelfde die met het voorstel kwam, die vanuit any place
op de wereld, het zonnescherm kan bedienen. Dus als het scherm op een heel ongelegen moment, met een brandende zon, plotseling indraait, weet je waar je je beklag
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kan doen. Overigens er zit er ook een gewone draadloze handbediening op, vanuit
de club bedienbaar.
En toen kwamen er ineens een paar dames met opmerkingen dat het clubgebouw
zelf wel eens een opfrisbeurtje nodig had, ander kleurtje, andere inrichting, andere dit
en andere dat. Wat doe je dan als bestuur?… Je stelt een commissie in. Nou dat hebben we geweten. In 2007 heb ik de toenmalige metamorfose meegemaakt van bruin
café naar een soort roze wolk van welbevinden. Dat had toen heel wat voeten in de
aarde en toen bleek het heel lastig voldoende vrijwilligers te mobiliseren. Zou het nu
anders zijn. Ja dus, heel anders. Onder de bezielende leiding van de dames werd er
een compleet leger van vrijwilligers opgetrommeld. Meer dan 50 leden hebben aan
het resultaat gewerkt. Wat een werk is er verzet en wat voor een fantastisch resultaat
is er bereikt. Een instructielokaal om trots op te zijn, de clubruimte van roze wolk naar
blue lagoon sferen, dankzij de commissie verfkwast met de drijvende krachten
Peter, Jacqueline de B, Annemarieke en Jacqueline T, met Lia in de support rol.
Graag een hartelijk applaus.
2022 is nog 9 maanden lang. Ik zal er kort over zijn. De kalender staat weer vol activiteiten, Happy Hours op de eerste zaterdag van de maand, TourdeJours, Touring Flyers, de TourdeFrans, BBQ en de mosselavond. Ook de thema-avonden staan weer op
de rol. De club is uit een winterslaap gewekt.
Ik wens iedereen, voor dit zo goed als nieuwe
jaar, een goede gezondheid en heel veel fantastische veilige vliegavonturen toe!
Proost!”

André Oremus
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TOURDEFRANS 2022

Sinds de vorige editie van de Albatros is de TourdeFrans commissie opnieuw bij
elkaar geweest om de Tour wat meer in detail gestalte te geven. Het is tenslotte
toch de 30e keer, dat we met zijn allen op pad gaan, dus we willen er iets speciaals van maken. Zo zijn er al hotelkamers gereserveerd en zijn er contacten gelegd met de diverse vliegvelden. Over het culinaire gedeelte hoef je je zeker geen
zorgen te maken, want met Philip aan het organisatie fornuis komt dat zeker
goed.

De route
Deze keer iets meer over de indeling van de vliegweek zelf en de voorgestelde routes, die we willen gaan vliegen.
Zodoende heeft iedereen meer dan tijd genoeg om zich goed voor te bereiden, om
de juiste kaarten e/o elektronische features aan te schaffen. Of misschien wel om net
dat duwtje te krijgen om zich aan te melden.
De routes zijn zo gekozen, dat elk niveau vlieger deze kan maken. Bij de toestelindeling t.z.t. houden we ook rekening met het ervaringsniveau van eenieder.

Wanneer
Het is de bedoeling op zondag 3 juli te vertrekken en op zaterdag 9 juli terug te keren op Seppe.
Zondag 10 juli houden we als uitwijkdatum, mocht het weer of iets anders tegenzitten.

Waarheen
Zondag

Seppe

Annecy (Fr)

ca 395 nm

Maandag

Annecy

Ferrera (It)

ca 245 nm

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Ferrera
Calvi
Calvi
Albenga
Beaune
Uitwijk

Calvi (Fr)
Calvi
Albenga (It)
Beaune (Fr)
Seppe

ca 220 nm
xxx nm
ca 230 nm
ca 265 nm
ca 280 nm
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eilandvlucht
dct. 100 nm

De route naar Ferrera is met opzet niet al te lang gemaakt, zodat er genoeg tijd over
is om in de loop van de middag het stadje Ferrera te verkennen.
Dat geldt ook voor de route van Calvi naar Albenga, zodat er voor de liefhebbers nog
ruimte is om ’s middags naar het strand van Alassio te gaan.
De woensdag is in principe een vrije dag, waarbij gekozen kan worden om het eiland
Corsica vliegend te verkennen, om te gaan zeilen of om misschien wel met een scooter een dagtour te maken. Voor ieders wat wils, al doe je die dag niets, altijd goed.
Heb je zin om mee te gaan, maar zou je graag wat meer willen weten hoe zo’n week
nu in elkaar steekt, bijv. wat gaat het globaal kosten, hoe bereid je de routes voor,
wat houdt vliegen in de bergen in, hoe verloopt de communicatie in het buitenland
etc. etc.
Bel een van de commissieleden en die gaat graag met je aan tafel zitten, want het
voorbereiden van zo’n grote tocht is op zichzelf al leuk en leerzaam om te doen.
Philip Musch
Gijs van Abeelen
Peter van de Zande

