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VAN DE REDACTIE
Beste lezer,
We raken er niet over uitgepraat, over de opwarming
van de aarde, over het klimaat akkoord en alle consequenties van dien. Los van alle nadelen, hebben wij als hobbyvliegers er wel voordeel
bij. Het is al de gehele zomer bijna iedere dag mooi vliegweer, een enkele dagje daarbij uitgezonderd en dat blijkt ook uit het gebruik van de clubtoestellen. Het werkelijke
aantal gevlogen uren ligt al beduidend hoger dan de geprognotiseerde uren.
Ik moet ook nog iets rechtzetten over het artikel “clockcode of bearing” in het juni
nummer. Het was niet geschreven door AOPA, maar kwam uit de koker van Frank
Morelisse van Vliegschool Hilversum, waarvoor nogmaals dank. Ere wie ere toekomt.
Heb je de datum van de Mosselavond al in je agenda staan en in die van je partner?
Heb je je dan ook al aangemeld via de website? Neen, dan zeker
doen, want we hebben onze vaste mosselman weer bereid gevonden om op zaterdag 3 september vanuit Yerseke met verse
mosselen naar Seppe af te reizen. Wordt vast weer gezellig.
Nog een evenement wat er in september aankomt. De tweedaagse Touring Flyer op
vrijdag 16 en zaterdag 17 september.
Zoals de planning er nu bij staat wordt het Kanaal overgestoken en kom je terecht in
de UK. De commissie stuurt de uitnodiging met meer details een dezer dagen naar
alle leden.
Het zomernummer is altijd een goed gevulde Albatros, want dan staan er meestal
veel reisverhalen in, de een nog leuker om te lezen dan de ander. Een ding hebben ze
allemaal gemeen, ze komen uit de koker van vliegers, die graag hun enthousiaste
hobby met anderen delen. Ik lees ze altijd met plezier en brengt me vaak weer op
ideeën.
Veel leesplezier met het augustus nummer en we zien jullie bijdrage(n) voor het volgende nummer met belangstelling tegemoet.
Het volgende nummer verschijnt medio september 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
Over het vliegweer hebben we niet kunnen klagen in de achterliggende weken. Hoge temperaturen, ISA +15 of zo en het maakte niet uit waar je
vloog. Of het nu in Italië, in Frankrijk of boven Oudenbosch was, ventilatie standje
max. Goed merkbaar ook, dat de hoge luchttemperatuur de prestaties van het vliegtuig negatief beïnvloedt. Op zeeniveau valt het dan nog wel mee, maar op wat hoger
gelegen velden nog maar een keertje extra de prestatietabellen in het vlieghandboek
raadplegen.
De warme, maar Seppe-gezellige TourdeFrans zit er weer op. Het was een voorrecht
om er aan deel te kunnen nemen. Zelfs een eerste TourdeJour naar noord Frankrijk
en België hebben we kunnen beleven. Vaak was het druk op de velden waar we naar
toe vlogen. Zwevers, parachutisten, modelvliegers, gyrocopters, heli’s en motorvliegers, allemaal tegelijk in een klein gebied. Ogen op stokjes heb je nodig. Je een beeld
vormen van wie zit waar en waarin en dat ook nog in verschillende talen maakt dat
de adrenaline productie zo’n beetje gelijk opgaat met de zweet productie. Of je nou
vijftig uur of een paar duizend uur ervaring hebt, het blijft maximaal op je qui-vive
zijn. Dat is volgens mij ook de reden dat het vergelijken van ongevallenstatistieken
tussen de kleine luchtvaart en de grote commerciële luchtvaart is als het vergelijken
van appels met peren. Commercieel wordt bijna alleen maar IF gevlogen. Natuurlijk
moet je ook dan op je qui-vive zijn, maar wat een luxe en een rust geeft het als je
langs een vastgelegde, vaak automatisch te vliegen route naar de baandrempel wordt
geleid. Een verkeersleider die jou bewegingen separeert van alle andere verkeer, je
behoedt voor verboden gebieden en obstakels, je vriendelijk een volgende frequentie
doorgeeft. Geen onverwachte lierstart voor je neus, omdat je het gele knipperlicht
over het hoofd zag, niets van dat alles. Het is bijna saai, maar vooral ook een heel
stuk veiliger. Bij IFR vliegen denken VFR vliegers vaak aan het vliegen in mist en wolken, een nadering zonder enig zicht tot aan de minima. Daar train je natuurlijk ook
voor. Maar geloof me, 90% van de tijd vliegt de IFR-vlieger gewoon in VMC, vaak lekker in het zonnetje boven de wolken. Als niet commercieel vliegende piloot heb je
ook met IF de luxe om zelf te bepalen wanneer en of je sowieso vertrekt als de omstandigheden onder jouw persoonlijke minima zijn. Enfin, ik heb mijn punt wel weer
gemaakt. Straks worden de dagen weer korter en dat is misschien toch een mooi moment om er eens aan te denken om je instrument rating te gaan halen. Wie weet
moeten we weer eens een thema-avond IFR voor VFR-vliegers organiseren.

André Oremus
Voorzitter
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TOURDEFRANS 2022
De commissie TourdeFrans stond dit jaar voor een uitdaging en dat had meerdere redenen.
Door de Covid beperkingen was in 2020 en 2021 het evenement niet doorgegaan, men wilde onderhand wel weer.
Zo moest de commissie ook de geplande tocht door Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Italië los laten vanwege het oorlogsgeweld in Oekraïne. Dat zou anders
wel heel dichtbij komen.
Daar kwam nog bij dat het de 30e keer zou zijn, dat het leerlingenkamp, oftewel
Bourgkamp, oftewel TourdeFrans gehouden zou worden, de lat lag hoog.

De voorbereiding
De commissie is in januari begonnen zich te buigen over mogelijke routes en bestemmingen. Ze (Philip, Gijs en Peter Z) zijn goed op elkaar ingespeeld en al gauw lag
er een basis concept klaar. De taken werden verdeeld en de plannen werden verder
uitgewerkt. Een probleem wat nooit een probleem is geweest, kwam dit jaar boven
drijven: Men houdt niet meer van groepsreserveringen, noch in hotels, noch in restaurants. De commissie zou de commissie niet zijn als ze dat op hun eigen manier
hebben opgelost.
In het voorjaar meldden de eerste
deelnemers zich aan, maar kwamen
er ook weer enkele afmeldingen
binnen, de toestellen waren gereserveerd en beschikbaar en dan vallen er weer een paar uit. Uiteindelijk
heeft de commissie een paar vliegers moeten teleurstellen, omdat er
te weinig toestel capaciteit was.

Het vertrek
Voor je het weet, is het zondag 3 juli,
de dag van vertrek. 7 toestellen met
totaal 15 vliegers en 4 partners zijn er
klaar voor. Om 09.30 uur stijgen de
eerste toestellen tussen de wolkenflarden op richting Trier-Föhren, onze 1e
koffiestop. De bewolking loste al rap
op en vanaf dat moment is het alleen
maar CAVOK geweest. Al hebben we
één dag een vlucht moeten uitstellen
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vanwege CB’s, maar daarover later meer.
Track 2 ging naar Freibourg im Breisgau waar op een paar honderd meter van het
veld een restaurant was gereserveerd voor de lunch.

