Les Aviateurs de Teuge
U leest nu de 2e uitgave van onze FlightMemo. Gelukkig waren er op de 1e FlightMemo wel wat
reactie’s gekomen. Ik zal proberen deze hierin op te nemen.

Allereerst het voorwoordje van onze voorzitter.
Beste MVA leden,
De eerste ledenvergadering met een bijna volledig vernieuwd bestuur is achter de rug (wo 25-10 j.l.).
Bedankt voor alle enthousiaste reacties die wij nadien hebben mogen ontvangen! We hebben als
bestuur onze ambities vertaald naar een aantal doelstellingen en deze met alle leden gedeeld.
Met de feedback en goedkeuring van de leden uit de najaarsvergadering gaan we de komende 2 jaar
(t/m 2019) verder werken aan het bereiken van de volgende doelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Financieel beleid vliegclub: vaste kosten gedekt door contributieomzet
Nog professionelere uitstraling MVA
Duidelijk vlootplan
Lean organisatie!!!
Ledenportaal t.b.v. communicatie met MVA leden
Meer ‘clubgevoel’ door nog meer activiteiten (gedifferentieerd aanbod)
Additionele (betaalde) producten en diensten
Aantrekkelijke clubsalon

Aan veel van bovenstaande punten wordt inmiddels hard gewerkt. Ieder MVA lid kan hier iets in
betekenen. Schroom niet om ons te benaderen als je een bijdrage (hoe klein ook) kan leveren. De
cultuur, activiteit en sfeer van onze vliegclub is een optelsom van alle individuele bijdragen!
Veel plezier met het lezen van deze tweede flightmemo!
Met vriendelijke groet,
Jules Plevier
Voorzitter Vliegclub Teuge, Motorvliegafdeling (MVA)

FSPro versie 4.0

Inmiddels is ons boeking online systeem overgegaan naar versie 4.0. Ik heb u hier apart van op de
hoogte gebracht. Gelukkig is dit voor vele goed verlopen. Er kwamen geen specifieke vragen binnen.
Wel zullen wij zelf achter de schermen nog druk zijn met het instellen van alle optie’s. Het zou namelijk
ook mogelijk moeten zijn om feedback te geven over de staat van onze vloot. Onder de noemer:
“Squawk”.

De Vloot
De afgelopen periode hebben zich wat kleine voorvallen
plaatsgevonden, zoals een birdstrike, schade aan de
vleugel bij inparkeren in de hangaar, lekke band tijdens
landing c.q. taxiën en een aantal items waar onze vloot
specifiek op gecontroleerd moest worden.
Bij de PH-CVT zijn de letters bij de schakelaars bijna niet
meer te lezen. Wat kan een eigen initiatief van een van
onze leden mooi zijn. Ben de Jongh gaat hier naar kijken en zal er voor zorgen dat u straks weer de
juiste schakelaar in een keer kunt vinden. Ben, bedankt !
Inmiddels is de nieuwe motor voor de PH-VTB besteld. Verwachting is een levering eind Januari, begin
februari. Waarna deze in een rustige, lees winterse periode, ingebouwd gaat worden. Ook worden er
steeds meer vliegers uitgecheckt op deze nieuwe G1000 cockpit. En komen ook zeer enthousiast terug.
Onlangs heb ik zelf mogen ervaren wat het is om min of meer een IR vlucht m.b.v. de autopilot te
mogen maken. Fantastisch !! Een hele andere beleving van het vliegen dan zomaar de spoorlijnen c.q.
het water te volgen. Dit belooft nog wat voor de volgende clubvluchten.

Gesproken over evenementen,
In januari 2018 hebben we de Canyon turn trainingsavond. Mede mogelijk gemaakt door MATC op
Teuge in hun gecertificeerde sim. Ook donateurs mogen hier aan mee doen !
Uiteraard zullen er in 2018 weer de nodige evenementen georganiseerd worden. De clubvluchten, wie
zou daar eens aan mee willen werken om hier ook eens een andere turn aan te geven ?
Kom ik ook weer met mijn oproep uit de vorige FlightMemo:
Om als clublid wat meer inzicht te krijgen in het
onderhoud zijn de 2 onderhoudsbedrijven gevraagd om
eens van de winter een praatje te komen houden over
hoe dat nu in zijn werk gaat. Waar kijkt men naar of kijkt
men misschien wel niet naar tijdens een inspectie.
Mijn vraag:
Wat zou u willen weten over het onderhoud van onze
vloot. Aanschouwelijk onderwijs in de hangaar, kap er af of eerst een theoretisch verhaal over de 50,
100, 200 uurs inspectie. Waar moet een monteur aan voldoen, cursus, opleiding etc…….