06.50604440
06.54356553
06.51719766

philip_musch@hotmail.com
gijs@vanabeelen.eu
peter@calmeyn.nl

Commissie TourdeFrans
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
De algemene voorjaarsledenvergadering en de
deelnemersvergadering van de SVH kenden een
opkomst die ietwat onder het jaarlijks gemiddelde
lag, maar de serieusheid was er zeker niet minder
om.
Alle onderwerpen die aan bod zijn gekomen, werden door de besturen adequaat behandeld.
Bij het vliegclub bestuur vonden geen wisselingen plaats, terwijl in het SVH-bestuur 2
nieuwe bestuursleden werden gekozen.
Voorzitter Ben Godrie vond het tijd voor een wisseling van de wacht en was niet herkiesbaar en zijn plaats wordt vanaf nu ingenomen door Hans van Dijk waarbij een
ding zeker is, het is de juiste man op de juiste plaats. Ben werd door secretaris René
met mooie woorden bedankt voor zijn bestuurlijke inzet en dat werd uiteraard onderstreept met bloemen en applaus. Penningmeester Arnold Stijntjes heeft wegens gezondheidsproblemen al enige tijd geleden zijn functie vacant moeten stellen en
wordt nu opgevolgd door Frank Oskamp. Hopelijk kunnen we Arnold binnenkort
weer eens op de club verwelkomen.

Wat kwam er zoal ter tafel?
•
•
•
•
•

Sinds 1 januari van dit jaar verwelkomden we al 11 nieuwe leden.
De vliegclub is financieel gezond en de penningmeester wordt gecomplimenteerd met zijn verzorgde financiële administratie.
Ook de vooruitzichten voor komend jaar zijn gunstig, zowel qua contributie
als te verwachten baromzet en advertentieopbrengst Albatros.
Er hebben zich voldoende barvrijwilligers aangemeld om bij toerbeurt op
zaterdag de bar te bemannen.
Middels een brief wordt verslag gedaan door de evenementencommissie
wat er gepasseerd is en wat er komend jaar op stapel staat o.a. thema-
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•
•
•

avonden, nachtvliegen, excursie naar Soesterberg, TourdeFrans, zomeravondvliegen, club BBQ, mosselavond, eindejaarvliegen en tussendoor Tourdejours en Touring flyers.
Via een slidehow lichtte Hans Philipse de gang van zaken bij de SOO toe.
De audit door LVNL is goed verlopen. Jacqueline Tinga wordt ingewerkt
door Dick Bloeme om continuïteit van onze ATO te waarborgen.
Marc Sytsema roept alle leden om met content te komen om de “Socie” app
zo interactief mogelijk te houden. Ook vraagt hij input om een artikel over
het verfrissen van vliegerschap te kunnen publiceren en zodoende aandacht
te kunnen vragen wat er van onze instructeurs te leren valt.
++++++++++

FLY IN OP TWENTE
Zaterdag 2 april organiseerde Twente Airport een speciale fly in vanwege haar
5-jarig bestaan. Een goed bedoeld initiatief, zeker
omdat heel veel Nederlandse GA vliegers dit
vliegveld nog niet in hun logboek hebben staan.
Een uitdagend windje bracht ca 60 vliegtuigen naar
de ruim 3km lange runway.
Op het kantoortje van “C” kon je € 10,-- landingsgeld
kwijt om daarna naar de naastgelegen Romney loods
te gaan, waar je verwelkomd werd met koffie en gebak. Ook stond er een BBQ opgesteld, die je bijna niet kon zien vanwege de vele rook
die ervan af kwam.
Helaas bleef deze rook in de loods hangen, ondanks dat de loods deuren tegen elkaar waren opengezet. Dit nodigde niet uit lang te blijven hangen om vliegers van
andere vliegclubs te ontmoeten. Toch was de moeite waard om er een keer naar toe
te vliegen, al was het maar om een Russisch vliegtuig aan de ketting te zien staan.
Ook de toestellen van Alitalia maakten indruk.
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KERST- EN NIEUWJAARSBORREL 2022
Gezien het grote aantal aanmeldingen wist je op voorhand dat iedereen weer toe was
aan een feestje en zin had om elkaar te ontmoeten. Was het overdag nog druk met
vliegen, mede door het mooie weer, tegen vier uur druppelden de eerste gasten binnen en liep langzaam het clubgebouw vol.
Na de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Andre (zie elders in dit blad) was het woord
aan Jacqueline Tinga.