Daarna ging het door naar onze eindbestemming van die
dag – Annecy - Frankrijk. Een prachtige route die liep over
het meer van Neuchâtel, over het meer van Genève om vervolgens te landen direct aan het meer van Annecy. Degenen die hoog genoeg zaten, hadden ook nog uitzicht over het Lac de Bourget.
Annecy is al een paar keer verkozen tot de meest aangename stad van Frankrijk om
te wonen. We kunnen dit alleen maar bevestigen. Het was dan ook geen straf, dat we
daar een extra dag hebben moeten blijven, omdat we de Alpen richting de Povlakte
niet konden oversteken vanwege veel onweer overdag. In
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Annecy zelf bleef het prachtig weer en de meesten hebben het meer rondgefietst (40
km) en een paar helden namen nog een duik in het meer zelf.
Doordat we Ferrara (net onder Bologna) hebben moeten skippen, zijn we de volgende dag via Fayence (Fr) rechtstreeks naar Calvi op Corsica gevlogen. Een klein
uurtje over zee. Fayence heeft 3 grasbanen, waarvan 2 bestemd voor zwevers.
Het is veld is hobbelig, maar om er te lunchen is het de moeite van het omvliegen
waard. Niet voor niets komen bewoners uit de hele omgeving naar het vliegveldrestaurant.

Corsica
In de verte doemt het eiland Corsica op en je bent inmiddels door Nice approach al
overgezet naar Bastia approach. Je kijkt als amateurvliegertje tegen zo’n groot (onbekend) veld op, maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Het is zelfs makkelijker dan
Seppe aan te vliegen. De verkeersleider laveert je via diverse virtuele waypoints op
zee richting de baan en zet je op tijd over naar de tower en die zegt eenvoudig ”report righthand base 18” en vervolgens “cleared to land 18”.

Helaas kreeg een van de toestellen bij het uitrollen een
lekke band, maar kon gelukkig op de baan blijven. Een
paar uur verder en 2 vliegers volledig uitgedroogd, was de
klus geklaard en was het vliegtuig weer in orde. Dat uitdrogen is trouwens wel adequaat verholpen met enkele
flesjes water en afgeblust met een paar glazen heerlijke
“1664”.
De geplande rustdag werd benut door Calvi te verkennen,
door te relaxen aan het strand of door een boottocht naar
Scandola, een Unesco erfgoed aan westkant van het eiland
te maken. De PH-VSQ crew had de vrije dag benut om het
eiland van bovenaf te verkennen en kwam terug met enthousiaste verhalen hoe mooi het Corsica wel niet is.
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Italië
Dan is het alweer donderdag en zijn we over de helft. Buiten het afrekenen van de
landingsgelden, verliep het vertrek op Calvi soepeltjes, “cleared voor take off en report E”. De route naar onze eerste stopplaats in Italië liep over Bastia, het eiland Elba,
de CTR van Pisa, om daarna te landen op Lucca. Voor een van onze vliegers bekend
terrein, want een paar jaar geleden is hij vanuit Nederland te voet daar naar toe gewandeld. Een hele prestatie, maar geef mij het vliegtuig maar. Lucca is een klein veld
met verharde baan en verder weinig faciliteiten. Vlug door naar onze lunchbestemming “Voghera”. Dat liep echter anders dan gepland. De lunch hebben we nooit gezien, want bij het naderen van het veld kwamen we - en hiermee bedoel ik alle piloten - erachter dat het veld gesloten was vanwege een tekort aan brandweer. Achteraf
vonden we het in een Notam terug, maar die begon eerst in het Italiaans. Vandaar de
misser waarschijnlijk.
Goed voor de oefening zullen we maar denken, dus uitwijken naar onze eindbestemming “Albenga”. Mooie uitdaging om door de control zone van Genua te vliegen met
veel RT. Albenga ligt verscholen achter een heuvelrug en je vliegt een mix van base
en final. Kwestie van te voren goed het kaartje bekijken. Het ene toestel landde op de
09 en de andere weer op de 27, want er stond weinig wind. We vertoefden de avond
in Alassio, het Italiaanse Saint Tropez en we hebben ons geen minuut verveeld. Het
vliegveld Albenga heeft naast de centrale hal met beperkte horeca faciliteiten een
heel exclusieve lounge met bibliotheek waar je je ogen uitkijkt. De neuzen van de privéjets komen nog net niet door de grote raampartijen naar binnen. Stel voor dat de
“gasten” meer dan 10 meter moeten lopen, dat kan toch niet!
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Frankrijk
Langzaam gaan we richting
huiswaarts en vertrekken we op
tijd uit Albenga om de hitte
een beetje voor te zijn. Een
prachtige route, eerst langs de
kust richting Nice om al klimmend richting het noordwesten
te gaan. Heel toevallig zien we
Fayence nog een keer onder
ons doorgaan.

Na een goed uur vliegen komt GAP Taillard
in zicht en nemen we
contact op met de toren en worden we verwelkomd met een heel
bekende stem met Nederlands accent. Zit die

Jacqueline Tinga op de toren. Sommige mensen
lukt ook alles, wel leuk. Lunchen op Gap is altijd
feest. Vanaf het overdekte terras heb je uitzicht
over het hele veld en de kwaliteit van het eten
stelt nooit teleur. Er is ook een Pilot shop waar je
nooit met lege handen uit komt. Het oorspronkelijke plan was, dat we zouden doorvliegen naar
Villefranche-Tarrare, maar de meerderheid wilde
graag Bourg en Bresse nog eens zien. Via het dal
van Grenoble, TDP VOR en Perouges landden we
op Bourg. Dat is vergane glorie, gewoonweg een
dooie boel op het hele veld. Tot onze verrassing stond de caravan er nog steeds en
lagen de flessen Cola, water en de barbecues er nog in. In 2019 waren we daar voor
het laatst. Een nieuw vloertje kan de caravan wel gebruiken. Bourg is nu definitief exit
voor ons. Gauw vertrekken naar onze eindbestemming van die vrijdag, Beaune Challanges waar de heerlijke Bourgognes op ons stonden te wachten. Net zoals op alle
andere velden die we hebben aangedaan, verliep het verkrijgen van de nodige taxi’s
soepel. Langer dan 20 minuten hebben we nergens moeten wachten. Een unicum in
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deze tijd. Beaune met zijn vele wijnwinkeltjes, proeflokalen, de
oergezellige zaterdagmarkt en natuurlijk het Hospice de
Beaune, blijft de moeite van een bezoek waard. In het
restaurant hebben we met een lekkere Crémant de
Bourgogne getoast op het “leven” van Frans Luxembourg, de man die 30 jaar geleden het initiatief van dit
zomerkamp heeft genomen. Wat zou hij genoten
hebben als hij ons een week zo bezig had gezien.

België/Nederland
Je raadt het al, het is zaterdag en tijd om naar huis te gaan. Degenen die hun partner
bij hebben, maken geen haast, maar de getrouwden onder ons weten dat de “plicht”
roept om in het weekend weer thuis te zijn, nog afgezien van het feit dat er ook nog
werkenden onder ons zijn.
Om de week goed af te sluiten, vlogen we eerst naar Namen om er te lunchen en
restte ons nog een vluchtje over bekend terrein terug naar Seppe.
De 30e editie van de zomervliegweek is weer een geslaagde happening geworden, er
is veel vliegervaring opgedaan, er is op mooie velden geland en we hebben vooral
veel plezier gehad met vliegvrienden onder elkaar. Er zijn heden ten dage niet meer
zoveel verenigingen te vinden waar nog interesse is in groepsactiviteiten en waar
men iets voor elkaar over heeft. Gelukkig is dat bij Vliegclub Seppe niet het geval.
Op naar 2023.

Pierre du Sable
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FLIGHT INFO IN DE UK
Vliegen naar de UK was een tijdje door alle Covid en
onduidelijke Brexit toestanden een beetje lastig. Eigenlijk is nu weer alles zoals het voorheen was. Ook voor
de Brexit moest je een GAR indienen voor de Britse
douane en een GenDec bij vertrek en aankomst voor de
NL-douane. Covid is even afgeschaft…

Wanneer je vliegt in de UK, biedt ATC je doorgaans een serviceniveau aan. In Nederland kennen we alleen ‘Flight Information Services’. In de UK kennen ze daar 4 verschillende niveaus in. Wanneer ATC je oproep beantwoordt, zeggen ze er meestal bij
‘Basic Service’. In je antwoord moet je ook bevestigen dat je begrepen hebt dat je
‘Basic Service’ geleverd krijgt. Op verzoek (soms bieden ze het spontaan aan) kan je
een van de andere serviceniveaus krijgen. Zie hierbij de uitleg over de verschillende
mogelijkheden. Kortom wees niet verrast wanneer ze je vragen welke service je wilt
hebben.