Kunnen we nu later terugkomen van onze clubvluchten:

Verbod VFR buiten UDP wordt opgeheven!
Vanaf 1 juli 2018 zal in Nederland het verbod op
VFR-vluchten buiten UDP worden opgeheven.
Daarmee is jarenlang intensief inhoudelijk overleg
tussen AOPA en I&M succesvol gebleken.
Het verbod op VFR-vluchten buiten de uniforme
daglichtperiode was niet in lijn met de SERA-regels
voor Europees luchtruim. Na een uitgebreide
risico-analyse met input van AOPA heeft DGB dan
ook aangekondigd dit verbod per 1 juli aanstaande
op te heffen.
AOPA gaat nu in overleg met de diverse
luchthavens in Nederland om te bespreken hoe zij
deze mogelijkheid ook kunnen faciliteren. Enkele GA-luchthavens in Nederland waaronder Eelde,
Maastricht, Teuge, Lelystad en Budel zijn al voorzien van baanverlichting.

Agenda
18-04 t/m 21-04 2018 AERO Friedrichshafen (DL)
07-07-2018 AOPA Fly-in Teuge Airport (EHTE)
24-08-2018 Texel Fly-in (EHTX)
15-09-2018 Dag v/d Luchtsport
Uiteraard zullen er ook in 2018 weer de gebruikelijke gezellige clubvluchten worden georganiseerd.
Alsmede proberen we ook een aantal interessante lezingen te organiseren, ook toegankelijk voor
Donateurs. Tips zijn altijd welkom.

Wist u dat










Ook voor volgend jaar is het weer mogelijk om tegen een gereduceerd tarief te kunnen vliegen.
De zogenaamde € 300,- euro regeling. Nieuw is het dat deze regeling het gehele jaar geldig
blijft, ongeacht het aantal gevlogen uren. Dus ook boven de 30 uur blijft u profiteren van een
gunstig uur tarief.
Bij het afzetten van de motor, voor de rode streep, en bij het binnen zetten mag de strobe
light schakelaar op – ON – blijven staan. Zodat we zeker weten dat alles uit staat. Dit i.v.m. het
leegtrekken van de accu.
Het volgend jaar verplicht is om COM radio’s aan boord te hebben met een 8.33 KHz spreiding.
De PH-CVT en de PH-AVB hebben echter nog een oude COM 2 radio. Deze mag officieel
volgend jaar niet meer gebruikt worden. Ook zullen daarin niet alle frequenties meer in te
stellen zijn.
Het restaurant “Take Off” in de maand december van 18 t/m 26 december gesloten is. Joyce
& Robin gaan er dan zelf ook even tussen uit. Er wordt nog wel steeds een chef-kok gezocht
voor in de keuken.
Dat de oude toegangspasjes/tags/druppels niet meer op de hangaar deur werken en dat
degene die nog geen nieuw pasje heeft, deze na volgende week bij de SAS-balie kan ophalen.

