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VAN DE REDACTIE
Beste lezer,
Tussen de Aero 2022 en de Touring Flyer van afgelopen
weekend heb ik gelukkig tijd gevonden om te genieten
van weer een paar mooie reisverhalen, die met plezier gepubliceerd worden in deze
Albatros.
Vooral de tocht over Scandinavië spreekt mij erg aan, aangezien die tot driemaal toe
wegens slechte weersvoorspellingen geannuleerd moest worden.
Natuurlijk ontbreekt een verslag van de Touring Flyer naar Tours niet waar 6 Seppe
toestellen tezamen zo’n 3.600 nm hebben gevlogen. Wat een feest!
Terwijl ik zit te schrijven, geniet ik van de koffie, geserveerd in
onze nieuwe kop en schotels. Nu maar hopen dat dat mooie
servieswerk geen collectors item wordt. Daar zijn ze te kostbaar voor.
Komende zaterdag is het tijd voor onze jaarlijkse club BBQ. Het zou leuk zijn, dat we
niet alleen gezichten zien van de “oude rotten”, maar dat ook de vele nieuwe leden
deelnemen. Zo leren zij en hun partners de club en clubleden in een andere sfeer
kennen. Ik weet zeker, dat ze daar geen spijt van krijgen.
Nog één Albatros te gaan en dan gaan zo’n beetje de wielen los voor het TourdeFrans avontuur. Wat heb ik er zin in om weer een week vliegend van huis te zijn.
Het schijnt dat er meerdere zo over denken, want de inschrijvingen lopen goed en op
een plaats of 6 na zijn we volgeboekt. Wil je meegaan, wacht dan niet te lang met inschrijven; je vluchten voorbereiden van zo’n week kost best wel wat tijd en het is nog
leuk om te doen ook.
Afgelopen maandag werden we verrast door Jack Heijboer met de overhandiging van een fantastisch mooi
schilderij van de VSQ aan de voorzitter.
Dit schilderij maakt het project “verfkwast “compleet.
Wat een aanwinst voor onze club.
Dank Jack!!!!

Veel leesplezier met het meinummer en we zien jullie bijdrage(n) voor het volgende
nummer met belangstelling tegemoet.
Het volgende nummer verschijnt medio juni en je kunt je artikelen zoals gewoonlijk
kwijt bij de redactie (peterz@vliegclubseppe.nl)
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VAN DE VOORZITTER
Op zaterdag 7 mei vierde vliegclub Flevo zijn 50-jarig bestaan
op vliegveld Lelystad. Ze hadden het groots aangepakt met een
vliegshow, diverse lezingen, lunchpakketten en BBQ. Er waren zo’n
30 bezoekende toestellen. Wij hebben namens de club een bloemetje ter felicitatie
aangeboden. De lezing van André Kuipers over zijn ruimteavonturen was erg interessant. Begrijpelijk lukte dat niet in een half uurtje, maar werd al gauw een ruim anderhalf-uurtje zodat je helaas een deel van het zonnige buitengebeuren moest missen.
De ATC van Lelystad was overigens super vriendelijk en relaxed en is een aanrader
om eens naar toe te gaan om je radiokunsten voor een gecontroleerd veld weer eens
aan te scherpen.
In 50 jaar tijd is er heel wat veranderd in de vliegclubwereld. De techniek, de navigatiehulpmiddelen, de stropdassen, nog minder vrouwelijke vliegers, minder procedures
en audits, meer grasbanen. Er zijn ook veel dingen hetzelfde gebleven. Het sfeertje
van de vluchtvoorbereiding, vliegkameraadschap, de kosten, die er nog steeds inhakken, de gezonde spanning voor een vlucht, de weersomstandigheden, de vrijheid,
tochtje-Texel en het gelukzalige gevoel van een mooie landing. Wil je echt op de
hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, dan moet je gewoon de jaarlijkse Aerobeurs in Friedrichshafen bezoeken. Je kan er zelf naar toe vliegen, maar gewoon met
de auto gaat het ook prima. Verderop in de Albatros kun je een verslag lezen.
Op dinsdagavond 21 juni is het plan om weer een avond te organiseren speciaal voor
nieuwe leden. Ben je dus in de achterliggende 12 maanden lid geworden, zet deze
avond dan toch vooral in je agenda.
50 jaar is een hele tijd en ons cluppie bestaat zelfs nog langer. Over twee jaar hopen
we ons 60-jarig bestaan te vieren. Nog eventjes en we moeten een feestcommissie
gaan ronselen. Over commissies gesproken. De bar en de vlieg- en social-events
draaien weer op volle toeren. Het laatste happy hour was een groot succes en de eerste tweedaagse Touring Flyer zit er alweer aan te komen. Over het weer hebben we
niets te klagen de laatste tijd. Behalve misschien dat het Seppe-gras een beetje woestijnachtig aan het worden is. Met de droge kelen valt het in ieder geval wel mee.

André Oremus
Voorzitter
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SEPPE – GRIMBERGEN – SEPPE
Op vrijdag 22 april zijn Marc Sytsema en ondergetekende van Seppe naar Grimbergen (BE) en weer terug naar Seppe gevlogen. Hier volgt een kort verslag van
deze vlucht. Grimbergen ligt ten noorden van Brussel en ligt daarmee ook in de
Brussel CTR.

Vluchtvoorbereiding
Grimbergen (EBGB) ligt in de CTR van Brussel en daar dient serieus rekening mee te
worden gehouden. Gelukkig geeft de website van het vliegveld uitgebreide informatie waar je als vlieger rekening moet houden wanneer je Grimbergen wilt bezoeken.
Het veld is PPR (Prior Permission Required), wat betekent dat je van te voren even
contact met ze moet opnemen wat je intenties zijn, call sign, naam van de vlieger,
verwachte aankomst en het veld waarvan je vertrekt. Eigenlijk stelt het allemaal niet
zoveel voor.
Twee andere belangrijke zaken die aandacht vragen, zijn het verplichte meldpunt en
dat je op 900 ft de CTR van Brussel in vliegt. Bij 1.000 ft of hoger krijgt Grimbergen
een vriendelijk telefoontje van Brussel.
Voor verder informatie, bezoek de website van vliegveld Grimbergen (www. Rvg.be).

