
Mini Clubvlucht – 4 september 2021 – EHMZ
Mij werd als (tamelijk) nieuw lid gevraagd een clubvlucht “mini” te organiseren. Dit vond ik een hele 
eer en ik heb de opdracht meteen geaccepteerd. Wel met wat hulp rondom organisatie en 
veldkeuze, daarin werd ik bijgestaan door Ben de Jongh.

Ik ben sinds Juli 2020 lid van de club (een maand daarvoor mijn PPL gehaald bij de SAS). De 
clubvluchten vind ik erg leuk en leerzaam, je vliegt met andere ervaren piloten en deelt zo met elkaar 
toch een beetje de “workload”. En een paar extra getrainde/oplettende ogen is nooit verkeerd om 
naast je te hebben.

Het was dit keer ook voor het eerst dat er 2 kisten van de vliegschool SAS meegingen (de PVG en de 
MBW). Dat was toch wel weer leuk om te zien hoe de leerling-vliegers de route aan het uitplotten 
waren op de kaart en een volledig A4tje navlog aan het invullen waren. Magnetische koers, variatie, 
deviatie, ware koers, kompaskoers, afstand/tijd/snelheid/etc. Een goede voorbereiding is het halve 
werk!

We hebben gekozen voor een vlucht naar Midden-Zeeland (EHMZ). De heenvlucht was min of meer 
een directe route. De terugvlucht langs de kust, en dan vanaf Katwijk aan Zee het land in, onder de 
Schiphol CTR en terug naar Teuge.

Nou klonk de terugvlucht als het meest uitdagende, maar niets was minder waar. De
weersvoorspellingen zagen er daags voor de vlucht goed uit, maar op de dag zelf was er in het zuiden
OVC bewolking rond 500 ft. Er was een matige NO wind dus het zou uiteindelijk wel wegtrekken. Na
de METARS gecontroleerd te hebben, en een belletje naar EHMZ, toch maar besloten om gewoon te
gaan en het daar verder te bekijken.



Heenvlucht naar EHMZ

Na de briefing op het clubterras vertrokken we naar EHMZ. In de verte zagen we de dikke bewolking
al. Ter hoogte van Dordrecht besloten we om er boven te vliegen, met Rotterdam Approach op de
uitluister frequentie. Na een uurtje vliegen waren we wat aan het rondcirkelen op 5 á 10 min noord
van EHMZ, wachtend op verbeterende weerscondities. We hadden Midden-zeeland radio op COM2
ingesteld om te monitoren. Op een gegeven moment hoorden we daar wat activiteit, een kist die
circuitjes deed. Dat is een goed teken! Kort daarna hoorde we een clubkist zich aanmelden. Nou dat
was voor ons het teken om de daling in te zetten. We vlogen eerst naar een stuk wat vrij was van
wolken zodat we van een afstand konden oordelen of we veilig onder het wolkendek konden vliegen.
Dat was toch even wennen, van clear-sky met +20 km zicht naar een wolkenbasis van 1000 ft met
misschien 8 km zicht. Uiteindelijk went dat beeld en vlogen we door naar onze bestemming. We
melden onze positie iets vaker dan normaal op de radio zodat de rest van het verkeer ook op de
hoogte is. En daar waren we dan in EHMZ :-)

5 van de 6 kisten waren uiteindelijk geland, de laatste koos voor een uitwijk naar Seppe. Maar
halverwege kwam ook deze kist weer terug naar EHMZ en waren we toch nog compleet.



Pauze

In het restaurant konden we even bijkomen en napraten over de eerste route.

Student-pilot bereidt de 2e route voor.

Er was ook een Aerobatics wedstrijd gepland die middag. Alleen konden zij met de dikke bewolking
nog niet veel doen. Pas toen wij weer weggingen klaarde het net op en startte ze met wat gekke
fratsen. Daar hebben we toch nog even 5 minuten van kunnen genieten (of misselijk worden).
Net wanneer je als piloot dacht de wetten van Aerodynamica te snappen wordt dat allemaal teniet
gedaan na het zien van de capriolen die ze met zo’n kist uithalen.



Terugvlucht naar Teuge

En dan de terugvlucht. Wij kozen dus voor de
route langs de kust, en dan onder de Schiphol
CTR.

Een paar clubleden hadden ook nog een
alternatieve route voorbereid, namelijk door
de Rotterdam CTR. Ook dit is een uitdagende
maar vooral leuke route over de nieuwe
waterweg en nieuwe maas. Een unieke kijk
op Rotterdam.

De terugvlucht begon aardig ontspannend. Bewolking was weg en thermiek zwakte af (einde
middag). Langs de kust hoorden we een kist die probeerde over Zandvoort (Formule 1 kwalificaties
waren bezig) te vliegen. Deze werd al snel teruggefloten door Amsterdam Information. Er was immers
een TGB (tijdelijke gebieden met beperkingen) actief boven Zandvoort.

Onder de Schiphol CTR was het even goed op de hoogte letten, je mag hier tot max 1200 ft vliegen,
en een airspace infringement vinden ze niet fijn.

Eenmaal uit de Schiphol CTR en TMA vlogen we in de buurt van Hilversum, en daar was het behoorlijk
druk. Zo druk zelfs dat Dutch Mil aangaf geen traffic information te geven. Dat zet je dan toch weer
even op scherp om extra goed uit te kijken.

Uiteindelijk kwamen we allemaal weer op Teuge aan. Kisten poetsen, administratie afwerken, en tijd
voor versnaperingen op het terras!

Ik wil bij deze nogmaals alle vliegers bedanken voor een leuke dag, tot de volgende clubvlucht!

Groetjes,

Michael Bordeaux