Vlucht-verslag
Bezoek “Battle of Britain” airshow op Duxford
door Mark Kipping
Vrijwel jaarlijks bezoeken Frans van Rossum en ik
samen één of meerdere Britse airshows, zoals de
RIAT op Fairford en verschillende shows op
Duxford.
Op Duxford wordt jaarlijks een aantal airshows
georganiseerd, waarbij voornamelijk kisten uit de eerste en tweede wereldoorlog te zien zijn.
Daarnaast is het bezoek aan het museum, bestaande uit meerdere hallen, altijd heel interessant.
Na de documenten voor de Britse en Nederlandse grensautoriteiten te hebben ingediend vlogen we
op vrijdag 22 september vanaf Teuge, op FL45 tussen de Cu wolken na passage van een zwak koufront
naar Cambridge. We weten daar een goed hotel met gunstige annuleringsvoorwaarden, en het is
daarbij nog een erg leuke stad om een middag en avond door te brengen. De oversteek over de
Noordzee was van Haamstede naar Clacton. De ontvangst bij de Aeroclub Cambridge is altijd zeer
vriendelijk, ondanks de drukte, ditmaal mede veroorzaakt door een groep Duitsers die voor ons waren
geland en per ongeluk een verkeerde datum op het GAR document hadden opgegeven en daardoor
een half uur langer bezig waren met de extra formaliteiten.
De volgende ochtend met de taxi naar vliegveld Duxford, waar we voorafgaand aan de show de
AirSpace hal en het American Air Museum hebben bezocht. Voor de zoveelste keer weliswaar, maar
het blijft indrukwekkend en er verandert nog wel eens wat in de inrichting. Je raakt daar nooit
uitgekeken.
Het weer was in de ochtend nog wat druilerig, maar werd al snel beter, met helder en droog weer voor
de airshow. Het is geweldig mooi om 13 Spitfires in formatie te zien, en te horen! Daarnaast vlogen de
Lancaster, de B-17 Flying Fortress “Sally B” en een Catalina een aantal rondjes met daartussen
Mustangs, Hurricanes en andere mooie warbirds. De commentator verschafte het publiek ondertussen
van interessante weetjes. Die Engelsen kunnen er wat van. De organisatie was weer perfect!
Na afloop pikte dezelfde chauffeur ons op de afgesproken tijd weer op voor de taxirit terug naar
Cambridge.
Op zondagochtend vertrokken we weer met vliegplan en een daaraan gekoppeld Gendec document
richting Teuge. Er was nu nauwelijks bewolking te bekennen en vrijwel de hele route kon op FL55
gevlogen worden. Ruim anderhalf uur na take-off waren we alweer op Teugs grondgebied, waar de
Marechaussee ons tegemoet reed voor de gebruikelijke paspoortcontrole. We bleken gelukkig niet
gesignaleerd te staan en geen openstaande boetes te hebben.
De hele reis hadden we erg veel mazzel met het weer en we zijn weer een mooie vliegervaring rijker!
Als er belangstelling is om een dergelijke tocht voor te bereiden, dan zijn Frans en ik altijd bereid om
mee te denken en handige tips te geven.
EHTE – (om EHR9 heen) – LUNIX – PELUB – INKET – HSD – XAMAN – CLN – HAVERHILL – EGSC

Digitale Logboek
Kent u deze website al:
https://www.flylogio.com
Hier kunt u digitaal uw vluchten bijhouden. Per
vliegtuig, totale flight time, bezochten
vliegvelden, laatste 90 dagen gevlogen, met wie
was u op pad etc etc….
Hoe houdt u de gevlogen uren bij ?

Roland Garros (1888-1918), geboren op Réunion, begon in 1909 een carrière als vlieger. Hij vliegt in
1913 met een eenmotorig vliegtuigje de Middellandse Zee over.

Op deze Franse postzegel is een afbeelding te zien van het vliegtuigje van Roland Garros. Op de
achtergrond wordt met een stippellijn de vlucht van Frankrijk naar Tunesië aangegeven.

Even Voorstellen,
Sinds 42 jaar ben ik een gepassioneerde privé
vlieger met 3500 uren vliegervaring. Omdat
ik sinds begin 2017 geen eigen vliegtuig meer
heb in Nederland, heb ik me aangesloten bij
de vliegclub Teuge. De reden was dat jullie
een mooie C 172 met Garmin 1000 bezitten!
Ook al ben ik 82, hoop ik nog lang bij jullie te
kunnen vliegen met alle gezelligheid die
daarmee is verbonden.
De bovenstaande foto van DA 62 is een
gemeenschappelijk bezit met twee andere
eigenaren, gestationeerd in Hongarije. Ik verheug me op de Algemene Vergadering van 8 december
waar ik aanwezig zal zijn.
Met vriendelijke groet,
Jozsef Jankovich

Even Voorstellen,
Beste leden,
Rob de Vries heeft me gevraagd
mijzelf in het clubblad te
introduceren. Ik kijk er naar uit
om jullie (beter) te leren kennen
en zie dit stukje als een voorzetje
van mijn kant.
Al zo lang als ik mij kan
herinneren heb ik interesse
gehad in alles dat vaart maakt. Zo
heeft motorrijden me altijd
aangetrokken. De snelheid en de
vrijheid die je als motorrijder hebt, ik vond het prachtig. Echter, de bijbehorende risico's in combinatie
met de rijstijl die ik ambieer hebben mij doen besluiten om geen motor aan te schaffen.
Als accountant/fiscalist en ondernemer kwam ik later de Carver tegen. Een soort driewielige overkapte
motor, een Nederlandse uitvinding. Geen fiscale bijtelling, investeringsaftrek en te besturen met een
autorijbewijs! Kortom, dat was uniek. Wel een beetje prijzig, dus ik ben niet overstag gegaan.
Vervolgens verscheen de PAL-V op het internet, de vliegende auto die binnenkort productie rijp is. Een
kruising van de Carver met een autogyro. Dat sprak mij aan, een combinatie van rijden en vliegen. In
2014 heb ik een proefles geboekt met een autogyro en ik was meteen verkocht. Als je één keer aan
een rotor hebt gehangen wil je niet meer anders! Het brevet voor de PAL-V heb ik binnen, de PAL-V
zelf zal wel altijd een droom blijven.
Sinds juni 2016 vlieg ik met een eigen machine vanaf Teuge en maak ik dankbaar gebruik van de hal
van de zwevers. Het vliegen met de open MTO, de motor in de lucht, is echt een aparte dimensie. Je
voelt de wind om je heen, je hebt een prachtig uitzicht en je voelt je zo vrij als een vogel. En, ook niet
onbelangrijk, een autogyro kan 90% van wat een heli kan, maar het kost maar 20% ten opzichte van
de kosten van een heli!
Gezien ik dus veelal vanaf Teuge vlieg vond ik het tijd worden om lid te worden van de club. Via de club
blijf je beter op de hoogte van veranderingen en kun je van elkaar leren op bijvoorbeeld het gebied
van veiligheid. Samen optrekken - zowel op de grond als in de lucht - lijkt me goed voor elke piloot op
Teuge. Daarnaast wil ik in de winter graag met de VTA de lucht in. Dat is iets warmer, vliegt wat sneller
en is goed voor de afwisseling. De stick besturing ben ik al gewend in de autogyro.
Ik hoop op een gezellige tijd bij de club. Tot snel!
Many happy landings,
Harry Westerbroek

