Vlaai-In
3 juli 2021 Aachen-Merzbrueck
De huidge corona regels staan een mini clubvlucht naar Duitsland weer eens toe.
Deze conclusie was niet eenvoudig, want de regelgeving, de interpretatie door
verschillende instanties en meningen van individuen geeft veel onduidelijkheden.
Maar na een grondige voorbereiding is de clublucht naar Aachen-Merzbrueck dan
toch een feit.
Hans van der Brugh, Eric Kohlen en Ingo Wevers organiseren deze tocht op
zaterdag 3 juli. De geplande route loopt via de via de Niederrhein CTR naar
Maastricht 1 TMA, de CTR EHBK en crossing via Romeo en Uniform richting EDKA.
Een speciaal waypoint is voor deze route toegevoegd. Hier wonen namelijk de
ouders van Eric Kohlen en uiteraard willen we als club een groet uitbrengen aan
onze toeschouwers. Iedere deelnememde kist heeft vooraf een tijd opgegeven
waarop zij dit waypoint bereikt hebben en diegene die het meest nauwkeurig het
waypoint passert en/of de mooiste groet uitbrengt kan een overheerlijke authentieke
Limburgse vlaai winnen. Leuke opdracht die niet eens zo eenvoudig blijkt.
De plannen zijn er, de briefing is gedaan, maar het weer blijkt ons tegen te kunnen
gaan werken. In de middag is er een grote kans op het onstaan van pittige buien die
ons feestje van een extra moeilijkheidsgraad kunnen voorzien. Er bleek direct
consensus over een kort bezoek aan het restaurant Albatros in plaats van een
maaltijd die snel enkele uurtjes in beslag kan nemen. De kisten klaar maken voor
vertrek en koers te zetten naar onze bestemming EDKA.
De tocht begint en we naderen de CTR Niederrhein. Na oproep van de Tower
melden we:
Cessna 172
VFR from EHTE to EDKA
2000ft
approaching Niederrhein CTR
request crossing from to North to the South via de river
PH-VTB
Clearance ontvangen en crossing nog even melden. Samen met Eric geniet ik van
de vlucht in de PH-VTB en kijken of de baan van Niederrhein leeg is. Verrek….,
toevallig staat er een Ryanair toestel op het punt te vertrekken. Toestemming voor
line-up en wij dachten die wacht wel even. Maar nee, ook cleared for take-off was al
binnen en de kist begon te rollen. In korte tijd op onze hoogte, waarna hij een
noordelijke koers inzette. Ach, natuurlijk, de Tower wist dat we in de buurt waren
Via de Beek approach, naar Beek Tower. Wel goed luisteren, want ten noorden van
de runway kruisen is onze opdracht. Ideaal voor een leuke foto van de baan!

Maastricht-Aachen airfield

We naderen het bepaalde waypoint en we zetten het landingslicht aan en zwaaien
de toeschouwers met onze vleugels toe.
Vervolgens zetten we koers naar Aachen om de nieuwe baan te testen. De landing
van Eric was dit keer zodanig zacht, dat ik vermoed dat de nieuwe baan inderdaad
een echte verbetering is.

Om ons klaar te maken voor de terugreis even via de Albatros voor een heerlijk stuk
gebak eventueel met “slagroom”. Een prima bodem voor het weer dat ons te wachten
staat.
De terugvlucht naar EHTE verloopt via het eerste waypoint: Schloss Kellenberg.

Schloss Kellenberg, 1860

Onderweg inderdaad de nodige buien gezien. De meest pittige buien zaten rechts
van onze koers, zodat de PH-VTB slechts enkele verkoelende druppels mocht
ontvangen.
Ook heeft de organisatie op de terugweg naar EHTE met Niederrhein afgestemd
daar een low pass te maken. Sommige kistjes hebben daar gebruikt van gemaakt en
naar ik begreep is er ook een touch and go gemaakt. Theo Voss heeft onderstaande
foto gedeeld na zijn approach. Net zoals in Maastricht-Aachen staan hier ook de
nodige grote broers te wachten op betere tijden.

Tijdens het kruisen van de Niederrhien CTR bleek er ook wat groter verkeer
aanwezig. Eric en Ingo hobbelen met toestemming langs de uitloper van de CTR,
terwijl een iets grotere broer een beetje nerveus door onze aanwezigheid de ILS
probeerde op te pakken. Niedderrhein Tower zorgt voor geruststellende berichten
aan deze vlieger.
Vervolgens gaat het verder richting het vertrouwde Teuge waar een wasbeurt wordt
vervolgd met het verzamelen op het clubterras voor ons welverdiende drankje. Hier
genieten we na van een geslaagde clubvlucht, uiteraard met bitterballen……en…..
Dan is het moment aangebroken en komt Eric aangelopen met de vlaaien. Wie zijn
nu de echte planners van de club en wie heeft de leukste groet uitgebracht?

De planning bleek nog best lastig aangezien Beek enkele kistjes ten noorden van het
veld liet kruisen, wat zo maar even de vlaai aan je voorbij doet gaan.
De exacte tijden heb ik niet meer paraat, maar de PH-VTA vliegers Jaap Holweg en
John Olierook zaten het dichtst bij de ETA. Het feest kan beginnen……

John Olierook kan het maar niet geloven
En de prijs voor de mooste groet is gegaan naar………………….de roll van Mark Kipping en
Frans van Rossum, je rolt tenslotte samen. Gefeliciteerd met deze originele groet en dus een
welverdiende vlaai!

Een zeer geslaagde dag en tot de volgende Vlaai-In.
Vliegersgroet, Ingo