Four levels of ATC service:

Basic – as per the name, no advice, just general information.
Traffic – basic plus surveillance info.
Deconfliction – advice on headings and levels.
Procedural ‐ none surveillance; deconfliction provided only against other aircraft
which are also in receipt of a Procedural service from the same controller.

A Basic Service is intended to offer the pilot Maximum autonomy and the avoidance of other traffic is solely the pilot’s responsibility. The controller/FISO will pass
information pertinent to the safe and efficient conduct of flight. This can include
weather, changes of serviceability of facilities, conditions at aerodromes and general
activity information within a unit's area of responsibility.

A Traffic Service provides the pilot with surveillance derived traffic information
on conflicting aircraft. No deconfliction advice is passed and the pilot is responsible
for collision avoidance. A Traffic Service contains the information available in a
Basic Service. In addition, controllers provide surveillance derived traffic information on relevant conflicting traffic. Headings and/or levels may also be issued for
positioning and/or sequencing.

A Deconfliction Service provides the pilot with traffic information and deconfliction advice on conflicting aircraft.
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However, the avoidance of other aircraft is ultimately the
pilot’s responsibility. A deconfliction service contains the information available in a
Basic Service. In addition, controllers shall aim to assist the pilot with his responsibility for the safety of the aircraft by passing traffic information and deconfliction
advice. Headings and/or levels will also be issued for positioning, sequencing and/or
deconfliction advice.

A Procedural Service is a non-surveillance service in which deconfliction advice
is provided against other aircraft in receipt of a Procedural Service from the same
controller. The avoidance of other aircraft is the pilot’s responsibility.
++++++++++

GRATIS LANDEN OP SEPPE

Op vrijdag 26 augustus zijn de landingen op Breda International Airport de gehele dag gratis!
Ook de t/g zijn gratis.
Vliegtuigen met hun homebase buiten Seppe betalen het normale landingsgeld.
Een sympathieke geste van de Havendienst voor ons als homebased gebruikers.
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INTRODUCTIE
Beste allemaal,
Mijn naam is Jasper Baijens, 45 jaar, geboren en getogen Brabander. Woon in
Oosterhout, getrouwd en vader van twee dochters van 10 en 12 jaar.
Ik werk als jurist bij de gemeente Utrecht en adviseer de burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid.
Heul lang geleden, in 1994 om precies te zijn, ben ik begonnen met zweefvliegen bij
GLC Illustrious. Dit na een aantal jaar regelmatig langs de baan bij Gilze te hebben
gestaan om te kijken naar de F16's en hier en daar nog een NF-5. Zelf doen is leuker
dan kijken, dus zodoende begonnen met zweefvliegen. Rond de eeuwwisseling gestopt met het zweefvliegen, omdat de combinatie met studie, werk en relatie lastig
werd. Na een bezoekje aan het Aviodrome begin 2015
werd ik opnieuw aangestoken met het vliegvirus. In de zomer van dat jaar ben ik begonnen bij MGC225, waar ik wederom instructie mocht krijgen van Ad van Gurp, net als
ruim 20 jaar daarvoor bij Illustrious. Inmiddels heb ik al
aardig wat uurtjes op de Dimona gemaakt en lijkt het me
leuk om me wat verder te ontwikkelen. Met Emile ben ik
nu bezig met mijn conversie van LAPL-TMG naar PPL-SEP
en daarnaast ben ik recentelijk ook lid geworden van de
Eindhovense Motorvliegclub, omdat het vliegen van een
gecontroleerd veld ook weer een andere interessante dynamiek geeft. Kortom, lekker vliegen dus. Ik heb er zin in!
Tot snel op de club.

grts. Jasper
++++++++++

MOSSELAVOND ZATERDAG 3 SEPT
Meld je via de website aan en noteer zaterdag 3 september in je agenda.
Vanaf 18.00 uur ben je welkom om aan te schuiven en te genieten van de verse mosselen uit Zeeland.
Voor degenen die geen mosselen eten, is er een
vlees -vis -of vegetarische plate met garnituren
beschikbaar.
•
De kosten bedragen € 22,50,-- per persoon.
•
Partners zijn vanzelfsprekend meer dan welkom.
•
Drankjes zijn voor eigen rekening; voor passende wijnen wordt gezorgd.
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AANPASSING ENTRYPOINT SEPPE
Vliegveld Seppe is bezig met de procedure om het huidige entrypoint te verleggen naar een verplicht meldingspunt op een andere locatie.
Inmiddels is er een positief advies ontvangen van CROSE (Commissie Regionaal Overleg Seppe) om de aanpassing uit te voeren en een verplicht meldingspunt te vestigen
tussen de zuidwesthoek van de nieuwe bebouwde kom van Rucphen en de camping.
De benaming van het meldingspunt zal “Z” van Zulu worden. Aanvankelijk was dit
Romeo (zie schets) , maar een van de departure routes van Woensdrecht kent ook
een Romeo, dus…..
De (nieuwe) bebouwde kom van Rucphen zal op de Visual Approach Chart gearceerd
worden met het verzoek dit gebied te vermijden.
Een dergelijke procedure kost veel tijd en vervolgens nog 3 maanden om gepubliceerd te worden. Vandaar dat wij in de afgelopen jaren al meerdere malen hebben
verzocht om de bebouwde kom te vermijden en met een boogje richting het punt
van “joining downwind” te vliegen.
Een bewoner van een woon-zorg complex wat onder de “oude” aanvliegrichting ligt
en waar we al geruime tijd vriendelijk en ontspannen contact mee hebben, wist ons
bij een laatste waarneming te melden dat driekwart over de bebouwde kom heencrosst en dat slechts een kwart er omheen gaat. Dat was een klein beetje een tegenvaller, maar wel een aansporing om het nog eens onder uw aandacht te brengen.
Met de huidige wind die door de luchtvaart waait en met bijna wekelijks weer een
nieuw dossier op tafel, waarbij de General Aviation naar hartenlust wordt geframed, is
het raadzaam om, zolang dit geen compromis is naar de veiligheid, rekening te houden met de omgeving.

Jan Voeten
Havendienst EHSE
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50 JAAR NVAV
Al ruim vijftig jaar begeleidt de NVAV amateur vliegtuigbouwers in hun soms lange weg naar de bouw van
een luchtwaardig vervoersmiddel. De NVAV is dan ook
een bijzondere club met een gedeelde passie voor het
bouwen van vliegtuigen. De vereniging heeft inmiddels
ruim 230 leden en er zijn gemiddeld een 60 tal actieve
bouwprojecten gaande.
Ook diverse VCS leden hebben hun toestel zelf gebouwd of zijn er druk mee. Zelfbouw heeft vele voordelen.
In 2021 bestond de NVAV 50 jaar, maar door corona kon dit heugelijke feit niet worden gevierd. Maar tijdens het weekend van 10 en 11 september aanstaande wordt dit
jubileum door de NVAV dubbel en dwars ingehaald.
Op vrijdag 9 sept wordt de camping op het veld opgebouwd en is er in de avond op
het VCS terras een BBQ voor de kampeerders.
Op zaterdag 10 september begint de fly-in en vinden er diverse demonstraties plaats,
zoals zweefvliegen, elektrische zwever, modelvliegen, para sprongen, museum formatie vlucht, rondleidingen, etc.
In de avond zal een groot diner dansant plaatsvinden op Breda International Airport
bij het moderne restaurant Bargo. Alle leden en oud-leden zijn van harte welkom en
kunnen zich via een inschrijfformulier aanmelden. Zelfs piloten en/of geïnteresseerden kunnen aanschuiven omdat er een beperkt aantal stoelen voor niet-leden beschikbaar zijn. Deze kunnen zich ook aanmelden via de website ( www.nvav.nl),
waarbij het principe vol=vol wordt gehanteerd.
Het hele weekend staat in het teken van het 50-jarig jubileum van de NVAV en Fly-in,
waarbij arriverende piloten kunnen rekenen op gereduceerd landingstarief en een
mooie NVAV-pet. Hopelijk komen er zoveel mogelijk
vliegers en vliegtuigen naar EHSE.
Onder de aangemelde van buiten komende toestellen
worden ook 5 x 50 liter brandstof verloot, zoals beschikbaar gesteld door de brandstof leverancier van het vliegveld.
Ook voor de innerlijke mens wordt goed gezorgd, want
er is een echte foodtruck en een Baristo koffiekar aanwezig op het terrein.
Aanmelden kan via www.nvav.nl
Voor meer informatie omtrent het jubileumfeest of de
Fly-in kan contact opgenomen worden met Jack Hoogewerff (06-41016697
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FLY IN EINDHOVEN EHEH OP 4 SEPT

