Laten we het jaar 2018 eens goed beginnen en ons weer inzetten voor een volgend exemplaar van de
FlightMemo, weer met een titel als:

Les Aviateurs de Teuge
Afgelopen zondag, 07 januari 2018, was weer de traditionele nieuwjaarsreceptie. Met een opkomst van zo’n
50 a 60 leden was het weer een gezellig samenzijn. Er werden onderling al weer wat vlucht plannetjes
doorgenomen. Ook in 2018 zal er weer wat vanuit de club georganiseerd worden. In welke hoedanigheid
wordt nog over gebrainstormd. Tenslotte heeft onze activiteiten man, Mark Kipping, besloten om het stokje
over te geven…. Wie pakt deze aan ?
Zoals een nieuwjaarsreceptie betaamt is er altijd wel een woordje van de voorzitter, Wim Iding. Daar niet
iedereen er bij aanwezig was, hierbij zijn blauwdruk.
Dames en Heren, hartelijk welkom.
Hier sta ik dan voor de laatste keer als uw voorzitter om een woordje te doen tijdens onze
traditionele nieuwjaarsreceptie. Ik heb tot afgelopen donderdag getwijfeld of ik dit praatje
wel zou houden want een nieuwjaarstoespraak is niet alleen een clubbespiegeling van het
afgelopen jaar en een blik naar het nieuwe jaar, maar gaat, of u wilt of niet, ook een beetje
over jezelf binnen de context van de vliegclub.
Zou ik moeten beginnen met: “Vaarwel mijn Amstelland verwacht een andere heer”, maar
ja, wie kent z’n klassieken nog en zou het niet een wat te oubollige benadering zijn? Deze aanvliegroute voor de
nieuwjaarstoespraak heb ik na wat afwegingen maar losgelaten, alhoewel het klassieke drama mij wel aanspreekt.
Moest ik een bespiegeling houden over de toekomst van Teuge in relatie tot al het gedoe dat afgelopen jaar de revue
gepasseerd is, na ampele overwegingen besloot ik dat niet te doen, we hebben gewoon te weinig feitenkennis dan
alleen kranteninformatie en wat informatie via provincie en het informele netwerk, om een gefundeerd oordeel te
formuleren, want kranten brengen ook relatieve meningen en zijn over het algemeen meer gericht op het stimuleren
van de oplage ten koste van feitelijkheden, bovendien staat het onderwerp hoog op de politieke agenda en dat betekent
dat er sprake is van grote onzekerheden, dus dat onderwerp viel af.
In mijn vorige speeches heb ik regelmatig aspecten die samenhangen met ethiek belicht in de hoop dat dit enige
weerslag zou hebben op attitude van zekere groepen, helaas moet ik daar van constateren dat die woorden water naar
de zee dragen blijken te zijn, getuige het plotseling aftreden van de voorzitter van de zweefvliegafdeling, hij kon zich
niet verenigen met een aantal mentaliteitsuitingen, zogenaamde grappen die echt niet kunnen, laten we dat ook maar
in het openbaar eens onder ogen zien en gelukkig heeft een van de oud bestuursleden de functie ad interim ingevuld,
maar het wordt tijd dat er zich eens een zelfreinigend en meer kritisch vermogen manifesteert ten aanzien van ons zelf
en houdingen die zo af en toe de kop opsteken. U weet het ongetwijfeld nog wel/niet wat ik daar over gezegd heb: Ga
eens voor uw hoogste rechter staan t.w. de spiegel en wees eens eerlijk naar jezelf. Ik weet n.l. zeker dat het gros van
de afdeling zeer positieve leden heeft maar dat er een paar zijn die in hoge mate de stemming bepalen en dat is niet
goed.
Moest ik iets gaan zeggen over de bestuurlijke activiteiten in het afgelopen jaar? Dat is zinvol, want ik moet u melden
dat met uitzondering van enige turbulentie en de meer dan onbehoorlijke veronderstellingen in de ALV er eigenlijk na