De heenvlucht
Onze route verloopt vanuit Seppe richting de Belgische grens, waar we vervolgens
Antwerpen tower oproepen dat we de CTR volgens vluchtplan willen kruisen van Alber naar Whisky. We krijgen het verzoek om op 1.500 ft te gaan vliegen. Vlak voor we
het veld mogen crossen, moeten we eerst een orbit over rechts te maken vanwege
ander verkeer. Daarna vervolgen we onze vlucht naar Whisky om daarna afscheid te
nemen van Antwerpen tower.
Zodra we uit de CTR zijn dalen we naar de 900 ft om volgens de procedure op deze
hoogte de Brussel CTR in te vliegen.
Albatros | Nr. 05 | 2022
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Ruim voor het meldpunt Londi melden we ons bij Grimbergen. We vliegen volgens
de gepubliceerde route naar het veld. Niet veel later zien we het Atomium in de zon
schitteren. Baan 01 was in gebruik en dat betekent een hele korte downwind en een
hele korte final. Daarbij komt nog kijken dat je tijdig naar base moet draaien om niet
in verboden gebied te komen. Uitdagend dus!
Zorg dat je al je downwind checks voor het indraaien naar downwind hebt afgehandeld om geen tijd te kort te komen. Na ons bij info gemeld te hebben, is een andere
vlieger zo galant om op downwind een orbit te maken en ons ertussen te laten. Boven het veld aangekomen, stuur ik de VSQ richting de twee grote koeltorens om vervolgens overhead downwind in te voegen, base en vervolgens final. Chips! Kom ik
toch te hoog aan op final. Full flaps en gas dicht en vervolgens weer een beetje gas
erbij brengt de Robin weer op het gewenste daalpad. (Met een Aquila was dit een totaal ander verhaal geweest, dat was 100% een go around geweest.)
Het eerste gedeelte van de baan bestaat uit beton platen waar je niet op mag landen
(maar wel starten). Afijn, de Robin zet zachtjes zijn voetjes in het gras van Grimbergen. Daarna is het rustig remmen en de stukken beton ontwijken die ze als centerline
gebruiken. Ik kan me niet voorstellen dat het goed is om hier met je wielen overheen
te rijden.
We volgen netjes de parkeerinstructies op die ons doorgegeven worden door de havenmeester. We parkeren de VSQ met de neus in de wind en richting de toren. Later
zien we een andere toestel het tegenovergestelde doen.
Onderweg naar de havenmeester spotten we een monument. Later ben ik er achter
gekomen dat dit ter nagedachtenis is aan het 132 Wing Norse luchtmacht squadron,
dat hier in 1944 gestationeerd was met o.a. Spitfires. Iets verderop staat een straaljager tentoongesteld. De plaquette is helaas niet meer leesbaar en het toestel staat er
een beetje triestig bij met zijn platte banden. Het blijkt een Potez-Air Fouga CM-170
Magister te zijn. Net als op Spa is het jammer dat deze display vliegtuigen niet wat
meer aandacht krijgen. Zelfs de ketting ter afscheiding om het toestel is totaal verroest.
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We worden vriendelijk ontvangen door de havenmeester op zijn kantoor. Het was de
eerste keer dat hij gebruik maakte van het registratie systeem, dus het duurde wat
langer dan normaal. Nu komt het mooie, dat is dan 10,- Euro! Na het afrekenen krijg
ik een ontvangstbewijs van 15,50 Euro.

Horeca
We gaan de horeca van Grimbergen verkennen. Ze
hebben er een soort beach club van proberen te maken. Het zag er nogal onverzorgd uit. Binnen is het
klein en knus. Misschien zijn ze nog niet klaar voor het
seizoen? Een grote plant in een grote pot van aardewerk heeft de strijd met de wind verloren en ligt op
zijn kant. De pot wordt bij elkaar gehouden door duct
tape, waarschijnlijk kapot gevroren in de winter.
Het is selfservice, dus bestellen binnen bij de bar. Binnen worden we verwelkomd
door een vriendelijke dame die onze thee buiten komt brengen. We zijn de enige
klandizie. Tijdens de thee plannen we onze vlucht terug naar Seppe. Dan komt er een
Mini Clubman voorrijden. Een jongeman stapt uit om ingrediënten te leveren voor de
keuken. De baas? Ik begroet hem met ‘goedemorgen’, maar hij kijkt ons niet eens
aan. Ook als hij nog andere spulletjes uit zijn auto haalt, loopt hij ons straal voorbij,
alsof we er niet zijn. Bijzonder dit. Wel zorgt hij dat er een vrolijk deuntje uit de speakers komt.

Terug naar Seppe
Tijdens onze wandeling terug naar de VSQ werden we geroepen door de havenmeester; blijkbaar moet er geregistreerd worden wie terug vliegt. Er staat buiten nog een
medewerker van het veld en we krijgen complimenten voor de VSQ en dat Robins
zulke fantastische toestellen zijn en vraagt of er een diesel motor in zit. Aangekomen
bij de VSQ doen we nog een inspectie ronde voordat we instappen. Naast ons staat
een Cessna van Sabena geparkeerd met zo te zien een donor richtingsroer.
Baan 01 is nog steeds in gebruik. Tijdens het taxiën komen we nog langs een toestel
waar de motoren van verwijderd zijn. Slopertje of nog op te knappen?
Na de run-up check draait Marc het toestel de betonplaten op en beginnen we aan
de ground roll. Net na de betonplaten vliegt de VSQ zich los van het aardoppervlak.
Zodra we het circuit uit zijn, roepen we Brussel Info op om ons vliegplan te openen.
De route terug is bijna hetzelfde, alleen kruisen we nu de CTR van Antwerpen van
Konti naar Alber. Ook nu weer moeten we een orbit (dit keer over links) maken voor
we het veld van Antwerpen mogen kruisen. Op onze hoogte kruist er nog een F16
van west naar oost.
Op Seppe aangekomen is de baan 06 nog steeds in gebruik en Marc zet de VSQ weer
met een mooie landing op de baan.
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Conclusie
Grimbergen is een leuke bestemming op
slechts ± 55 nm van Seppe. Het is een
leuke trip om je radio skills te oefenen en
als baan 01 in gebruik is, kan het best als
uitdagend gezien worden. Het personeel
van het veld is er vriendelijk. Het landingstarief op moment van schrijven is 10,Euro (exclusief € 5,50 buitenland toeslag).
De horeca moest nog opstarten voor het
zomerseizoen.
Voor meer info: www.rvg.be.

Henrik Nuijten
++++++++++

CLUB BARBECUE 21 MEI
Onze jaarlijkse club barbecue staat voor komende zaterdag 21 mei op de agenda
waarbij alle leden en donateurs met partners natuurlijk meer dan welkom zijn.

Aanmelden kan nog net, dus schroom niet om even de
website aan te klikken.
We gaan dit jaar ook weer voor kwaliteit 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 nog via de website www.vliegclubseppe.nl>>activiteiten>>kalender.
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.

Barcommissie VCS
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“KOOLMEES” TERUG OP HET NEST
Vliegvrienden van Vliegclub Seppe.
Kennen jullie ons nog? Ongetwijfeld.
Hèhè, zo, dat was een lange vlucht, helemaal vanuit het donkere Afrika. Maar
gelukkig de laatste track van Dijon Darois naar Seppe ging voorspoedig, wind in
het holletje, goed zicht en geen noemenswaardige problemen om België door te
komen. Even nog een short field landing op het altijd verlichte torentje van de
vliegclub en ondertussen speuren waar het vrouwtje is gebleven, want ik ben
haar het laatste stukje kwijt gevlogen.