De Eindhovense aeroclub organiseert op zondag 4 september 2022 voor de 8e
maal een EAC fly in op haar thuisbasis Eindhoven.
De laatste twee jaar is het evenement niet doorgegaan vanwege de bekende pandemie restricties en ze zijn blij dat het eindelijk weer kan doorgaan.
EAC nodigt vliegers – met hun families – uit om Eindhoven per vliegtuig te komen
bezoeken.
Deze fly in valt samen met de jaarlijkse familiedag bij de vliegclub om EAC leden te
ontmoeten, contacten te leggen, wat te eten en ook van alles te bekijken.
Eindhoven is een militaire basis en er gelden wel enkele spelregels, die je goed in
acht moet nemen.
•
•
•
•
•

•
•

Er wordt met aankomst slots gewerkt tussen 09:30 en 13:30 uur.
Vertrek kan vanaf 13:45 tot 17:00 uur (zonder slot).
De landings- en handlingsgelden bedragen € 15 inclusief lunch voor crew en
passagiers.
Vergeet het indienen van een vliegplan niet.
Ga naar https://www.eacm.nl/fly-in-2022/ en kies een beschikbaar slot en
zend een mail naar fly-in@eacm.nl met de slot tijd, call sign, veld van vertrek, personalia van crew en passagiers en je mobiele telefoonnummer.
8.33kHz radio is verplicht.
Enkel vaste vleugelvliegtuigen met een minimale IAS van 90 kts worden toegelaten.
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TOURDEFRANS MET DE PH-BAJ

Een geweldige toertocht die jaarlijks door VCS wordt georganiseerd en die ik
mocht meemaken met de Aquila A210 van Breda Aviation. Een reis die verliep
van 3 t/m 9 juli vanuit Seppe naar Annecy France, Calvi Corse, Albenga Italy, terug naar Beaune France en natuurlijk uiteindelijk weer naar Seppe.
De route had ook nog de planning om te overnachten in Ferrara Italy. Helaas, maar
het weer in de Alpen bij Annecy liet op de 2e vliegdag teveel CB’tjes op de weerkaarten zien, wat vliegen niet verantwoord maakte. Ik mocht al heel blij zijn de PH BAG
mee te krijgen, gezien een dag voor vertrek een andere Aquila een neuslanding had
gemaakt met de nodige schade, dus ‘grounded’ voor een tijdje.

Een leuke en spannende reis en zeker doordat mijn echtgenote Mona mee vloog.
Haar vliegervaring was tot deze reis beperkt met een vluchtje naar Ameland, wat nu
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zou veranderen in het meevliegen door en over de Alpen en een uurtje boven de
Middellandse zee naar Calvi. En voor mij, ik heb best vliegervaring, maar deze reis
vloog ik alleen, moest alle voorbereiding zelf doen wat een duidelijk andere dimensie
aan deze reis gaf. Veel geleerd en op details na foutloos gevlogen.

De reis zelf, dag 1
Van Seppe naar Trier voor koffie en naar Freibourg voor lunch om te eindigen op Annecy
voor overnachting. Zwaar luxe probleem om
dit met mooi weer zo te kunnen vliegen. Bijna
helemaal goed gevlogen, het laatste stukje
door de bergen nam mijn gevoel even de
richting over wat precies 180 graden verkeerd
was. Kostte hooguit 10 minuten en de lesson
learned om de instrumenten te vertrouwen,
want die zijn wel correct.

Dag 2
Helaas TSRA en dus CB in de bergen. Geen vliegen vandaag….
Een dagje fietsen werd het alternatief, wat ook erg leuk en gezellig was. De omgeving
is bijzonder mooi en uiteraard hielden wij het droog. Goed voor het achteraf praten.

Dag 3
Van Annecy via Fayence naar Calvi Corsica. Hele bijzondere, mooie en indrukwekkende tocht. De keuze was om naar LFMF tussen de bergen door te vliegen, wat inhoudt dat je soms radiocontact verliest. Op het eind, net vlak voor Fayence, geen
contact kunnen krijgen met Marseille en/of Nice info, dus na landing maar even met
de Franse FIS gebeld voor bevestiging van de
landing.
Via A/A contact te horen gekregen om daar baan
10 te gebruiken, waar ik ondertussen al met wat
rugwind te maken kreeg. Geeft een wat langere
landing en ook nog op een stoffig veld. Vrij snel
na mij werd de baan veranderd in 28. Lekker
kunnen lunchen, maar er was verder helemaal
niets te doen.
Het vertrek was ook een heel verhaal. Je gaat
een uur over water naar Calvi, dus een zwemvest
aandoen en dat bij een temperatuur van 35 graden is best warm. Maar goed, eenmaal in de
lucht valt de hitte wel mee. Ik had mijn vliegroute zo gepland om noordelijk van de Nice CTR
te vliegen (legaal tot 1000 ft AGL) en dan een
Annecy LFLP
VFR route over het water naar Calvi te nemen.
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Helaas Nice info had een andere gedachte. Mijn vliegplan in de war en ik moest direct richting de kust. Ook daar is een VFR route en ik kreeg uitstekende verkeersbegeleiding, dus na een uurtje alleen maar water gezien te hebben, dook Corsica op.
Hele mooie aankomst en het veld ligt er schitterend bij. Het veld ligt in een dal aan
zee, maar in de loop van de middag heb je daar een eigen wind bij hoge temperatuur
en met de nodige thermiek, wat er voor zorgt dat het landen niet erg geschikt maakt
voor beginnende vliegers. Mijn landing ging gelukkig perfect, al zeg ik het zelf.
Vliegveld Calvi, LFKC, is een internationaal veld en vraagt veel voorbereiding zoals
aanmelden 48 uur voor aankomst via hun website, inclusief het aanmaken van een
account en natuurlijk het indienen van een vliegplan. Handlingkosten afrekenen kost
giga veel tijd daar.

Dag 4
Rustdag op Calvi. Geen vliegen voor de meesten van ons. Even een rondje lokaal
vliegen zou door de landing en handlingskosten een dure trip worden.
Calvi zelf is een hele leuke stad met citadel, heel veel restaurantjes en een strand om
een duik te kunnen nemen in de Middellandse zee. De dag vliegt om. Eind van de
middag een terrasje met de gezelligste vliegclub die ik ken, nee het is geen BA club,
maar de route naar Noorwegen in 2019 zal ik ook nooit vergeten.