Jacqueline memoreerde het succesvol verloop van het project “verfkwast”. Wanneer
je namen gaat noemen, dan loop je het risico dat je altijd iemand vergeet, dus dat
deed ze niet. Toch moest één man naar voren komen, want die verdiende zeker in het
zonnetje te worden gezet. Jaap van Nimwegen bleek een stille kracht tijdens het project geweest te zijn. Niet praten maar doorwerken was zijn motto. Helaas werd hij op
het eind van de rit getroffen door een
beroerte. Maar hij is er weer en onder
luid applaus werd Jaap gedecoreerd met
een herinneringsspeld aan het project.
Vervolgens mochten de aanwezige “verfkwasten” ook een speldje uit handen van
de commissieleden in ontvangst nemen.
Als laatste kreeg PeterZ zijn speldje, maar
de dames moesten hem eerst vastbinden,
want hij wilde er niet aan geloven.
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Kortom het was beregezellig, de hapjes van de Hapfabriek waren prima en wat later
op de avond gingen de warme snacks erin als koek. Lia had Frank Oskamp en Robin
Neelen achter de bar weten te krijgen en iedereen was het erover eens, dat mogen ze
meer doen.
Dank aan Lia Damen en Maria Janssen, die op zondagmorgen het clubgebouw weer
spic en span hebben weten te krijgen.
De foto’s spreken boekdelen.
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BOTSINGSGEVAAR BIJ VLUCHTEN
OVER ZWEEFVLIEGTERREINEN
De Onderzoeksraad heeft het afgelopen jaar acht meldingen ontvangen over
motorvliegtuigen die over of nabij luchtvaartterreinen vlogen, terwijl daar op
dat moment zweefvliegactiviteiten plaatsvonden. Bij sommige van deze voorvallen, die op zes verschillende locaties plaatsvonden, was sprake van een (potentieel) gevaarlijke situatie.
De Onderzoeksraad heeft twee voorvallen als een ernstig incident geclassificeerd en
onderzocht. De overige voorvallen zijn als een incident geclassificeerd, waarvan er
één is onderzocht; dit voorval wordt aan het eind van dit hoofdstuk nader beschreven.
Het risico van vluchten over zweefvliegterreinen is dat een motorvliegtuig in botsing
kan komen met een zweefvliegtuig of met de lierkabel. Zweefvliegtuigen kunnen tot
hoogtes van circa 2.000 voet worden opgelierd. Het omhoog slepen van een zweefvliegtuig door een motorvliegtuig vindt meestal plaats tot hoogtes van circa 1.300 tot
2.000 voet, maar soms ook tot 3.300 voet. Daarnaast vormt een stalen of Dyneema
kunststof lierkabel een bijna onzichtbaar obstakel.
Een botsing met een lierkabel kan grote schade aan het motorvliegtuig tot gevolg
hebben met mogelijk dodelijke afloop voor de inzittenden.
In een aantal gevallen zagen leden van de zweefvliegclub het motorvliegtuig aan komen vliegen en kon het lierbedrijf tijdig worden stilgelegd. In één geval ontkoppelde
de piloot van het zweefvliegtuig de lierkabel vroegtijdig om zo een mogelijke botsing
met het motorvliegtuig te voorkomen.
Er zijn in Nederland in totaal 575 zweefvliegtuigen.
Er zijn 30 luchtvaartterreinen waar zweefvliegtuigen starten e/o landen. Dit zijn zweefvliegvelden, vliegvelden waar ook andere luchtvaartactiviteiten plaatvinden (zoals
motorvliegen of parachutespringen) of vliegbases. Nabij deze terreinen is veel zweefvliegverkeer aanwezig, met name in de weekenden gedurende de periode maart tot
en met oktober. Er zijn echter ook zweefvliegvelden, waaronder Terlet, waar op weekdagen actief wordt gevlogen. Het is dus van belang dat andere luchtruimgebruikers
zich bewust zijn van de locaties van de genoemde luchtvaartterreinen en de hoogte
tot waar zweefvliegtuigen kunnen worden opgelierd.
Om de kans op een botsing of een airprox tussen een motorvliegtuig en een zweefvliegtuig boven of nabij een zweefvliegterrein te verkleinen, is het aan te raden om de
locaties waar zweefvliegtuigen kunnen worden opgelierd (en/of opgesleept) en de directe omgeving daarvan, te vermijden en er niet overheen te vliegen (in ieder geval
niet beneden de in de AIP aangegeven verticale limieten van het luchtvaartterrein).
Het is essentieel dat men tijdens de vluchtvoorbereiding bij de bepaling van de route
alert is op locaties met zweefvliegactiviteiten. NOTAM’s kunnen hier informatie over
verschaffen. Zweefvliegvelden staan op vliegkaarten aangeduid met de letter G.13,
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TOURDEJOUR CALAIS - NAMEN
Het was dan zover, Tourdejour! In de ochtend van zaterdag 9 april hadden alle
vliegers zich verzameld in het clubhuis in Seppe.
Op het laatste moment had de organisatie, na het analyseren van verschillende
weerrapporten, besloten om het oorspronkelijke plan (Seppe – Dinslaken
Schwartze Heide – Saint Hubert – Seppe) overboord te gooien.
Dankzij de organisatie kwam er een andere interessante route uit de hoge hoed:
Seppe – Calais – Namen – Seppe.
Voor vertrek werd er door de verschillende equipes de routes bestudeerd en de
vluchtplannen ingediend. Gelukkig was er weer voldoende Jet fuel beschikbaar op de
thuisbasis, zodat er eventueel getankt kon worden met de clubkisten.