Op Seppe
Daar hoor ik een oproep van Meesie aan de toren en warempel ze krijgt antwoord
van Nick, het alom bekende stemgeluid van Seppe Radio.
“We hebben de 24 in gebruik”, antwoordt hij en “no traffic reported for the moment,
dus als je wilt, rechttoe, rechtaan de baan op”.
Ik zeg nog tegen Meesie “maak eerst maar een low pass om te kijken of die ouwe
hangar er nog staat waar we vorig jaar onze eerste eitjes hebben gelegd. “Goed hoor
Kool” zegt Meesie.
“Ik heb het al gezien, nog steeds dezelfde gaten in het dak, alleen een beetje groter
dus no problem, ik duik er zo in; kom je gauw”.
Ik spring van het torentje naar de hangar en ja hoor, niks veranderd, alles nog het
zelfde en ook weer allerlei rommel op de grond, genoeg om weer nestjes van te kunnen bouwen.
“Moet je nou kijken” zeg ik tegen Meesie “daar staat zowaar een nieuwe kist en nog
wel een Roodborstje ook (da’s Nederlands voor Robin)”.
“Welnee, dat is de VSQ, stond er vorig jaar ook al. Weet je nog; daar hebben we vorig
jaar zoveel plezier in beleefd, totdat die ene onverlaat met een stukje ijzerdraad ons
gloednieuwe nestje er met veel geweld heeft uitgetrokken en eitjes naar de kl…
Moesten we helemaal opnieuw beginnen, maar niet dat dat erg is hoor, dat hoor je
mij niet zeggen…”
“Dat Roodborstje is gewoon overgespoten, wel mooi trouwens.”
“Weet je wat” zeg ik tegen Meesje, “laten we eerst maar een paar dagen de boel verkennen en boven in de hangar gaan overnachten, dan kunnen we rustig de boel observeren in welk vliegtuig we het beste kunnen beginnen aan ons nieuwe avontuur.”
Zo gezegd zo gedaan en na een paar dagen hadden we al een redelijk beeld van de
situatie, maar tot onze schrik waren jullie al zo slim geweest om alle hoeken en gaten
weer af te stoppen met schuimrubber. Nou daar waren wij dus niet blij mee, kun je
dat voorstellen, je bent een huis aan het bouwen en de BOA zet er een hek voor, zodat je er niet meer in kunt.
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Nou dan heb ik nieuws voor jullie, want aan één gat hebben jullie niet gedacht en dat
is je vorig jaar ook al verteld, dat heb ik zelf gehoord toen ik even zat uit te rusten bij
het open raampje in het clubhuis bij het koffieapparaat.
Heel belangrijk is het om na het vliegen, als Roodborstje weer in de hangar staat en
wij kunnen toeslaan om de “Cabinheat” op ON te zetten. Dan trek je het laatste
gaatje dicht waardoor wij naar binnen zouden kunnen komen.
Hebben we in Darois geleerd!
Natuurlijk niet vergeten wanneer je weer gaat vliegen, de kachel gewoon op OFF te
zetten, want anders wordt het wel heeeeeel heet in de cockpit.
Wij zijn natuurlijk niet alleen maar teruggekomen voor de voortplanting van de Mezenfamilie. Niet alleen de prachtige accommodatie en het bouwmateriaal, maar moeten we natuurlijk de voeding niet onderschatten. Als die vliegtuigen terugkomen en
in de hangar staan, vinden we daar een overvloed aan voedsel, al platgeslagen, gesorteerd, hoeven wij er dus niet zo ver voor te vliegen om voor de kleintjes eten bij
elkaar te scharrelen. We kunnen het zo van de vleugels likken en hoeven zelfs niet
voor te kauwen voor de kleintjes, wat een luxe.
Jammer genoeg zijn er enkelen, die na het vliegen de Roodborstjes uitgebreid gaan
staan wassen, want er staat volop water wat hiervoor is bestemd. Ik weet niet wat er
aan is toegevoegd, want het is niet te zuipen, daarvoor moeten wij dan wel weer voor
buiten de deur.
Maar wij begrijpen het wel hoor, want vliegen met vliegen is niet zo fijn en minder
snel, bovendien gaat het zo stinken, daarom houden wij onze nestjes ook schoon…….
“Kom Meesie, laten we rap in ons nestje duiken en gaan zorgen voor het nageslacht.
We laten jullie wel even weten wanneer we weer vertrekken, dan kunnen jullie zelf
ook weer gaan vliegen, maar ditmaal met een schoon Roodborstje.”

met vliegende groet
Koolmees
Hangar 5, gat 2 en 3: 5 mei 2022
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INTRODUCTIE
Beste nieuwe clubcollega’s, mijn naam is Patrick Sytsema (28) en ik ben sinds april jl.
kersvers en dolenthousiast lid van VCS. Ik woon in het Bourgondische ’s-Hertogenbosch en ik werk momenteel bij de Erasmus Universiteit Rotterdam als marketeer.
Vliegen staat al sinds de vroege jaren hoog op de to do lijst en ik ben blij deze jongensdroom nu te kunnen verwezenlijken. Vanaf eind mei begint het traject naar mijn
PPL, samen met instructeur Emile Boesenkool. Geheel onbekend is de club en het
veld overigens niet voor mij; ik ben al een aantal keer met de mooie VSQ meegevlogen met PIC Marc Sytsema. Zoals je
ziet, begint het in de familie te ‘zitten’.
Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten!

Bossche groet, Patrick

++++++++++

3 GENERATIES EENHOORN
Onlangs heeft de 3e generatie Eenhoorn op Seppe haar eerste stappen naar het
PPL gezet. Mauri is de dochter van Heleen en haar opa is Hans. Time flies.
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TOURING FLYER TOURS (FR)
De eerste Touring Flyer na de pandemie op 13 en 14 mei kwam in zicht. Jacky de
Bruijn had 2 jaar geleden al beloofd deze te organiseren en de bestemming zou
Odense in Denemarken worden.
Je raad het natuurlijk al, daar zijn we niet geweest. Lag niet aan Jacky, lag niet
aan het weer en ook niet aan de (des)interesse van de vliegers. Neen, Denemarken bewaren we voor de driedaagse Touring Flyer in oktober, want er is daar te
veel te beleven en te veel te zien. Dan is 2 dagen te kort.
De inschrijvingstermijn verliep met hobbels, best genoeg aanmeldingen, maar tegen
de deadline weer afmeldingen (vanwege trieste familieomstandigheden, verkeerd in
de agenda gezet, toch nog iemand met Corona etc). Respect voor Jacky, die het gelukt is om 6 toestellen met uiteindelijk 14 vliegers (en 1 passagier) op de juiste stoel
te krijgen.
Zoals gezegd, het werd niet Denemarken, maar 180° de andere kant op. Het werd
Tours in Frankrijk, een prachtige stad aan de Loire.