Dag 5
Van Calvi naar Albenga. Misschien wel de mooiste trip van deze week. Van Calvi, via
Elba naar Lucca, een veld ten oosten van Pisa, was gewoon indrukwekkend mooi.
Stukje zee, eiland Elba mooi te zien en op land een mooi geheel van bergen en vlaktes met akkers en dorpjes. Lucca zelf was geen hoogtepunt, maar was wel mooi gelegen. Van Lucca naar Albenga was zeker bijzonder en een mooie en verrassende tocht.
Ik was vanuit de club gezien de laatste die van Lucca vertrok en wilde mij aanmelden
bij Milaan info. Menig clublid was al in gesprek en ik kreeg te horen dat ons lunch
adres Voghera gesloten was. Met ook nog wat opbouw van CB’tjes in de bergen was
mijn plan gauw gemaakt, ik vlieg direct naar Albenga. Toestemming gevraagd voor
het crossen van de Genua CTR en het was weer een geweldige vlucht. Aankomst Albenga nog mooier. Vanuit zee recht naar het veld, downwind over een heuveltje en
final wel met wat turbulentie. Ontvangst geweldig. Een aanrader en de kosten vielen
reuze mee! Overnachting in het plaatsje
Alassio, één groot feest.

Dag 6
Van Albenga via Gap Tallard naar
Beaune. Op Albenga moesten we eerst
nog tanken, waarop de dames en niet
vliegers door het grondpersoneel naar
de VIP lounge werden gebracht en wij
vliegers naar de toestellen gingen om
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brandstof in te nemen. Een hele leuke en bijzondere ervaring, vooral de lounge.
Naar Gap vloog ik voor mij op een lekkere hoogte, F100, wat met een Aquila wel veel
tijd kost om deze hoogte te bereiken. Op de radio werd ik overgezet naar Approach,
waar het vrij druk was. Ik was voor de verkeersleider niet spanend genoeg, waardoor
ik pas vrij laat van frequentie kon wisselen en daardoor zat ik nog vrij hoog bij Gap.
Het veld ligt mooi, maar voor mij een nadeel dat het baan 02-20 heeft, wat ik wel
eens door elkaar wil halen. Voeg er aan toe, dat bij de nadering de baan werd verlegd
en er op final ook nog wat verkeer bleef steken op de baan zelf; na poging 3 stond ik
op het veld en wat was het er warm. Lekker geluncht, getankt en weer op pad naar
Beaune.
Gap – Beaune begint door de bergen en eindigt vrij vlak. Een mooie route en alles
verliep zoals het moest. In de bergen kreeg ik wel behoorlijk de wind op kop wat de
reis 30 minuten langer maakte dan gepland.
Op Beaune, we waren er alleen met clubleden VCS. De volgende dag zou er wel iemand langs komen om brandstof te tanken. Beaune zelf is een leuk plaatsje en maar
5 km van het veld.

Dag 7
Terug naar huis, naar Seppe. Een laatste dag is altijd met een beetje hetzelfde gevoel,
de vakantie is voorbij en je gaat naar huis. Op het vliegveld was het druk, we konden
tanken, de route was eenvoudig, een weekend dag, dus weinig restricted area’s.
Lunch op Namur België, waar we merkten dat er aardig wat crosswind stond. Ik had
nog naar BA gebeld om te vertellen dat de PH BAG zo weer naar huis kwam en kreeg
te horen dat er geen bijzonderheden op het veld waren. Bij het landen op Seppe wat
meer crosswind uit het noorden mogen meemaken en bij BA zag ik dat de lichten al
op rood/oranje stonden.
Het was een hele mooie en gezellige reis en ik heb weer veel geleerd. Met wat geluk
volgend jaar weer en zelfs met Mona. Wie weet ook een trip met BA….

Groet
Wim Janssen
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MAANDAGOCHTENDPLOEG.
Elke maandagmorgen, vaste prik, zijn een aantal vrijwilligers op de club present om
het noodzakelijke onderhoud en administratief werk uit te voeren.
De liefde gaat door de maag en dankzij Lia Damen en zijn we altijd verzekerd van
worstenbroodjes en appelflappen.
Op de foto ontbreekt Ben Godrie die elke week de reken – en schrijffouten in de
journaals van de clubtoestellen corrigeert. Een secuur karweitje.
Afgelopen weken is het terrasmeubilair onderhanden genomen en kunnen we weer
genieten van ons mooie terras.

Albatros | Nr. 07 | 2022

27

Albatros | Nr. 07 | 2022

28

BAANNUMMERING OP HILVERSUM
Door een verschuiving van het magnetische noorden zijn op 11 augustus op Hilversum de namen van runway 13-31 veranderd naar runway 12-30.
Ter verduidelijking drukken we hieronder de nieuwe visual approach charts af.
Het is even wennen, maar op Seppe hebben we al ervaring hoe zoiets werkt.
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EBCF AERODROME CERFONTAINE
Zover ik weet zijn er niet zoveel Seppe vliegers die dit veldje in het zuiden van
België kennen, laat staan dat ze er ooit geland zijn.
Cerfontaine ligt iets ten zuidwesten van de luchtmachtbasis van Florennes en
pal ten zuiden van Charleroi.
Het is een echt
groen veld met
2 parallelle grasbanen van respectievelijk 765
m en 798 m. De
banen zijn goed
onderhouden en
hebben een lichte
slope. Ook de taxibanen zijn goed
onderhouden.
Er zijn vooral
zweefvlieg- en
para activiteiten.
Het watervliegen op het merengebied “Eau d’Heure” is vanwege politieke tegenstand
op dit moment jammer genoeg niet meer mogelijk. Hopelijk komt het nog een keer
terug.
Je kunt op het veld gratis fietsen reserveren en de factuur voor de landingsgelden
(€ 10) wordt per mail nagezonden.
Aan de airside is een groot zonneterras en men kan zich binnen van verse koffie en
van diverse frisdranken bedienen. Ook is er een automaat met hartige versnaperingen.
Voor uitgebreidere horeca faciliteiten moet men naar het nabijgelegen “Lac d’eau
d’heure” gaan. Daar is een groot horeca- en recreatiecentrum.
Kortom een leuk echt “groen” veld met vriendelijke mensen en de moeite waard om
er een tripje naar te maken.
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MANNENWEEK 2022
Vijf mannen, twee vliegtuigen, goede zin, goed vliegweer en wat vrije tijd zijn
genoeg voor een mooie Mannenweek!
Jack Hoogewerff, Gerrit Michielsen en Peter van den Heuvel (RV10 - PH-USN –
EHSE) en Jack van Dijk met Ton Broekhuis (P28A – G-VAAC – EHLE) zijn dit jaar
naar Frankrijk en Spanje geweest. Het was de tweede vliegweek zonder Roger †.
Hij is vast met ons meegevlogen.