Eerste leg, Calais (FR)
Na het verlaten van Seppe werd er
richting Breskens gevlogen om vervolgens af te zakken langs de Belgische kust, waar de verschillende bekende badplaatsen aan ons voorbij
gleden. Het weer was hier uitstekend
(rustig). Naarmate we Calais naderden, konden we in het westen ‘the
white cliffs of Dover’ (UK) zien. Na een
nadering over zee en het brede
strand konden we haaks op het veld
van Calais aanvliegen om daarna via
het linkerhand circuit te joinen. Van de voorspelde crosswind van 12 kt was totaal
geen sprake. Eenmaal geland op Calais konden we meteen door naar het restaurant.
Tot onze verbazing was de havendienst dicht! (Waarschijnlijk waren ze aan het staken
) Tja, dan valt er ook weinig af te rekenen. Na een korte koffie/thee pauze was het
tijd om de volgende leg te vliegen.

Tweede leg, Namen (BE)
De tweede leg bracht ons naar Namen en was
meteen de meest uitdagende vlucht van de dag. Zo
rustig het was langs de kust, zo onstuimig was het
verder landinwaarts. Slalommend om de buien heen
en de verboden luchtruimen vermijdend, naderden
we Namen. Het was behoorlijk druk met ander verkeer en er waren zelfs parachutisten actief met dit
weer! Ondanks de onstuimige wind en de crosswind
component wist onze piloot de VSQ veilig op Namen
te laten landen. De piloten en de Robins werden
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voorzien van brandstof voor de ‘final leg home’. Dankzij de vriendelijke en zorgzame
(pleistertje voor onze piloot) havenmeester kregen we eindelijk de pomp aan de
praat. Er had zich ondertussen en mini file van twee clubkisten gevormd.

Derde leg, Seppe (NL)
De laatste leg naar Seppe was ook weer een interessante. Het vluchtplan diende in de
lucht geopend te worden door Brussels info op te roepen. We hebben nog getracht
om wat hoger te gaan vliegen in de hoop dat we in een rustigere luchtlaag terecht
zouden komen. Maar helaas, ook hier turbulentie en zelfs een klein sneeuwbuitje. Een
keer werden we door de wind flink omhoog gegooid, waardoor we alle drie ons
hoofd stootten aan het plafond van de Robin
.
Op Seppe kwam de wind uit het noordwesten, wat altijd weer een leuke uitdaging is.
Afijn onze piloot heeft het toestel, ondanks de wind, veilig op de grond gezet.
In het clubhuis aangekomen was het Happy Hour al in volle gang, waar we onder het
genot van een drankje en een snack nog even konden nagenieten van deze erg leuke
dag.
Dit smaakt naar meer!

Groeten,
Henrik
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MEDEDELINGEN SVH BESTUUR
Het Bestuur van de SVH wil graag een aantal zaken met u delen.
Tijdens de deelnemersvergadering van 1 april zijn een aantal zaken ter sprake
gebracht door de leden, die het bestuur graag bij iedereen onder de aandacht
brengt.