Het vertrek
Het is vrijdag de 13e (oei!) 09.00 uur en een drukte van jewelste in het clubgebouw.
Vroeger zag je grote vliegkaarten uitgespreid over de tafels, nu enkel nog iPads met
SkyDemon en Foreflight op het scherm. Om 10.00 uur waren alle 6 de toestellen airborne, op weg naar Valenciennes (LFAV) voor de eerste koffiestop.
Voor Jacqueline Tinga was het haar maiden flight als gebrevetteerde tijdens een
TF. Zij vloog op de club Robin de 1e
track. Uit betrouwbare bron heb ik gehoord, dat het perfect is gegaan en dat
het helemaal niet
nodig was, dat
ze zich vooraf zo
druk had gemaakt. Na totaal
30 kopjes koffie
afgerekend te
hebben door
naar de lunchbestemming.
Dat bleek een heel bijzonder veld te zijn in de banlieu van Parijs, want geen van de 15
vliegers kende het veld, laat staan dat er ooit iemand geweest was, Nangis les Loges
((LFAI) met een harde baan van ruim 1000m. Het was even zoeken naar het restaurant, want er stond geen gebouw wat maar iets van een restaurant weg had. Wel veel
hangars. Het kwam toch nog goed, want een typisch Frans gebouw met dakterras
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bleek toch het restaurant “Le Pelican” te zijn. Een vriendelijke mevrouw had een mooi
driegangen lunch op tafel gebracht en tevreden gingen we op weg naar de eindbestemming. De lokale clochard kreeg wat er over was.
Dat is waar ook, ik zou het bijna vergeten, maar de communicatie met Paris info was
hilarisch. Het ging letterlijk van “let me guess, you go to Nangis”, “what the hell
brings you to Nangis”, “how can you find a restaurant in the middle of nowhere”(met
als antwoord van een van de piloten “we have a restaurant specialist on board”) en
tot slot “have a good lunch”.
Zigzaggend langs de kastelen aan de Loire en over Orleans kwamen alle vliegtuigen
kort na elkaar via een right hand base over de stad aan op Tours LFOT. Taxiënd langs
Ryanair werden we gedirigeerd naar de GA apron.
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Tours
Dan komt het meest uitdagende van de gehele dag, hoe kom je in het centrum en bij
je hotel? Aha, 10 minuutjes lopen en je neemt de tram en die stopt pal voor het hotel.
Laat er nu net controle zijn in die tram en ja hoor, 1 Seppe zwartrijder betrapt. Vliegen is tenslotte al duur genoeg.
Tours heeft een monumentaal centrum met vakwerkhuizen, studentenleven en gezellige terrassen, vooral die aan de oever van de Loire. Onze maître sommelier Gerrit
legde tijdens het diner haarfijn uit hoe het zat met de Loire wijnen. De meest mooie
wijnkaart ooit in een restaurant gezien.

Zaterdag 14 mei, 08.45 uur, tijd om naar het vliegveld te gaan, nu
met voldoende tramkaartjes voor iedereen. Het tanken ging vlot
en de security maakte haar naam waar. Een enkeling werd zelfs
met een grondspiegel (je weet wel, die ze onder auto’s houden)
gevisiteerd.
.

Zaterdag 14 mei
Op naar Toussus le Noble, LFPN, een veld met twee parallel banen net ten zuiden van
Versailles aan de westkant van Parijs. Zeldzaam zo’n druk veld gezien. Het ene na het
andere toestel steeg op of landde, waarbij de 2 banen tegelijkertijd in gebruik zijn.
Veel ontzag voor de verkeersleider van dienst. De uitvliegroute was magnifiek met
zicht op de Eifeltoren, op Versailles, op la Défense en “tig” vliegvelden. Wat een
mooie route langs het westen van Parijs. Ook hebben we een hoog gehalte aan landbouw sproei installaties onderweg gezien, ook in Frankrijk is het al weken gortdroog.

Albatros | Nr. 05 | 2022

17

De track ging van Toussus naar Maubeuge (LFQJ), waar we op het terras een mooie
lunch geserveerd kregen met levendig uitzicht op het taxiënde verkeer.

Jacqueline haar nervositeit van de 1e track was inmiddels omgeslagen in de “genieten” modus en van stress was geen sprake meer. De laatste track ging langs de mooie
scheepsliften die je in de Borinage tegenkomt, daarna nog even overhead Antwerpen
en we waren weer terug op Seppe.

In de club was het meer dan druk vanwege de ladies fly in en hebben we nog getoast
op weer een mooie Touring Flyer.
Als je nu komende zaterdag naar de BBQ komt, kun je zelf van de vliegers horen, hoe
gezellig en leerzaam zo’n Touring Flyer wel niet is.

Pierre du Sable
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VLIEGBASIS WOENSDRECHT
In de periode van 16 mei 2022 t/m 15 juli 2022 zal er groot onderhoud
plaatsvinden op de vliegbasis Woensdrecht waarbij onder andere de hoofdbaan
van een nieuwe laag asfalt wordt voorzien.
In deze periode zal er op onregelmatige basis nog wel met helikopters worden gevlogen ten behoeve van onderhoudsvluchten. Daarnaast zal de hoofdbaan van 15 t/m
19 juni opengesteld worden voor “vastvleugel” vliegverkeer.
Voor zover mogelijk zullen de gewijzigde operating hours middels NOTAM’s aangekondigd worden.
De luchtmachtbasis realiseert zich dat dit tot mogelijke verwarring kan leiden bij
(sport-)vliegers welke de Woensdrecht CTR willen kruisen en zij onderkennen ook het
grotere risico op Airspace Infringements.
Het volgen van de juiste procedure voor het kruisen van de CTR is daarom des te belangrijker. Wellicht ten overvloede verwijst de airfieldmanager naar de AIC-A 12/2019
betreffende de RMZ procedure voor het kruisen van een militaire CTR buiten de operating hours.
Op verzoek van de airfield manager J.J. Havelaar wordt deze informatie gedeeld met
de Seppe vliegers.
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50-JAAR VLIEGCLUB FLEVO
Afgelopen zaterdag 7 mei bestond vliegclub Flevo 50 jaar en dat werd gevierd
met een Fly in.
Het programma zag er veelbelovend uit met als hoogtepunt een lezing van André Kuipers; uiteraard ging het over zijn ervaringen als astronaut.
Ik had een vroege slottijd (10.00 uur lokaal) en een heel late vertrek slottijd, hetgeen
wat zweetdruppeltjes veroorzaakte, omdat de kist op tijd terug moest zijn.
Voor mij als piloot weer een stapje verder om het vliegen en communicatie naar/met
een gecontroleerd veld alleen te doen, daar Bruno – mijn man - met mij mee vloog
als passagier en hij lekker om zich heen zat te kijken….
Prachtig stil weer, voldoende zicht en direct over X-ray het circuit in, uiteindelijk was
het niet zo druk. Het kwam allemaal wat traag op gang, omdat de vliegers vanuit het
noorden met minder goede zicht omstandigheden te maken hadden.
Even in een PAL-V gezeten, in een 737
sim, filmpje gekeken, geluncht en uiteindelijk gezien waar we voor kwamen; de lezing van André Kuipers. Hij
blijkt afkomstig te zijn van vliegveld
Lelystad (ik geloof zelfs ook van de
vliegclub) en hij kan smakelijk en in
een razend tempo vertellen met wat
leuke inside information.
Foto’s Berend Jan Floor (met dank).