Even Voorstellen,
Als Rob de Vries je als nieuw lid van de
vliegclub vraagt iets te schrijven voor de
Flightmemo, dan doe je dat uiteraard. Ik ben
Peter Bouwman, 61 jaar, woon in Nijkerk,
getrouwd. Ik werk al heel lang voor
maatschappelijke ondernemingen, vooral op
het gebied van monumenten, natuur en
duurzame energie. Gewoon zakelijk geld
verdienen, maar wel met als doel daarmee
maatschappelijk gezien belangrijke zaken te
kunnen realiseren, zoals monumenten in
stand houden. Sinds 6 jaar doe ik dat vanuit m’n eigen bedrijf.
In 2000 heb ik m’n brevet gehaald. Afgelopen zomer ben ik lid geworden van de vliegclub Teuge.
Daarvoor altijd vanaf Lelystad gevlogen. Gezien de ontwikkelingen daar en omdat een van de grotere
verhuurders er mee stopte overgestapt naar Teuge.
Waarom lid geworden van de vliegclub? Allereerst door de zeer hartelijke ontvangst van Jules, Flip en
Gerard. Maar daarna wat voor mij het belangrijkste is: goed onderhouden kisten. Veiligheid boven
alles. Maar ook niets is zo irritant als een krakende radio die maar niet wordt gemaakt. Daarbij zie ik
een ruime beschikbaarheid van kisten, vooral doordeweeks. Ook heel prettig en goed geregeld met
een handig boekingssysteem. En anders een telefoontje naar de SAS (kan ’t een uurtje eerder?).
Moderne zaken als een Garmin 1000: prima, maar heeft voor mij geen prioriteit. Ik blijf toch wat
verslaafd aan de iPad met Skydemon. Thuis in alle rust een vlucht voorbereiden. Alhoewel een
autopilot bij lange tochten wel erg prettig is. Maar ik hoop bij de vliegclub vooral ook nieuwe
vliegmaatjes te ontmoeten, om samen zowel met clubvluchten als daarbuiten leuke tochten te maken.
En daarbij ook van elkaar te blijven leren.
Mooie vliegavonturen tot nu toe? Een rondje Noorwegen, Zuid Engeland, Berlijn Tempelhof vlak
voordat ’t werd gesloten. Favoriete bestemming ook: de Duitse wadden, soms met de golfset achterin.
Duitsland en Denemarken vind ik met ons eigen land sowieso hele prettige landen om te vliegen. Maar
elk lokaal rondje, enkele circuits en voor de zoveelste keer naar Texel: elke keer in de lucht blijft een
feest. Ook met de Hoogvliegers, waarvoor ik van tijd tot tijd vlieg.