Bestuurssamenstelling
Op de eerste plaats zijn er tijdens de leden vergadering een aantal wijzigingen in het
Bestuur en de Raad van Toezicht van de SVH doorgevoerd. Ben Godrie heeft na een
aantal jaren actief te zijn geweest als voorzitter van het bestuur zijn voorzittershamer
overgedragen. We zijn Ben zeer dankbaar voor zijn inzet en met name voor de inbreng van zijn kennis van de kisten en de gerelateerde zaken.
Het is al vaker gezegd, maar de overhaul van de VSQ is zeer zeker een meesterwerk
van Ben. Maar Ben gaat niet weg, gelukkig, samen met Jack Hoogewerff blijft hij de
“operations” taken uitvoeren. Dit is o.a. het bijhouden van de journaals, het controleren van de juistheid van de gegevens in Aeroplus en het bijhouden van de vlieguren
waarop het onderhoud is gebaseerd. Heel fijn Ben en Jack dat jullie dat doen. Later
daar meer over!
Ben heeft de hamer overgedragen aan Hans van Dijk, de meesten zullen hem wel
kennen. Hans zat al een tijdje in de Raad van Toezicht, samen met Radboud van Kleef
en Frank Oskamp. Aangezien Frank Oskamp penningmeester van SVH is geworden,
moesten er twee nieuwe leden van de RvT worden gevonden. En dat is gelukt. Ad Akkermans en Robin Neelen hebben daarin plaatsgenomen. De RvT en het Bestuur,
waar René Laribij nog steeds met veel plezier de rol van secretaris vervult, zijn dus
weer compleet.
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De clubtoestellen
Nu de pandemie grotendeels achter ons lijkt te liggen, zullen we weer meer van de
clubkisten gebruik gaan maken. Dat blijkt al uit het aantal vlieguren in het eerste
kwartaal dat ruim de prognose overschrijdt. We willen graag dat iedereen ruim de tijd
krijgt om op de clubtoestellen te vliegen, zeker op populaire dagen als de vrijdag en
de zaterdag.
Het bestuur vraagt dan ook om rekening te houden met de reserveringstijd in verhouding tot de vliegtijd die men gaat maken. We zijn een club en daarom willen we
dat u een comfortabel gevoel heeft. En als u ergens gaat lunchen, dan willen we niet
dat u met een volle mond gehaast het vliegtuig in moet stappen, maar andersom willen we toch meegeven dat bijvoorbeeld 4 uur reserveren voor 1 uur vliegtijd niet in
verhouding staat. Iemand die op die dag ook een tochtje zou willen maken, zal er dan
wellicht van afzien. Met andere woorden, een beetje rekening houden met elkaar is
fijn.
Dat geldt ook voor de aanvang van de reserveringstijd. Als u op een bepaald tijdstip
een boeking hebt staan, zorg er dan voor dat u ruim van tevoren aanwezig bent voor
de voorbereiding, koffie en eventueel tanken zodat u op het geplande tijdstip in het
toestel zit. De kans is dan ook het grootst dat u weer op het geplande tijdstip terug
bent, hetgeen voor de volgende vlieger fijn is. En daarbij is het wegzetten van een
kist met een redelijk lege tank misschien een goede reden om de volgende vlieger
vooraf even te polsen hoeveel brandstof hij of zij nodig heeft. Dit kan belangrijk zijn
voor zijn w&b, want een kist helemaal voltanken kan voor de volgende vlieger een
probleem worden. Als ze met drie zware jongens naar Turktjichië willen vliegen, dan
gaat hem dat met een volle tank niet worden! Kortom “common sense and courtesy”.
Of op z’n Brabants: “Agge nou un bietje meej wil denken dan zijde bedankt en is’t gin
kloage” .

De journaals
Als laatste komen we graag terug op het invullen van de vluchtgegevens. Zoals eerder aangegeven controleren Ben en Jack deze elke maandag ochtend. Het komt best
soms, wel aardig vaak voor dat de journaals slordig zijn ingevuld en dat tijden en
standen onleesbaar zijn. Tevens is het prettig als de vlucht in ieder geval uiterlijk zondagavond in Aeroplus is gezet. Ook dat ontbreekt nog wel eens (af en toe, soms). Beter is om na je vlucht direct e.e.a. in Aeroplus te zetten. Gelijk op de club of direct als
je thuis bent. Zo vergeet je het niet.
Misschien klinkt het allemaal een beetje belerend, maar dat is niet de bedoeling en
zoals geschreven, veel leden op de jaarvergadering hebben hier over gesproken en
zeker het logboek verhaal maakt het leven van Ben en Jack een stuk prettiger!
Maar bovenal willen we dat jullie plezier hebben en met een comfortabel gevoel gebruik maken van de clubkisten en met bovenstaande mededelingen in je hoofd gaat
dat zeker voor iedereen lukken!

Groet van Bestuur en Raad van Toezicht Stichting Vliegmaterieel
Hoeven
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ZOMERTIJD 2022
Op zondag 27 maart is de klok één uur
vooruitgezet t/m zondag 25 oktober.
Voor je vliegplan geldt dan weer:
UTC is lokale tijd minus 2 uur.