crew PH-USN

crew G-VAAC
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Jack van Dijk heeft zoals altijd het voortouw genomen om een mooie route te plannen, dit keer door Frankrijk naar Spanje. Jack heeft een goede neus (en ervaring) voor
mooie routes en tussenstops. Alles was vooraf met enthousiasme goedgekeurd.
G-VAAC VFR en PH-USN afwisselend IFR en VFR. We gingen 25 mei op pad. Gewapend met G-1000, ForeFlight, SkyDemon en EasyVFR zou het moeten lukken om de
weg te vinden. Ook door Frans luchtruim en zelfs in Spanje, waar het niet altijd eenvoudig is om de juiste frequenties te vinden, als je niet wordt overgezet.
De FIR boundary voorbij, maakten we (G-VAAC) direct contact met Antwerpen Tower
voor CTR crossing. Maar nee, we zouden en moesten eerst naar Brussels Info voor dat
korte stukje. Daarna dan toch EKERE – RUPEL. De broodjes van Loes waren op voordat we de baan van Abbeville voor onze neus zagen. Tanken, plassen en koffie. Dat is
het daar wel zo’n beetje. Snel door naar Angers. Eindelijk bier en biefstuk, een taxi en
een hotel.
Afijn, gewapend met tankcards van TOTAL en BP gingen we de volgende ochtend
ook hier tanken. Spoiler alert: Nergens (!) hebben we die pasjes kunnen gebruiken!
De AVGAS prijzen vielen ons toch nog mee. In deze tijd van absurde inflatie hebben
we getankt voor gemiddeld 2,93 per liter (100LL).
Het plan van dag 2 bracht ons naar Bordeaux. Onderweg heeft de PH-USN crew nog
een rondje sight seeing gedaan boven Chateau Bournizeaux dat toevallig precies op
de geplande route lag. Hotelplanner Peter is waarschijnlijk lid van de fanclub van Ibis
Style Hotels. Een prima keuze! Wandelen, tram, wandelen, wandelen en tram. Duurzamer dan vliegen, maar dan is de balans hersteld, denken we maar.
Bordeaux is zeer de moeite waard om te bezoeken.
Het snelheidsverschil en de vrijwel
rechte lijnen van de USN (regelmatig
IFR in VMC) maakten dat de G-VAAC
pas aankwam als alles door Jack, Peter
en Gerrit als kwartiermakers al geregeld was. Oh wacht, dat had gekund,
maar…… zo werkt dat niet.
Ook dag 3 begon met zonnetje/wolkje. We zouden de Pyreneeën
over gaan, op weg naar Santa Cilia de
Jaca. Een leuk veld, op ruim 2000ft elevation. Vanaf Biarritz maar eens geklommen,
VFR on top, maar wel met gaten in de bewolking (echt) en de wolkenbasis was hoog.
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Top of clouds gelukkig niet. Niks aan de hand, puur genieten, tot…… kedeng! Wat
een enorme turbulentie! Niet echt heel grappig. De les: Hoger vliegen en dan desnoods in het dal maar wat rondjes draaien om hoogte te verliezen voor de landing.
Ruimte genoeg daar. De USN was ons al weer voorgegaan, maar moest geruime tijd
in de ‘holding’, omdat de langere baan eerst moest worden vrijgemaakt van zweefvliegtuigen en ander materieel. De wolken verdwenen vrijwel geheel bij de Spaanse
FIR boundary. Een ATC frequentie voor FIS hebben we niet gevonden. Die van het
veld gelukkig wel. Hoe dan ook, de turbulentie hield ons slechts 5 minuten stevig bezig en nadat onze hartslag weer was genormaliseerd, volgde een fijne nadering en
landing. Lunchen, tanken en weg. We vroegen en kregen de langste baan. Dat leek
ons het veiligste met die hoge density altitude.
De volgende leg was echt prachtig. Dat Spaanse landschap is nauwelijks te beschrijven. De foto’s zeggen alles. Woestijnachtig, ongerept, met een paar oases, soms een
dorpje (zouden ze daar een school en een winkel hebben vraag ik mij dan ineens af)
en hier en daar wat windmolens. En dan doemt de kust op, ten noorden van Valencia.
Prima ATC en een heerlijk uitzicht. Het vakantiegevoel sloeg ongenadig toe!
Een korte anekdote die ons leert dat je echt ‘op het niveau van de ander’ moet communiceren willen we ook hier graag delen (al gepubliceerd op FB pagina van VFR Pilots NL).
We vlogen naar LEMU/Muchamiel. We zouden daar opgewacht worden door Nederlandse kennissen van Ton, die al een paar jaar daar in de buurt wonen. We hadden tijdens de vlucht contact met ze via Whatsapp om onze ETA door te geven. Zij waren
daar ruim op tijd. Afijn, er werd bij de nadering door de havenmeester niet gereageerd op onze radiocall (later bleek waarom we elkaar pas heel laat hoorden, maar
dat doet er nu niet toe). Gelet op de wind konden we vermoeden welke baan in gebruik was (en ja, we hadden over het veld kunnen vliegen op zoek naar de windzak),
maar het leek ons handig om dat even via Whatsapp aan onze kennissen te vragen.
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Q: Welke baan is in gebruik?
A: Ik zie er maar één!
Kort daarna hadden we
overigens alsnog radiocontact met de havenmeester.
Tja, op de grond spraken
we elkaar uiteraard uitgebreid en daarbij bleek dat
ze echt gezocht hadden
naar een tweede baan,
‘maar er was er toch echt
maar één!’

Het vinden van een betaalbare plek om te overnachten viel daar niet mee. Enthousiast door eerdere ervaringen zouden we twee nachten blijven, dus dan willen we iets
meer dan Ibis Style. De eerder genoemde kennis heeft uiteindelijk een prachtige en
betaalbare villa met zwembad aan zee geregeld. Dat kostte nogal wat moeite, want
de eigenaresse had aanvankelijk geen trek in gefeest van vijf
mannen, die haar villa zo kort zouden bewonen. Het is
allemaal goed gekomen met begrip, charme en een
paar honderd euro borg (die we keurig hebben teruggekregen).
De restaurants en supermarkt waren in de buurt:
‘5 minuten wandelen’. Als je 15 km/u kunt wandelen, dan klopt het. Die supermarkt was overigens
dicht en mocht die naam niet hebben, maar ook
dat is opgelost. Want, Saskia (echtgenote van Ton) en
haar zus Karin waren toevallig in de buurt. Zij hadden
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een zussenweek. Dus met Sas en huurauto boodschappen gedaan en we hebben het
daar samen nog gezellig gehad.
Het werd tijd om onze weg te vervolgen, naar Empuriabrava met de passende ICAO
code LEAP. Daarmee is de weg naar huis ingezet. De G-VAAC genoot van het uitzicht
langs de kust met prachtig weer, maar de USN had IFR gefiled. Dat gaf op FL100 met
tailwind een gemiddelde kruissnelheid 175 kts, zelfs met economic power settings!
Wij (G-VAAC) moesten toch even plagen: ‘zijn jullie al bij de dampkring?’. Wel een
beetje gek vonden wij (G-VAAC) dat Barcelona APP ons vertelde dat we door de TMA
en CTR mochten. Op zich al gek, want normaal gesproken gaat APP niet over de CTR.
TWR was het daar dan ook niet mee eens, zo bleek. Met als gevolg dat je daar een
stuk over zee moet omvliegen. Nadering en landing op Empuriabrava waren weer gezonde voeding voor de geest. Ook daar overnacht. Leuke plaats wel! Na onze intrek
te hebben genomen in een wat groezelig hotel en drie kwartier wandelen, kwamen
bij een soort braderie waar de band Bad Cocktail speelde. Goh, best een aardige
naam voor die band vond de meerderheid van onze groep. De wandeltocht was de
moeite waard en de nachtrust was zeer verdiend.
Met de zon op onze bol vertrokken we de volgende ochtend naar Roanne. Wij (GVAAC) hadden een misverstand met ATC (we dachten klaring te hebben voor die
TMA, maar dat was niet zo). Soms vraag je braaf, bij het naderen van een nieuw gebied, of je naar een andere frequentie moet en dan is het antwoord: ‘neen, blijf maar
bij mij’. Hoe dan ook, we kregen op onze falie, maar wel met een klaring.
Aangekomen in Roanne was er niemand op de toren. Gerrit, contactmaker eerste klas
met vijf sterren, regelde een privé taxi (x2) want taxi’s waren niet te krijgen daar.
Peter regelde weer een Ibis en het wandelen kon beginnen. Oh maandag, ook hier
geen geopend restaurant te vinden. Wandelen, wandelen, bus en wandelen. Uiteindelijk toch nog ergens kunnen eten, vlak naast ons hotel! Gerrit, wie anders, regelde dat
Ruth (ja, inderdaad, wie is Ruth?) ons de volgende ochtend met twee autoritten in
een rode Clio naar het vliegveld bracht. Aanvankelijk terughoudend (immers je gaat
niet met vreemde mannen mee), maar later enthousiast en wilde toen op de foto om
thuis (Barcelona) wat spannends te vertellen.
We namen daar afscheid van elkaar. De USN ging door naar Valenciennes om nog
eens te tanken, nu met de BP pas en dan terug naar de homebase. Maar eerst konden zij nog uitgebreid kennis maken met leden van de Franse Armée de l’Air. Op Valenciennes was een evenement vergelijkbaar met onze Hoogvliegers. De piloot van
de grote transportkist demonstreerde uitgebreid van binnen en van buiten het vliegmachine. De G-VAAC vloog via Reims naar Lelystad en is in de buurt van Utrecht nog
even door een flinke regenbui gevlogen. Scheelt met schoonmaken. En echt, de
Transavia kist van Sas en Karin landde op Rotterdam vrijwel gelijktijdig met de
G-VAAC op Lelystad.
En hey, een week die qua routes is verlopen zoals gepland, is ook wel eens leuk!