Ik heb van de man een handtekening gekregen op m’n koptelefoon, je snapt wel, die
verkoop ik niet meer!
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Nog wat leuke fly-by’s gezien en uiteindelijk was er niets meer te beleven voor ons en
bleek het met het vliegverkeer en de drukte verder wel mee te vallen, dus zijn we veel
eerder dan verwacht vertrokken naar Seppe, om daar alsnog op tijd aan te komen
voor de les van Patrick. (Marco en Patrick hadden net zo veel moeite gedaan om de
les een uurtje te verzetten…….waarvoor dank heren!)

Kortom, een leuke vliegdag, grtz Jacq.
PS: Te koop een extra waardevolle Lightspeed
ZULU noice canceling headphone met handtekening van André Kuipers.
Alleen tegen een heel erg goed bod!!
++++++++++

Namens vliegclub Seppe werd er een bloemetje
op Lelystad ingevlogen en aangeboden aan het
bestuur van Vliegclub Flevo, vergezeld van de welgemeende felicitaties van André.
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AERO FRIEDRICHSHAFEN
Wij hebben er met zijn allen al weer paar jaar
naar uitgekeken.
Wanneer kunnen en mogen we naar de Aero in
Friedrichshafen? Yes, 2022 gaat lukken, het gaat
door.
Dus, toestel reserveren, hotel boeken, entreekaartjes online regelen etc. etc.
Dan komt de datum van vertrek, dinsdag 26 april, dichterbij. Het is al weken mooi
vliegweer, dus wie doet je wat. Je ziet de bui natuurlijk letterlijk en figuurlijk al hangen. Juist op de dinsdag van vertrek is het geen VFR vliegweer, trouwens zonder deicing ook geen IFR kansen. Thunder stroms en CB’s worden voorspeld in geheel ZuidDuitsland en het freezing level ligt rond de 4.000 voet. Uit voorzorg maar gelijk de
route in de auto geprogrammeerd en afgetankt.
De N604AJ, de Piper van André en Jacky zou wel kunnen vliegen, want die kan op
FL280 boven het slechte weer uitkomen, zeker in het koude voorjaar, wanneer de CB’s
nog niet zo hoog kunnen komen. Dan komt onverwacht een verlossend telefoontje,
er zijn nog 2 plaatsen vrij in de Piper 600.
In ruim 1,5 uur vlogen we naar Friedrichshafen en kwamen we volgens planning precies tussen de buien door aan op EDNY. Er stonden toen nog maar een paar toestellen, die voor de Aero kwamen, terwijl de parkeerterreinen de volgende dag vol zouden lopen met luchtvaartliefhebbers, die toch maar met de auto waren afgereisd.
Op woensdagmorgen, de 1e beursdag, op tijd er naartoe wat als voordeel had dat alle
exposanten nog fris waren, dus tijd voor je hadden en je nergens lang hoefde te
wachten. Ik hoorde dat het richting het weekend extreem druk is geweest.
Het viel ons wel op, dat er veel minder exposanten waren dan voorgaande jaren, wat
volgens de organisatie lag aan de afwachtende houding door de nasleep van de pandemie.

VL3 met turboprop.
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Over de beurs zelf kun je veel vertellen, maar die moet je eigenlijk gewoon zelf ervaren. Er is niets leukers dan nieuwe toestellen bewonderen, erin gaan zitten en met de
knopjes spelen en wanneer je maar een beetje (koop)interesse toont, zijn de sales
managers niet van je af te slaan. De Technam P-Mentor trok veel belangstelling en in
de hal met de ultralights waren veel nieuwe proto types te bekijken.

Op motoren gebied waren er veel ontwikkelingen te zien (zelfs motoren op waterstof)
en de drone hal was natuurlijk een walhalla. Heel speciaal was de “Red A03” motor
met tweemaal een zescilinder blok, die onafhankelijk van elkaar kunnen werken.
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Deze motor levert zo’n 550 HP en is bedoeld om de driemotorige Junker-52NG te laten vliegen.
Bij SkyDemon, Foreflight en Garmin kon ik terecht om al mijn vragen en problemen
beantwoord te krijgen.
Al met al een geslaagde missie en ook weer veel bekenden ontmoet.

Het gaat tijdens de Aero natuurlijk niet alleen over
vliegtuigen………..

Pierre du Sable
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RONDJE WEST VLAANDEREN
Hoewel ik geen fan ben van alleen vliegen, omdat het duur, ongezellig en intensief is, moet je dit af en toe toch een keer doen als persoonlijke uitdaging.
Ik besloot daarom om maar weer eens 2 gecontroleerde velden te bezoeken, omdat daar de procedures weer wat complexer zijn. Antwerpen is maar 20 minuten
vliegen en het stuk naar Oostende is ook maar een dik half uurtje.