++++++++++

CLUB BARBECUE 21 MEI
Onze jaarlijkse club barbecue staat voor zaterdag 21 mei op de agenda waarvoor alle leden met partners van harte worden uitgenodigd.

Laten we hopen, dat we buiten kunnen en voor het eerst ons overdekt
terras en de nieuwe zonweringen
uittesten.
We gaan dit jaar ook weer voor kwaliteits vlees- en vis en ook de vega’s
onder ons komen niets te kort.

We starten zo rond de klok van 17.30 uur met een gezellig drankje.

Aanmelden kan nu al via de website www.vliegclubseppe.nl
Voor de kosten hoef je het niet te laten, want voor 20
Euro kun je genieten van een geheel verzorgde BBQ
met diverse soorten vlees, vis, salades, stokbrood en
sausjes.
Wat je nog aan drankjes af moet rekenen heb je in eigen hand.
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SAFETY MEETING 2022
Je kunt het geloven of niet, maar je kon niet om de Safety meeting van eind
maart heen.
Jan voeten had alles uit de kast gehaald om de safety meeting te promoten, enkel met het doel om de veiligheidscultuur op en rondom Seppe blijvend te verbeteren.
En met succes. Dat bewees de aanwezigheid van meer als 100 toehoorders.

Airspace infringements.
Een hot item binnen de GA. Seppe ligt immers dicht tegen de CTR van Woensdrecht
aan, dus de kans op een infringement is hier zelfs groter dan bij veel andere vliegvelden in Nederland. Laura van Beek (ground controller) en Johan Havelaar (airfield manager) van Woensdrecht waren gastspreker namens de “buren”.
Zij telden in 2021 maar liefst 52 infringements, letterlijk vertaald “het schenden van
het luchtruim”. 12 daarvan waren zeer ernstig.
Ze hebben ons middels een mooie presentatie weer eens wakker geschud over de risico’s die het schenden van het luchtruim met zich mee kunnen brengen. Door de
vele vragen vanuit de zaal bleek dat het een item is wat bij velen leeft.

Gedrag en cultuur
Human factor specialist Bob van Asselt had het over menselijke fouten en over het
“gedrag” in de luchtvaart. Hij noemde een “just culture” het leren van bepaalde gebeurtenissen, het identificeren van ongewenst gedrag en elkaar daar durven aan te
spreken. Hij had een goed verhaal.

Melden van voorvallen in de GA
Een onderwerp wat niet zo heel ver van just culture vandaan ligt. Rene Zethof, zelf GA
vlieger, sprak namens het Analyse bureau Luchtvaartvoorvallen. Niet te verwarren
met de Onderzoeksraad ongevallen. Het ABL rubriceert voorvallen op onderwerpen
en gaat met die informatie aan de slag. Op zoek naar oorzaken en verbanden van de
voorvallen en deelt hun bevindingen met de luchtvaartinspecties, met het ministerie
en ook met de pers. Aan de hand van 3 casussen werd e.e.a. verlevendigd.

Jan Voeten
Jan Voeten, beter bekend als de havenmeester van BIA, praatte de avond aan elkaar
en liet ons met beeld en geluid horen en zien hoe wij ons op Seppe en omstreken
veilig en correct kunnen gedragen. Denk aan het circuit in- en uitvliegen, het radiogebruik, dropzones para’s.
Ter afsluiting, onder leiding van glitter Herman Hendriks een online quiz via de telefoon, die natuurlijk veel veiligheidsvragen kende.
De winnaar ging met een landingskaart naar huis en de eerste 10 met de beste score
kregen een uur simulatortraining G1000 aangeboden.
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De quizwinnaars op het podium.
En Brabant zou Brabant niet zijn als de avond niet werd afsloten met een lekker
drankje en de bekende bitterbal.
Dank aan de organisatoren.
+++++++++++
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INTRODUCTIE I
Hallo mede vliegenthousiastelingen. Ik heet Michiel en ik heb me sinds kort aangemeld bij de club. Met mijn nieuwe levensdoel om te gaan vliegen en om deel uit te
willen maken van een leuke en een gezellige club, stond na een korte zoektocht VCS
bovenaan de lijst. Los daarvan kom ik oorspronkelijk uit Bergen op Zoom en stond ik
in mijn tienerjaren al langs de baan bij Seppe te kijken, misschien was mijn zoektocht
niet helemaal objectief.
Ik ben 50 jaar, getrouwd met Carla en samen hebben we twee kinderen Ilse (17) en
Vincent (14). Oh ja, wij wonen in Rotterdam. Verder ben ik werkzaam als toezichthouder bij de overheid, lid van de Lions organisatie en in mijn vrije tijd (naast het gezin)
heb ik verschillende hobby's als motorrijden, Formule1 en vliegsimulatie. Na kennis
gemaakt te hebben met Peter en André heb ik de thema-avond bijgewoond en daarbij ook enkele leden en instructeurs gesproken. Dat is mij in ieder geval goed bevallen en ik ben blij met de eerste stappen.
Ik kijk ernaar uit jullie te ontmoeten en ik ben voor vragen bereikbaar via de Socie
app.
Tot snel.