december 2016 weinig tot geen initiatieven genomen zijn om het onroerend goed probleem op te lossen. De stilstand
in de ontwikkeling is meer ingegeven door gebrek aan eensluidende dynamiek dan door gebrek aan geld en ideeën, we
zijn een verenging van individualisten en een ieder wil van voorstellen iets vinden, dat is goed maar het is toch raar dat
aanvankelijke bestuurlijke eensluidendheid na de nodige investeringen en ruggespraak, leidt tot een volledige stagnatie.
Deze stagnatie werkt bestuurlijk verlammend en daarom is het goed dat komend voorjaar een nieuw bestuur aantreedt.
Ik hoop dat ze met evenveel enthousiasme aan het werk gaan als waar wij mee begonnen zijn, ik hoop van ganser harte
dat zij succesvol zullen zijn in de definitieve oplossing van het zich reeds jarenlange voortslepende
onroerendgoedprobleem. Er zijn nog steeds scenario’s ter oplossing denkbaar maar dan moeten de leden ook
doordrongen zijn van de noodzaak. Nietsdoen is geen alternatief, de huurinkomsten zijn substantieel teruggelopen en
zullen verder afnemen, we kunnen geen kwaliteit aan klanten bieden. Het risico van een sloopaanwijzing door de
gemeente ligt serieus op de loer, dat zou betekenen dat we dan het initiatief kwijt zijn en we gedwongen kunnen worden
in een richting die niet voordelig voor de club is. Wellicht gaan gesprekken tussen de vliegclub, gemeente, provincie en
luchthaven nog voor een doorbraak zorgen, laten we optimistisch blijven. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt
maar ik kan u 1 ding verzekeren ,in ieder geval taxaties die kant noch wal raken kunnen geen basis zijn voor een
oplossing.
Zou ik een opmerking maken van: Ik ben toch trots op de mooie club, op de mensen die lid zijn van deze club? Ja, dat is
waar, maar we zijn af en toe een mooi zootje ongeregeld en hoe we het toch tot nu toe gefikst hebben is een wonder.
We zijn echter toch nog zo gedisciplineerd, dat we als vliegclub een zeer mooi veiligheidsrecord hebben, dat is iets om
echt trots op te zijn. Tijdens mijn voorzitterschap is er sprake geweest van een paar veiligheidsincidenten, gelukkig
zonder fatale afloop. Ik roep u op, ondanks alle meningsverschillen, er voor te zorgen dat aan het veiligheidsbesef geen
concessie gedaan wordt.
Moest ik een opmerking maken: we kijken vooruit met hoop en ambitie maar vooral ook met vertrouwen in onszelf en
in elkaar. Op zich is dat een positieve invalshoek maar we moeten ons wel realiseren dat er ook af en toe sprake is van
wanhoop en afgrijzen om alle kikkers in de kruiwagen te houden. Sommige kikkers springen dusdanig hoog dat het
gekwaak om de afdelingen een juridische zelfstandigheid te geven steeds luider wordt, het huidige DB heeft zich daar
steeds tegen verzet, maar laat ik in mijn laatste nieuwjaarsoptreden voor het voetlicht brengen, als er een kritische
massa ontstaat die uit de kruiwagen wil, ontstaat er een dynamiek die niet te stoppen is. Dat zou ik zeer betreuren,
maar begrijp het wel. Culturele verschillen zoeken uiteindelijk hun uitweg, de uitweg leidt vaak via veel ellende tot
afsplitsing en zelfstandigheid, de vraag of de continuïteit daarmee gediend is, is snel gesteld maar niet snel beantwoord,
we kennen daar zeer vele negatieve voorbeelden van. Ik hoop dat in die zin rust en wijsheid binnen de club zal
zegevieren, de splijtzwam: onroerend goed, moet links of rechtsom aangepakt en geliquideerd worden. We zijn een
vliegclub en laten we op een verstandige wijze afstand nemen van de zorgen die het bezit met zich meebrengt, laten
we het in ieder geval dusdanig op afstand zetten dat het verstandig beheerd wordt en besturen hier veel minder mee
belast worden.
Dames en heren al schrijvend bemerkte ik dat ik mij nog steeds betrokken voel bij onze vliegclub, af en toe was een
flinke dip ook mijn deel maar uiteindelijk heb ik via de vliegerij een positieve groep mensen ontmoet en met een aantal
van hen mooie vliegtochten door heel Europa gemaakt, van de Noordkaap, tot Marrakesh, Malta, Israel en alles wat
daar tussen licht, we hebben samen vele mooie reizen gemaakt en dierbare herinneringen die niet meer afgenomen
kunnen worden zijn mijn deel, maar ook de tand des tijds knaagt aan mij en zoals we vaak onder elkaar, een beetje
populair zeggen: de meeste ontbijtjes hebben we gehad.
Heeft terugkijken en vooruitkijken zin? Wat gebeurd is gebeurd, dat kunnen we nooit helemaal opnoemen in deze
speech en is buitendien weinig zinvol. Wat ons te wachten staat weet niemand. Laten we ons daarom, na mijn van harte
gemeende wens van een Gelukkig Nieuwjaar voor u en de uwen, op het heden storten. Gaan we door op de ingeslagen
weg en hobbelen we door zoals we allang doen of verschuilen we ons achter de veelgehoorde kretologie dat
veranderingen razendsnel gaan en dat we daarom voorzichtig moeten zijn met besluiten nemen? Niet een erg sterke
argumentatie want veranderingen bestaan er al sinds de oerknal en nee het gaat echt niet sneller dan vroeger, vraag
maar aan de Azteken of wat mij betreft aan de oude Grieken of Romeinen.
Waar het uiteindelijk omgaat is in gezamenlijkheid en respect plezier beleven aan het vliegen, dat is wat ons moet
binden. In die zin wens ik u nogmaals een gelukkig en veilig Nieuwjaar en laten we ons nu op de drank storten.