Even Voorstellen,
Ik ben Arie Verhoef, in 1961 begonnen met
zweefvliegen tijdens de scholieren cursus op
Terlet. Via de Koninklijke Marine vliegen geleerd,
en daar heb ik gevlogen op de Grummann S2
"Tracker", en de Breguet 1150 "Atlantic".
In 1980 gekozen voor de civiele vliegerij en bij
Fokker gewerkt als invlieger en instructeur op de
F27 t/m F100. Mooie en interessante tijd maar
mijn echte droom was gezagvoerder op een
intercontinentaal vliegtuig. Die kans kwam in
1995: "direct entry" als gezagvoerder B767 bij
Martinair. Een fantastisch bedrijf en een heerlijk
vliegtuig om te vliegen. Dat heb ik na mijn
pensionering in 2001 mogen voortzetten bij Air
Holland 3 t/m TUI Airlines Nederland totdat de
wet - 65 jaar in 2010 daar een stokje voor stak. Weer met pensioen en ik voor de 2e keer een "laatste"
vlucht Toronto - AMS. Maar .... nog steeds aktief als TRI en TRE op de 76.
Tijdens mijn werk als instructeur op de Altantic ook mijn aantekening FI(A) gehaald. Veel vliegles
gegeven op de Kooy, en Hilversum. Daar moest ik in 2000 even mee stoppen vanwege familie
omstandigheden, maar weer opgepakt met o.a. IR training op SE en ME voor Stella Academy toen ze
even wel heel erg veel cursisten hadden!

In mijn vrienden kring heb ik regelmatig liefhebbers voor een stukje zelf sturen. En zoals je ziet heb ik
mijn 12-jarige kleinzoon er ook maar eens aan laten ruiken. Daarvoor huurde ik op Lelystad, maar vrije
verhuur is daar gestopt. Reden om lid te worden van de VCT zodat we binnenkort weer op Texel
croquetjes kunnen eten. Hoop 8 november op de ALV te zijn, maar dan moet het wegverkeer ex AMS
wel meewerken.
Met vliegers groet,
Arie Verhoef

Piloot Worden! - Column Goof

Beste jongens en meisjes!
Als jullie piloot willen worden heb ik goed nieuws: de banken schijnen weer krediet te gaan geven.
Zo als gewoonlijk sloffen ze achter de feiten aan. Want iedereen zit te gillen om piloten. Terwijl die
zelfde banken nog geen vier jaar geleden twee goeie Nederlandse opleidingen failliet hebben laten
gaan: Stella en DFA. Straks, als ze weer elke dwaas geld gaan lenen om piloot te worden, stort de markt
weer in. Read my lips. Bankmannen zijn goed in het drinken van cocktails op de Zuidas, en het dragen
van Italiaanse maatpakken, maar veel kijk op de economie hebben ze niet.
Maar goed, je kùnt weer lenen. Kan niet alleen Sander uit Aerdenhout piloot worden, maar ook Anita
uit Amsterdam-Noord en Moustafa uit Osdorp.
Blijft de vraag over: wat moet je doen? Modulair of geïntegreerd?
Met een lening kun je eigenlijk alleen geïntegreerd doen. Anderhalf jaar naar school. Dat kost sinds
kort bij de KLS geen 120.000 euro meer, maar slechts 80.000. Pang! Je zou haast gaan denken dat ze
in de crisis woekerwinsten maakten, daar in Groningen. Maar dat is niet zo. Prachtige opleiding, en de
hele staf doet zijn stinkende best, heb ik gehoord, maar toch is het geen vetpot. Dat zie je aan dat
barrel waar je je twin-rating op moet doen.
Nee, de reden dat het opeens 33% goedkoper kan, is dat de KLM eigenlijk een welkomstbonus van
40.000 euro wilde geven aan nieuwe piloten. Maar toen dreigden ze ruzie te krijgen met de bestaande
piloten. Die wilden ook wel een kadootje! Die zouden dan gaan mopperen via de vakbond, begrijp ik.
En die piloten zijn financieel toch al vrij lichtgeraakt, vanwege de drie alimentaties die ze achter zich
aan slepen. Daarom giet de KLM die veertig ruggen nu in de vorm van super-knal-korting op de KLSopleiding.
Allemaal naar de KLS dus. Alleen even door de HRM-selectie heen komen. Maar met zo’n spuuglok
naar één kant, en een ingestudeerde Gooise R moet dat ook wel lukken. Ach, nou heb ik het verdorie
nog niet eens over de voordelen van ‘modulair’ gehad! Nou dat moet dan volgende keer maar.
Goof Bakker
https://www.upinthesky.nl/2017/10/29/piloot-worden-column-goof/

Dit was weer een uitgave van onze FlightMemo. De winter uitgave van 2017 op 2018. Een opzet naar
eigen inzicht en met feedback van de vorige uitgave. Heeft u tips, aanvullingen, copy, eigen verhalen,
ideeën dan horen wij het graag.
Rest mij nog even de vlieguren van de afgelopen 11 maanden te laten zien.

Met vriendelijke groet,
Vliegclub Teuge, Motorvliegafdeling (MVA)

www.vliegclubteuge.nl