Ton Broekhuis
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SUNSETVLIEGEN OP 17 JUNI
We hoeven er niet veel woorden aan vuil te maken, want onderstaande sfeerbeelden
spreken boekdelen.
Het was vrijdagavond het beste vliegweer wat je maar kunt voorstellen. In je korte
broek naar Texel kunnen vliegen gebeurt niet zo heel vaak.
We bemerkten dat voor de Seppe vliegers dit jaar Beek/Maastricht en Texel de favoriete bestemmingen waren.
Weten jullie trouwens dat het langste dag vliegen ontstaan is binnen onze Vliegclub
en gaandeweg uitgespreid is over Nederland en België? Voor volgend jaar maar weer
eens iets nieuws bedenken.
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TRIPJE NAAR
DENEMARKEN.
Samen met Emile (Boesenkool)
had ik een trip gepland naar Denemarken met de PH-CCL (Robin
DR400 135CDI). Het plan was om
op dag één naar Denemarken te
vliegen, op dag twee Kopenhagen te
verkennen en op dag drie weer terug.
Alles VFR.

De voorbereiding
Het voorbereiden van een buitenlandse trip kost mij veel tijd (maar het is ook onderdeel van de fun!). Om maar een paar dingen te noemen:
- het bepalen van de tussenstops en de alternates en het aanvragen van eventuele
PPR’s. In ons geval moest dit voor Skrydstrup in Denemarken;
- het maken van een overzicht met circuit hoogtes, elevatiën, baanlengtes, frequenties en niet te vergeten; hebben ze op alle geplande velden en alternates JET-A1?;
- het in de gaten blijven houden van de weersverwachtingen;
- het uitprinten van de Jeppesen kaartjes van de velden die we aan gaan doen en die
van de alternates;
- het aanschaffen van (in dit geval) Deense Kronen.

Dag 1, Seppe-Emden-Skrydstrup-Copenhagen/Roskilde.
Op maandag 18 juli 2022 waren Emile en ik om 09:00 uur op Seppe. Het weer nog
een keer checken, NOTAM’s voor de hele route checken, vluchtplannen indienen voor
de hele route (via SkyDemon). Na de kist te hebben getankt en de route als flightplan
in de GNS430 te hebben gezet, vertrokken we om 10:00 uur precies naar Emden
(EDWE).
Terwijl zich in Nederland de hitte opbouwde, hadden wij onderweg een comfortabele
24 graden.
We vlogen op 3500 ft met weinig turbulentie en met op die hoogte een comfortabele
tailwind. Emden wordt voornamelijk gebruikt voor helikoptervluchten naar de Noordzee. De baan is wat hobbelig, maar goed bruikbaar. Restaurant natuurlijk dicht en
verder niets te beleven. Leve de meegebrachte krentenbollen. Landingsgeld kan alleen worden betaald via de App AEROPS. Die had ik nog niet, dus maar een formulier
ingevuld, dan sturen ze de rekening wel na. Snel door dan maar.
Onze tweede leg ging naar Vojens/Skrydstrup (EKSP), dit is een militair veld in het
zuiden van Jutland. Voor de FIR-boundary Copenhagen Info opgeroepen, die ons vrijwel meteen overzette naar Skrydstrup Approach, omdat vlak over de grens de local
ATS Area (SFC-FL65) begint. Vriendelijke ontvangst door de verkeersleiding. We
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kregen een direct base naar baan 28R (beetje korte baan, maar 3000 meter…). Met
een crosswind van 14 kts viel daar goed te landen. Skrydstrup is weliswaar een militair
veld, maar het heeft ook een kleine GA-terminal.
Op dit moment wordt er met de F16 gevlogen, maar in 2025 krijgen ze de F35 en ze
bouwen daar een compleet nieuwe OPS AREA voor.
De ex-militair die het GA-verkeer ontvangt, had natuurlijk met Emile samen een lange
reeks van piloten die ze beiden kenden. Aan gesprekstof geen gebrek dus. Jet A-1
getankt en afrekenen. Maar toen kwam de verrassing: handling charges en landingsgeld samen € 145,00. Die hadden we even niet aan zien aankomen…
Omdat we twee keer over open water
zouden vliegen de reddingsvesten
aangetrokken en op naar Copenhagen/Roskilde (EKRK). Een groot en
druk veld, dat prima VFR is aan te vliegen, met goede voorzieningen en zeer
vriendelijk personeel. We kwamen
daar om plm. 17:00 uur aan en nadat
we, op verzoek van handling, de kist in
een hoek van het platform hadden
geparkeerd, op met de taxi naar een
voortreffelijk hotel iets ten noorden
van Roskilde. Na zo’n dag gaat er,
zelfs bij mij
, een groot glas Deens bier goed in.
Al met al een mooie vliegdag. Langen Info zoals altijd goed en professioneel. De
Deense luchtverkeersleiding is ook erg goed. Spreken voortreffelijk Engels en zijn
zeer voorkomend.

Dag 2. Kopenhagen.
Op dag twee met de trein naar Kopenhagen. De afstand is maar 30 km, maar helaas lag de directe verbinding eruit. We
moesten nu onderweg overstappen en zo
duurde de treinreis zo’n 45 minuten. Ondertussen had de warmte ook Denemarken
bereikt, maar met een graad of 28 was het
goed uit te houden. Ondertussen was het
in Nederland 39 graden… Kopenhagen is
en blijft een prachtige stad. Kleurrijk en relaxed.

Dag 3. Copenhagen/Roskilde- (Luebeck-Blankensee) – (MuensterTelgte)-Seppe.
Op dag drie, 20 juli, terug naar Nederland. Ondanks het feit dat Roskilde een groot
veld is, hoefden we voor de landing en twee nachten stalling toch maar € 28,00 af te
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tikken! Omdat de verwachting (prob 40) was dat aan het eind van de middag zwaar
onweer Nederland binnen zou trekken, vertrokken we al om 09:00 uur van Roskilde
naar Luebeck-Blankensee (EDHL). Een prachtig veld, maar erg rustig. Prima service;
binnen 5 minuten stond de tankauto voor onze kist om ons te voorzien van JET-A1.
Toen naar handling om af te rekenen, maar helaas, hun internet was zo belabberd dat
dat niet ging. Prima, dan sturen ze de rekening wel na.
Door naar onze volgende bestemming: Muenster-Telgte (EDLT). Na de start van
Luebeck snel doorklimmen naar 2000 ft vanwege de bird sanctuaries rond het veld.
Het was ondertussen wel erg warm geworden en zelfs op 4500ft was het behoorlijk
bumpy en brandde de zon goed in de in de cockpit. EDLT ligt net ten zuiden van
Muenster-Osnabrueck (EDDG). Een prima veld, maar uitgestorven. Daarom zal de landing ook wel zo goedkoop zijn: €10,00…. We wisten dat ook hier het restaurant dicht
zou zijn, maar daar hadden we rekening mee gehouden. Wel konden we iets te drinken gebruiken. Maar nee, helemaal niks op het veld. Zelfs geen water uit de kraan op
het toilet. Daar stond een grote sticker bij: NIET OM TE DRINKEN!! Omdat de 4G ontvangst slecht was, konden we geen weergegevens binnenhalen. Daarom voor vertrek
nog even met Seppe gebeld, die bevestigde dat de waarschijnlijkheid van onweersbuien was verhoogd naar prob 40 en die meldde dat ze al een paar regenbuien hadden gehad. Onze verwachting was dat we Seppe zouden kunnen halen voordat het
echte slechte weer daar zou arriveren. Snel door dus.
Onze laatste leg verliep ook weer erg bumpy. We besloten om op 3200 ft over de
CTR van Volkel en daarna over de CTR van Gilze-Rijen te vliegen. De wolkenbasis liet
dat ruimschoots toe. Net voor Gilze-Rijen een stevige regenbui. Mooi, dat scheelt
weer een hoop werk bij het
schoonmaken. Boven GilzeRijen dreigden we in de wolken terecht te komen, omdat de wolkenbasis naar beneden was gekomen. Maar
Gilze-Rijen vond het geen
enkel probleem als we in
hun CTR zouden zakken
naar 1500 ft. Zoals altijd:
Wanneer je het netjes
vraagt, krijg je bijna altijd
medewerking.
Mooi voor de onweersbuien
uit om 15:00 uur weer op Seppe.