Op Antwerpen aangekomen, werd ik geparkeerd aan de linkerzijde van het platform.
Op zoek naar de entree van de landside kwam er een autootje aanrijden.
“Allee, meneer , zoekt ge iets? Kan ik u helpen” zei de voluit Vlaamse chauffeur, die
het raampje had opengedraaid. Ik was verbaasd over deze vraag, want hij had mij immers uit de kist zien stappen, dus het antwoord was al duidelijk. Ik legde hem uit dat
ik naar de landside wilde en hij zei dat ik gewoon naar de entree van de passenger
terminal moest gaan.
Toen ik door de arrivals naar binnen ging, viel de deur achter me in het slot, wat mij
het unheimische gevoel gaf dat ik was opgesloten op de landside.
Zoekend naar een balie waar ik mijn landingsgeld kon voldoen, ontmoette ik uiteindelijk een beveiligingsbeambte, die mij beleefd uitlegde dat ik op de airside een geel
hesje hoorde te dragen, ook mijn brevet en ID bij me moest dragen en dat in de NOTAMS stond, dat je je vlucht hier ook online moet aanmelden, zodat je de factuur per
email thuis krijgt.
Ik herinnerde me dat ik zoiets eerder had gelezen, maar ik had het dit inderdaad even
gemist!
De link is : https://ebaw.amsy.aero/pilots_registration.
Ik vroeg hem hoe ik straks weer terug kon komen op de airside.
“Gewoon door de security, meneer” en hij leidde mij naar de security, stelde mij daar
voor als privé piloot en of ik dus als zodanig behandeld zou worden, aangezien ik
geen boarding pass had.
Ik ging eerst wat eten en drinken en bestudeerde de meteo voor de vlucht naar Oostende.
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Een flinke plensbui passeerde namelijk mijn traject. Tegelijkertijd vulde ik via mijn
mobieltje via internet het gevraagde online landingsformulier ter plekke in.
Na mijn lunch vertrok ik naar de security en ja hoor: Riem af, al je spullen in het bakje
doen, schoenen uit, bakje op de lopende band door de scanner, door het poortje en
gefouilleerd worden!
Ik kon doorlopen naar gate 1 t/m 4, net als elke passagier, maar uiteraard waren daar
de uitgangen ook dicht.
Wat nu?
Gelukkig kwam er opnieuw een beveiligingsbeambte, die een verwarde oude man
zag rukken aan de exit van de gate en meteen doorhad, dat dit echt wel een private
pilot moest zijn!
Hij leidde mij naar buiten via allerlei stiekeme gangetjes en poortjes, waarvoor je een
pasje nodig had en tot mijn grote opluchting bevond ik mij nu weer op de regenachtige airside.
Hetzelfde autootje kwam weer aanrijden en de Vlaamse meneer bracht mij netjes terug bij de NCD.
Inmiddels goot het pijpenstelen en had ik zo mijn twijfels over de veiligheid van mijn
vlucht naar Oostende, maar de zwakke wind stond landinwaarts en ik zou volgens de
Metar na 10 minuten de regen uitvliegen, dus vroeg ik toestemming om mijn motor
te starten aan Antwerpen Ground.
De air controller was het daar niet mee eens, want het was nog niet duidelijk of ik mij
online had geregistreerd en hij zou dat eerst navragen bij de luchtvaartinspectie.
Een gevoel van moedeloosheid maakte zich van mij meester en ik zag mij al in gedachten geboeid afgevoerd worden door de luchtvaartpolitie als wanbetaler, maar na
enkele minuten bleek ik toch kredietwaardig, want ze hadden gezien, dat ik mij het
afgelopen half uur stiekem toch nog online had aangemeld.
Ik ging 5 minuten daarna in take off en ging door beroerd regenweer met slecht zicht
richting Oostende waar de zon scheen en schattige schapenwolkjes mij weer vrolijk
toelachten.
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Een koninklijke route werd daarna mijn deel met een riante long final en een PAPI, die
mij feilloos het juiste glijpad liet vliegen. Daarna een “follow me” wagentje, dat mij
deed parkeren voor de General Aviation Lounge, waar ik ook netjes mijn landingsgeld
kon afrekenen en met alle egards als koninklijke gast werd behandeld.
Na een lekkere cappuccino teruggevlogen naar Seppe.
Overigens kun je vanaf die lounge nog een leuk wandelingetje maken door het park,
daarachter en helemaal doorlopen naar het strand of daar het Atlantik museum bezoeken, wat ik maar niet deed, vanwege tijdgebrek.

General Aviation terminal EBOS

Moraal van het verhaal?
Lees gewoon braaf de NOTAM’s door en de reviews van andere vliegers in je SkyDemon om te weten hoe de handling gaat op een veld, waar je niet eerder bent geweest.
Kom je er niet uit, pak dan gewoon de telefoon en bel met het vliegveld voor de
juiste procedure.
Vliegen blijft altijd een verrassende activiteit, niet alleen in de lucht, maar ook op de
grond!

Mattees van Dijk
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EEN TRIP DOOR SCANDINAVIË
Mijn vrouw, dochter en beide kleindochters besloten samen een midweek in een vakantiehuis door
te brengen, waardoor mijn schoonzoon Igny Kunst
en ik (beiden PPL vliegers) bedachten samen een
vliegtrip naar Scandinavië te organiseren. We hadden er allebei nog nooit gevlogen. De PH-USN was
beschikbaar, dus niets stond ons meer in de weg.
Hieronder een verslag.

Maandag 25 april
Route EHSE Seppe - EDWF Leer/ Papenburg – EKPB Krusa Padborg – EKYT Aalborg.
Onze eindbestemming op de eerste dag was Aalborg. Dat ligt in het noorden van Denemarken, dus de planning was strak. Om 9:45 uur stegen we op met Igny als PIC. Al
snel stonden we weer op de grond, op Seppe. Er lag namelijk een dikke band laaghangende buien van Amsterdam naar Arnhem waar we niet doorheen kwamen.
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Tegen 11:30 uur deden we een tweede poging. Het weer was marginaal beter, maar
na Teuge klaarde het gelukkig echt op. Daarna heeft het goede weer altijd met ons
meegereisd.
Op Leer een snelle tankstop en onder ideale vliegomstandigheden meteen door naar
Krusa Padborg, dat net over de Deense grens ligt. Bij Krusa aangekomen kregen we
geen respons op de radio. Het veld zag er heel verlaten uit en ook ATC Denemarken
kon ons niet verder helpen. Dus na een paar orbits boven het veld besloten we door
te vliegen naar onze eindbestemming Aalborg. Denemarken ATC accepteerde probleemloos onze uitwijk naar Aalborg. De route langs de kust van Denemarken werd
toegestaan en we vlogen CAVOK verder, ons van geen kwaad bewust.
In de buurt van Aalborg vroegen we ATC om over te mogen gaan naar Aalborg Tower en zeiden we dat we de ATIS niet konden horen. Hierop antwoordde ATC: “Aalborg heeft niet zo’n groot bereik, dus wacht nog maar even met overschakelen.” Wat
een antwoord. Eenmaal overgeschakeld, verzocht Aalborg Tower ons te holden, want
er moesten nog 3 airliners vertrekken. Dat was eigenlijk niet zo erg. Het leverde ons
namelijk een prachtig zicht op het vliegveld en op de stad op.
Na de landing ontstond een kleine spraakverwarring: Als we wilden tanken, moesten
we nog even rechtdoor rijden. En dat was niet - zoals wij begrepen - óp de baan,
maar ná het verlaten van de baan. Het leverde de airliner achter ons bijna een extra
wachtrondje op. Gelukkig konden wij snel genoeg corrigeren, waardoor Tower haar
verzoek aan de airliner nog net op tijd kon intrekken en hij zijn ingezette daling kon
vervolgen.
Een marshaller begeleidde ons naar het tankstation tegenover de terminal. Dat was
wel nodig, want de terminal stond een flink eind van de baan. De motor was nog niet
afgezet of hij kwam naar ons toe met de vraag waarom we zo’n vreemde route hadden gevlogen. Ze hadden ons namelijk nauwlettend gevolgd. Die vraag begrepen we
niet goed, maar al snel bleek dat Aalborg de uitwijk als een “emergency” had opgevat. Na onze uitleg konden we er alle drie hartelijk om lachen en daarmee was de
zaak afgedaan.
We wilden de landing meteen afrekenen, zodat we de volgende ochtend snel konden
vertrekken. De baliemedewerkster zei echter dat we beter de volgende dag konden
afrekenen, omdat het dan duidelijk was hoelang we precies gebleven waren. We keken elkaar zorgelijk aan en vroegen we of ze anders alvast een indicatie had. Na wat
bladeren bleek dat € 13 te zijn voor landing en een nacht parkeren. Onze zorgelijke
blikken veranderden in uitdrukkingen van ongeloof: “Dat is zeker zonder handling?”
Medewerkster: “Daar doen we niet aan.” Tegen elkaar: “We gebruiken misschien een
verkeerde koers?” Waarop de baliemedewerkster opmerkt: “We zijn denk ik wel een
goedkoop vliegveld”.
Na een goede avondmaaltijd in het Italiaanse restaurant Fellini evalueerden we de
vlucht in ons prachtige appartement. We ontdekten dat voor landen op Krusa van tevoren toestemming moet worden gevraagd. By arrangement only staat er met koeienletters op de VFR approach chart. Lezen blijft blijkbaar moeilijk.