Met vriendelijke groet, Michiel
+++++++++++

INTRODUCTIE II
Mijn naam is Yordi Elst, ik ben 22 jaar oud en vanaf 1 april lid van vliegclub Seppe.
Geboren en getogen in Breda, voetbal bij voetbalvereniging JEKA en tennis bij Markant.
Afgelopen maart ben ik afgestudeerd aan de KLM Flight Academy. Voordat ik ga beginnen als vlieger bij KLM werk ik in het Amphia ziekenhuis in Breda.
Tijdens mijn studie heb ik 3 jaar in Eelde gewoond op de campus naast de vliegschool van de KLS. Op dit moment woon ik weer thuis bij m’n ouders en jongere zus
in Breda.
Vanaf jongs af aan heeft mijn opa mij altijd geïnspireerd om te vliegen, hij nam
mij o.a. mee naar vliegbasis Soesterberg.
Na een vlucht van EHGG-EHSE 2 jaar geleden heb ik voor het eerst van vliegclub
Seppe gehoord. Ik heb me toen bedacht,
zodra ik klaar ben met de studie, hier lid
te worden.
Ik verheug me er op kennis te maken met
jullie allen en het delen van onze passie,
tot snel!

Groet Yordi
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TARIEVEN EHSE
Per 1 april jl. heeft Breda International Airport haar landings- en parkeertarieven lichtelijk verhoogd.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de nieuwe tarieven.
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ST. MICHAELISDONN EDXM
Veel piloten kennen het probleem wanneer geland is op een veld met een mooie
omgeving en er geen vervoer is om op verkenning te gaan. Het vliegveld Sint Michaelisdom heeft er iets aan gedaan.

Huurauto
Het vliegveld St. Michaelisdonn, gelegen in het noordwesten van Duitsland heeft dit
probleem opgelost met de aanschaf van drie elektrische auto’s, die tegen een redelijk
tarief gehuurd kunnen worden.
“Cars4pilots&friends” heet het concept met deze milieuvriendelijke auto’s.
De Hyundai Kona electric kost € 10,-- per uur (incl. 40 km) of € 50,-- voor 24 uur (incl.
200 km).
De Tesla 3 is wat duurder en komt op € 20,--per uur met een maximum van € 100,-voor een etmaal.

+++++++++++

LIFERAFT
Misschien bij veel clubleden onbekend,
maar de vliegclub beschikt niet alleen
over zwemvesten, maar ook over een
liferaft. Ingeval van het vliegen over
(koud) water is het een veilig gevoel zo’n
bootje bij je te hebben. Je weet maar
nooit.
De tas is te vinden in de kast in de instructieruimte.
Daar liggen ook de zwemvesten.
Maak er gebruik van.
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RONDJE DIERENTUIN
Het eerste wat we leren als we beginnen met vliegen, is een grondige walk-around.
Een klusje wat al snel dreigt ten prooi te vallen aan al die routineklusjes waarbij we
denken “ach niet nodig, ik heb nog nooit wat gevonden”, of dat we routinematig een
rondje lopen, maar niet echt kijken.
De ronde hangar waar onze PH-SPF staat, is door de jaren heen een prachtig toevluchtsoord geworden voor vogels en kleine knaagdieren. Zeker nu een aantal kisten
daar mild verwarmd staan gestald, een aantrekkelijke schuilplaats.
Zo verwijderde Mastenbroek recent bij regulier onderhoud een muis uit de bagageruimte die zich daartoe toegang had verschaft via de stroomkabel en zich comfortabel had genesteld. De muis werd door de monteur resoluut naar de eeuwige jachtvelden verwezen en de schade betrof alleen wat schuim uit de zitting.
Meer problematisch bleken de 2 blaadjes die mij opvielen in de luchtinlaat bij een
walk-around. Toch maar even met een lampje kijken en daar bleek een vogelnestje in
aanbouw te zijn bovenop de motor tussen 2 cilinders.
Een rondje rond en door uw vliegtuig op zijn tijd, blijkt toch meer dan een vervelend
routineklusje.