Een paar aandachtspunten wil ik eruit lichten.
We hadden erg veel tijd in de voorbereiding gestopt en dat betaalt zich altijd weer
uit. Alle vluchtplannen ingediend via SkyDemon. Dat gaat prima. Als je via SkyDemon
in Nederland een vluchtplan indient, dan krijg je eerst een mail dat je vluchtplan is
ontvangen en daarna een mail dat je vluchtplan is goedgekeurd en gedistribueerd is.
In het buitenland krijg je alleen een mail dat je vluchtplan is ontvangen. De distributie
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in Duitsland is niet altijd duidelijk, zo hadden Emden en Telgte ons vluchtplan niet in
hun systeem staan. Toen we op Telgte meldden dat we op een vluchtplan vlogen,
werd door de toren ons vluchtplan alsnog snel gesloten. In geval van onduidelijkheid,
kun je ook zelf even bellen met de Duitse tegenhanger van LVNL: Germany AIS-C, telefoonnummer 0049 61037075500 en je kunt daar ook zelf je vluchtplan sluiten.
Denemarken is een prachtig en gastvrij land, maar allemachtig wat is alles daar duur.
Een cappuccino kost al gauw € 10,00 en over de prijs (en trouwens ook de kwaliteit)
van wijn zullen we het maar niet hebben.
Ik had van te voren 1000 Deense Kronen ingeslagen. Volstrekt overbodig, achteraf
gezien. Je kunt overal pinnen, zelfs in de bussen van het openbaar vervoer.
En ja in Duitsland, we weten het allemaal, maar wat zijn de restaurants op vliegvelden
daar vaak dicht. Soms staat het op hun websites, maar beter is om altijd van te voren
even te bellen.
Ik maak gebruik van SkyDemon op een iPad mini. Die heb ik in een kneebord, waar
de iPad lastig uit te halen is. Maar in dat kneebord kan het ding zijn warmte niet kwijt.
Op de terugweg had ik helemaal niets aan mijn iPad. Continue werd hij te warm.
Emile gebruikt voor zijn iPad een houder waar de iPad wel makkelijk uit te halen is.
Door zijn iPad regelmatig in de koele lucht te houden bleef die wel de hele weg goed
werken. Gelukkig hebben we allebei ook nog een backup van SkyDemon op onze telefoons.
Daarnaast houden wij ervan om onze VFR routes, waar mogelijk en voor zover ze in
de Garmin GNS 430 database staan, te plannen via IFR airway reporting points. Dat
geeft je ook weer een backup voor het geval je IPad(s) uitvallen. En we hebben ook
altijd hard copies van de approach charts van de velden bij de hand.
Toch overweeg ik om een iPad-houder met ingebouwde koeling aan te schaffen.
Emile gebruikt SkyEcho 2, een apparaat dat ADS-B en FLARM signalen opvangt en de
positie van de betreffende kisten weergeeft in SkyDemon. Erg handig!!
Al met al is een trip naar Denemarken zeer aan te bevelen.

Gerrit Amsing
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TOURDEJOUR BELGIË FRANKRIJK
Meegaan met een Tourdejour is altijd leuk, maar het organiseren ervan is soms
nog verrassender. Het loopt nooit conform planning, dus ook deze keer niet.
Toestel 1 annuleert de inschrijving al daags voor vertrek, want de co pilote heeft die
zaterdag ineens andere prioriteiten, kan gebeuren. De piloot kan gelukkig aansluiten
bij een van de andere toestellen.
Uitgangspunt was Seppe-Lens-Saint Hubert-Seppe, gewoon een leuke route langs de
Frans/Belgische Fir boundary.
De Brasserie op Lens neemt al dagen de telefoon niet op en beantwoordt het ingesproken voicemail bericht niet. (Ik krijg te laat een mailtje dat ze op vakantie zijn).
Dan uitwijken naar het iets verder gelegen Arras. Helaas, de brasserie is voortaan in
het weekend gesloten vanwege personeelsproblemen. Waar hoor ik dat meer?
Dan kiezen we voor het noordelijk van Lille gelegen Marc en Baroeul (LFQO). Een echt
ouderwets Frans groen veldje, zoals er vroeger honderden in Frankrijk waren.
Air to air communicatie, geen landingsgelden, 4 banen, een clubhuis wat je eindelijk
geen clubhuis kan noemen, maar ze hebben wel een Total tankstation. Op loopafstand zijn er diverse goede horeca faciliteiten.
Toestel 2 haakt af, want die wil niet graag vliegen naar air to air velden, komt wel naar
de lunchbestemming, maar dan via een andere weg. Prima zo.
Via overhead het grote veld van Lille buigen we af richting Saint Hubert. We zie onder
ons Valenciennes, Maubeuge en Cerfontaine doorgaan. Eigenlijk heb je de GPS helemaal niet nodig met dit weer, gewoon naar buiten kijken.
Saint Hubert komt in
zicht en maak niet
de vergissing te landen op de (gesloten)
militaire basis die
grenst aan het
groene veld EBSH.
Een vriendelijke man
aan de radio geeft je
heldere instructies:
“05 right, right hand
circuit, glider activity,
1027, report…..
Alle 4 de banen kennen een lichte
upslope, dus een
beetje gas erop houden op final, goed voor de skills.
Toestel 3 haakt af, want die wil/kan niet landen op Saint Hubert vanwege de upslope
en te korte baanlengte. Better to be safe than to be sorry. We hebben ze trouwens de
hele Tourdejour niet meer gezien, jammer.
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Het landingsgeld is slechts € 11,34, je kunt er pinnen en voor dat geld krijg je ook
nog een factuur nagestuurd. On-Belgisch, ze kennen geen cash daar.

Tijd om terug te vliegen naar Seppe,
want het Happy Hour met de bitterballen van Lia wacht op ons.
Weer een gezellig club-vliegdag achter de rug.

•

Pierre du Sable
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MEDEDELINGEN.
•
•

•
•

Zondag 21 augustus is het veld de gehele dag PPR en voor vliegverkeer gesloten tussen 16:15 en 17:15 lt vanwege de Vuelta.
Vrijdag 26 augustus is het veld tussen 09:15 en 10:15 lt gesloten. Verder zijn
die dag geen landingsgelden verschuldigd voor op Seppe gestationeerde
vliegtuigen.
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
•
•

•

Per 22 juni jl. is Pieter van den Ing uit Rijen lid geworden. Pieter is van plan
zijn PPL te gaan halen (LAPL).
Op 21 juli heeft Jasper Baijens uit Oosterhout zich aangemeld als lid van
VCS. Jasper is in het bezit van een LAPL-TMG brevet en gaat door voor zijn
PPL SEP.
Op 27 juli is Thomas Velders uit Bavel lid geworden. Thomas wil zijn brevet
gaan halen op de Robins.

Allen welkom bij Vliegclub Seppe

Geslaagd
•

First solo op vrijdag 12 augustus van Michiel van Ree, instructeur Bob van
der Weele. Gefeliciteerd!
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