Dinsdag 26 april
Route EKYT Aalborg – ENCN Kristiansand – ENBR Bergen
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Onze eerste leg van de dag startte met de overtocht van Denemarken naar Noorwegen. We houden allebei niet van lang vliegen over water, dus kozen we voor de kortste variant: Via het uiterste noorden van Denemarken rechtstreeks naar Zweden. Een
overtocht van ongeveer 15 min. Daarna langs de kust van Zweden, de kust van Noorwegen en landen op Kristiansand. De kust was echt zo mooi als we gehoopt hadden
en we genoten van het uitzicht. Het landen op Kristiansand was een uitdaging door
de stevige dwarswind. Dit was overigens ook het enige veld waar we om onze landingskaart werden gevraagd. Daarna is dat nooit meer gebeurd!
Een landingskaart is een alternatief voor het ter plekke afrekenen op een groot aantal
Noorse vliegvelden. De kaart geldt voor een zelfgekozen periode en kan je van tevoren aanschaffen via de website van Avinor. Wij hadden er 1 voor een midweek. Kosten ongeveer EUR 100.
Het vliegveld van Kristiansand is relatief groot. Daarom hadden we gepland om op dit
vliegveld wat te eten in het restaurant en de benen te strekken. Restaurants waren er,
maar de ene bevond zich na de security - waar wij niet langs mochten - en de andere
was gesloten. Gelukkig hadden we vanuit Nederland voldoende flesjes water meegenomen en maakten we elke ochtend een lunchpakket.
Na het indienen
van ons vluchtplan
- niet verplicht,
maar wel zo handig en gemakkelijk
met SkyDemon vertrokken we
naar Bergen. Het
landschap was
fantastisch.

Bergen airport
De Fjorden werden
steeds dieper en grilliger. Het weer was super en we hadden veel
meer dan 10 km zicht.
Nog even een volledig
besneeuwde hoogvlakte overgevlogen en
toen via een vallei met
besneeuwde hellingen
om ons heen de landing naar Bergen ingezet.
Tanken was nu wél nodig om verder te kunnen vliegen. De marshaller reed ons voor
naar het GA tankstation. Alle creditcards werden hier geaccepteerd, was ons eerder
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over de e-mail verzekerd. Maar welke credit- of bankkaarten we de terminal ook inschoven, brandstof kwam er niet.
Op een briefje naast de terminal stond dat een Shell kaart noodzakelijk was. Wij hadden alleen een BP kaart. De marshaller, die bij ons was gebleven, nam contact op met
een collega. Die kwam even later aangereden in een heel grote dubbel uitgevoerde
tankwagen. Grappende wijs zeiden we tegen elkaar dat zoveel Avgas nou ook weer
niet nodig was. Maar daar kwam hij kennelijk niet voor. Ook hij belde wat rond, met
weer een ander telefoonnummer als resultaat. De persoon aan de andere kant van de
lijn vond dat alle kaarten moesten werken en gaf aan dat een BP kaart ook als Shell
kaart wordt gezien… En zo hadden we een uur later toch twee gevulde tanks.
Een grote elektrische harmonicabus kwam ons ophalen van de parkeerplaats waar wij
als enigen stonden. We stapten - ook weer als enigen - in en de bus deed het niet
meer. Deur open, deur dicht, knopje hier indrukken, knopje daar indrukken, alles nog
eens afzetten, het bleek niet te helpen. Pas toen de chauffeur de hele boel had gereset, konden we vertrekken.
Eenmaal buiten het hek wandelend naar de metro richting Bergen kwam de eerste
marshaller nog langsrijden om ons te vertellen hoe we naar de metro konden lopen
en volgde ons of we wel goed liepen. Wat een service. We sloten de dag af in een
goed visrestaurant aan het water, waarna we in een fijn appartement de ogen sloten.

Woensdag 27 april
Route ENBR Bergen – ENTO Sandefjord – ESKC Sundbro
Op woensdag stond Sundbro op het programma met een tankstop in Trondheim
(ENVA). Maar het weer richting Trondheim was zo onbetrouwbaar, dat we besloten
via Sandefjord te vliegen.
De kust van Noorwegen hadden we op de heenweg gezien en we wilden nu over de
hoogvlakte vliegen. Het weer was redelijk, maar er waren wel veel wolken. De keuze
werd: Om de wolken navigeren en goed op de bergen letten, óf: Op FL 70 boven de

Fjorden Noorwegen
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wolken vliegen. We kozen voor het laatste en ATC was weer vriendelijk en behulpzaam. Het uitzicht over de hoogvlakte was bijna nog mooier dan het zicht op de kust.
Snel tanken op Sandefjord - wat kon dankzij de BP kaart -, want het weer in het noorden was zichtbaar slecht. Het vliegplan hadden we al ingediend, dus doorvliegen kon
zonder verdere controle of wat dan ook. De Avinor landingskaart betaalde zich uit in
gemak en tijd.
De vlucht naar Sundbro verliep probleemloos. Het landschap veranderde en werd
minder boeiend. Logisch na de mooie Noorse hoogvlakte.
Noorse hoogvlakte