Andy van Veen
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EVEN MET JE VADER MEE NAAR EEN
OUDE VRIEND
Dat was de tekst die zondag de wereld van 2 puberende jongens (13 en 15) bijna
deed instorten. Ik zeg bijna, want toen ze hoorden dat het een roadtrip werd inclusief
korte pitstop bij een vriend die op een vliegveld werkt, was het al snel goed.
Eenmaal op Seppe bleek de vriend nog heel even druk in de toren, maar als de jongens bij de vliegtuigen wilden kijken dan mocht dat; oh en of we vast zijn spullen uit
de kast wilden meenemen. Nog steeds was het puberbrein nog niet in staat om enige
achterdocht te genereren. Ook niet nadat pa in staat bleek de lampjes aan te krijgen
en piepjes te genereren (stall warning test) en vloeistof onderaan het vliegtuig stond
te tappen (ondertussen begon ik me toch echt zorgen te maken over het onderwijsniveau van Nederland).
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De telefoon ging weer (althans zo leek het voor de jongens). We mogen de kist wel
even in de zon zetten, was de boodschap en de jongens mogen erin zitten om een
paar foto’s te maken als ze willen. Eenmaal buiten zei ik: “Weet je wat, ik heb hier
eens een YouTube filmpje over gezien, even kijken of ik het ook kan”. Laten we gewoon kijken hoe ver ik kom. Nog steeds bleef het akelig stil.
Het duurde letterlijk tot het moment van de brake test en oproepen van Seppe Radio,
dat er eentje zei, ehh papa gaat u echt vliegen, en waar is uw vriend dan?
Het werd een take-off van baan 24 en direct na het opstijgen zei de jongste van de 2,
oké pap ik moet toegeven dat u best veel dingen kan. Toen eenmaal was ingedaald
dat we echt aan het vliegen waren, kwamen de mobieltjes tevoorschijn. De hele goegemeente moest natuurlijk alle 200+ selfies en stories van de heren zien. We hebben
het rondje boven het huis en de school gedaan, dus de heren waren in hun nopjes.
Nu de meisjes nog, er zijn namelijk nog 2 meisjes onderweg (6 en 8) die ongeveer
aankomen vlak voordat we terug zijn. “Nog 10 minuten” stuurde ik naar moeders.
Gelukkig is mijn vertrouwen in het onderwijs hersteld, want direct bij aankomt op
Seppe zei de jongste: “Komt papa zo aangevlogen ofzo? ”Nou wat waren ze verrast
en dubbel zo enthousiast. Zonder twijfel of spanning lieten de dames zich vastsnoeren, koptelefoons op en hop let’s go. Ik weet niet meer hoe vaak ik heb moeten zeggen, even mondje dicht, ik moet even luisteren. Het rondje met de meiden was net
als bij de jongens lekker smooth en de VSQ gaf ons een landing als boter, alles ging
zoals het hoorde te gaan. Kinderen en vrouw trots, maar ik ook, beste landingen ever.
Kennelijk gaat dat zo als je met je kostbaarste mensjes op pad bent. Het was voor iedereen een zondag om nooit te vergeten. En onderweg terug lagen ze allemaal in de
auto te slapen.

Vriendelijke groet,
Raoul Nijlhof
++++++++++

LFAC CALAIS
Avgas en Jet A1 zijn in Frankrijk ook een stuk duurder geworden afgelopen weken. We ontkomen er niet aan.
Een schrale troost, op Calais drink je nog een heerlijk kopje koffie voor de prijs
van, schrik niet, slechts € 1,--.
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MEDEDELINGEN.
Nieuwe leden
•
•
•

Per 22 maart is Leon Swart uit Dussen lid geworden. Leon is gebrevetteerd
en gaat vliegen op de Robins.
Op 24 maart heeft Michiel van Ree uit Rotterdam zich aangemeld als
aspirant lid van VCS. Michiel gaat lessen op de club Robin.
Op 28 maart is Yordi Elst uit Breda lid geworden. Yordi is in het bezit van
een CPL brevet en gaat vliegen op de Robins.

Allemaal hartelijk welkom bij Vliegclub Seppe

Geslaagd
•

Op 15 maart is Alex de Bruijn geslaagd voor zijn competence based
instrument rating. Ricardo de Koning nam het examen af.

Van harte gefeliciteerd.

Activiteitenkalender
•
•

Erratum. De Touring Flyer van september staat gepland op vrijdag/zaterdag
16 en 17 september.
Op 21 mei is er weer een cinema fly in op Texel. Na afloop kun je blijven slapen onder de vleugel van je vliegtuig. Info op www.texelairport.nl

Huurtarieven clubtoestellen
•

Vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen gold een toeslag van € 20,-per vlieguur. Op dit moment heeft de SVH de brandstoftoeslag terug kunnen brengen tot € 10,-- per uur. De prijzen worden nauwlettend in de gaten
gehouden en kunnen regelmatig bijgesteld worden.
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