Sundbro ligt bijna op het vliegveld van Uppsala. Om te kunnen landen, is tijdig de toren van Uppsala oproepen voor toestemming noodzakelijk. Sundbro radio gaf geen
gehoor. Er was ook helemaal geen verkeer of beweging op en rond het veld. “Dan zal
er wel niemand in het clubhuis zitten, laat maar weten over de radio van Sundbro wat
je aan het doen bent en meld je na het landen weer bij mij” aldus Uppsala Tower.
Avgas tanken op Sundbro zou geen probleem moeten zijn. Dat was mij eerder via de
e-mail verzekerd. Het tankstation zat echter op slot. Na wat gedoe met sleutels,
luchtbellen in de leiding, dat 2 liter Avgas kostte, maar vooral en dankzij zeer behulpzame clubleden zaten onze tanks weer vol. Op naar Uppsala! Tijdens de wandeling
naar de bushalte richting Uppsala - lekker na zo lang zitten - kwam Igny met een onheilsbericht: Uppsala heeft alleen maar hostels met gedeeld toilet en badkamer. Het
werd mijn eerste overnachting in een hostel.
Uppsala is een leuke stad. Op onze rondzwerving kwamen we bij een Grieks restaurant gerund door 2 oudere Zweden. Het eten was prima, de prijs aantrekkelijk en de
bediening een plezier.

Donderdag 28 april
Route ESKC Sundbro – EKBI Billund.
Ons plan was om de route op donderdag in een keer te vliegen in ongeveer 3,5 uur.
Daardoor zouden we op tijd zijn om in Billund naar het Lego House te gaan. Dat was
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mijn wens. Het ging uiteindelijk anders. De tickets bleken namelijk uitverkocht. Dus
veranderden we onze bestemming naar Kopenhagen.
Igny stelde voor te landen op Kopenhagen/Kastrup in plaats van Roskilde. Kopenhagen/Kastrup is het Schiphol van Denemarken. Zijn argument was dat vliegen op dit
veld waarschijnlijk veel avontuurlijker was en dat we de eventuele extra kosten van de
landing op dit veld anders ook kwijt zouden zijn aan taxikosten van Roskilde naar Kopenhagen. Dat veld ligt namelijk veel verder van Kopenhagen centrum. Dus de route
werd Sundbro naar Kopenhagen/Kastrup.
Of toch niet? Omdat Igny deze route vloog, las ik de tekst van Kopenhagen/Kastrup
nog eens goed door en kwam tot de conclusie dat onze voorbereiding op die landing
toch wel veel te wensen overliet. De eisen lagen hoog. De vlucht ging eigenlijk ook
wel voorspoedig, dus stelde ik voor nogmaals te kijken of ik kaartjes voor het Lego
House kon bestellen. Na wat doorklikken, bleken die er toch nog te zijn. Dus deze besteld en betaald via internet midden in Zweden op een hoogte van 2000’. Zo gemakkelijk gaat dat in Zweden. Net als het aanvragen van de uitwijk op 7000’ naar Billund
trouwens. Zowel de lokale ATC als Sweden Control waren erg behulpzaam.
Na de landing op Billund vertrokken we te voet (ongeveer 15 minuten) naar het Lego
House. Tanken zouden we de volgende dag zonder problemen doen. In het Lego
House genoten we als grote kinderen van LEGO! We konden onze koffers kwijt in de
speciale grote kluisjes in het Lego House. Geen noodzaak dus om van tevoren naar
de accommodatie te gaan. Dat was ook prettig, omdat die accommodatie dit keer ver
buiten het centrum lag. In Billund was namelijk erg weinig slaapgelegenheid te vinden buiten het Legoland hotel. Datzelfde gold voor de restaurants. We kozen voor
een pizza met een salade op een terras aan de rand van Billund. Eenvoudig maar wel
lekker.
Ook taxi’s waren dun bezaaid, maar gelukkig was onze overnachting te bereiken met
de bus. Die volgens internet elk uur reed, dus we
zorgden dat we op tijd bij de halte stonden. Op
het rijtijdenbord stond echter dat de bus na 17:00
uur nog maar eenmaal in de 2 uur reed. Dat werd
dus 1,5 uur wachten in de kou. Gelukkig was het in
de bus warm, maar instappen mocht pas nadat we
met cashgeld hadden betaald. En dat hadden we
niet. Of toch wel? Wat waren we blij met de vakantieportemonnee, die ik thuis had gevuld met
Deense, Zweedse en Noorse kronen!

Vrijdag 29 april
Route EKBI Billund – EHSE Seppe
Op vrijdag vlogen we vroeg terug naar Seppe. Het weer verslechterde namelijk. De
route was bijna een rechte lijn, voor een groot deel over de Noordzee. Inmiddels waren we gewend aan het over water vliegen. We vroegen een hoogte van FL70 aan en
die vlogen we tot de grens van Nederland. Daar daalden we naar FL 65. Tijdens deze
vlucht was het bijna overal overcasted met hier en daar nog een gat in de wolken.
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Deense kust
Bij de Duitse kust nog even met tussenkomst van Langen Info een medevlieger inzicht gegeven in de wolkenconditie op onze hoogte en op Seppe veilig geland. Na
het opruimen en schoonmaken van het vliegtuig stapten we tevreden in de auto terug naar huis. We hebben een fantastische vlucht gehad en hopen er nog veel samen
te mogen maken.

Hans Philipse
•
•
•
•
•
•
•
•

Avgas Aalborg Denemarken € 3.30 per liter
Avgas Billund Denemarken 3.45 per liter
Landing fee Denemarken € 13.00 inclusief nacht parkeren
Avgas Noorwegen Bergen 2.89 per liter
Avgas Sandefjord 2.78 per liter
Landing fee Noorwegen € 103.00 voor onbeperkt landen op Avinor velden
gedurende een midweek inclusief parkeren
https://avinor.no/en/corporate/services/takeoff-charge-and-plane-parking/
Avgas Zweden Sundbro 2.95 per liter geen landing fee verschuldigd
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MEDEDELINGEN.
•

18 en 19 mei zijn er beperkingen op het vliegveld. Beide dagen is het veld
gesloten van 12.00-13.00 uur lokale tijd én van 15.45-16.45 uur lokale tijd.

Nieuwe leden
•

•

Per 19 april verwelkomen we Patrick Sytsema uit Den Bosch. Ja, de zoon
van….
Patrick gaat zijn praktijkopleiding volgen op een van de club Robins.
Per 2 mei heeft Jenny Berlo uit Sleeuwijk zich aangemeld als aspirant lid om
het brevet op de clubtoestellen te behalen.

.
Beiden hartelijk welkom bij Vliegclub Seppe en succes met de opleiding.
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