FSPro versie 4.0

FSPro onze software voor het boeken van de clubkisten draait al een tijdje op de nieuwe versie 4.0. In het
begin moesten we nog een aantal instellingen goed zetten en uitproberen.
Als administrator krijg ik elke dag een overzicht wie welk vliegtuig heeft geboekt en op wat voor tijdstippen.
Doordat u tijdens een boeking netjes aangeeft wat uw intenties zijn, kan ik ook al een beetje inschatten hoe
het uren verloop gaat van onze vliegtuigen. Zodat ik tijdig een afspraak kan maken bij onze
onderhoudsbedrijven.
Er zou ook al een optie zijn dat u zelf al via FSPro een
soort van klacht kunt doorgeven. Genaamd
“Squawk”. Zoals nu al aangegeven bij de PH-VTB en
de PH-VTA. Hoe deze optie werkt en ook straks in
de praktijk, gaan we nog uitproberen. Weet alvast
dat dit bestaat.

En heeft u ook al uw pasfoto geupload in FSPro ?
De Vloot
Inmiddels is de nieuwe motor voor de PH-VTB besteld. Zoals het er nu naar uitziet komt deze eind week 3
binnen, waarna deze gelijk ingebouwd gaat worden door
IAS. Dit zou dan in week 4 & 5 plaatsvinden. Hopelijk gaat
de inbouw snel en past alles zoals het hoort. We houden u
uiteraard op de hoogte hierover.

Maintenance avonden…
YES…… Deze gaan door. Ik inventariseer nu al de
vragen en geef dit door aan AMN en IAS. In overleg
met de monteurs komen we dan terug op een
datum wanneer we dit organiseren. Weet dat er op
de achtergrond aan gewerkt wordt. 

Postzegel Aviation

Een Beechcraft Queen Air behoorde tot de
Noorse maatschappij Bjorum. Een maal per
week vond een vlucht plaats tussen Bergen in
Noorwegen en Vágar op de Faroer eilanden. Het
toestel kan zes tot negen passagiers vervoeren,
afhankelijk van de afstand die het toestel moet
afleggen.

CTR’s buiten openingstijden niet actief
Middels uitgifte Staatscourant nr 69959 en een nog
uit te geven EH-eAIC (zie achterin) zijn we op de
hoogte gebracht van aanpassingen van de (de-)
activering van de militaire CTR’s en de CTR’s van
EHGG en EHBK en de inrichting van zogenaamde
RMZ’s.
Op dit moment zijn de genoemde CTR’s 24/7 actief.
Echter, na sluitingstijd van deze velden paste de
geleverde dienstverlening niet meer bij de
luchtruimclassificatie.
Naar aanleiding van een bevinding van EASA bij de Militaire Luchtvaartautoriteit, was het noodzakelijk om
regelgeving en taakuitvoering weer met elkaar in lijn te brengen. Tevens was deze aanpassing noodzakelijk
om het gebruik van MASIS in de toekomst mogelijk te maken. In het kort, zodra een van de genoemde velden
gaat sluiten vervalt de CTR en wordt het een RMZ. Tegelijkertijd verandert de luchtruimclassificatie van C/D
naar de classificatie van het omliggende luchtruim, te weten G (<1500ft AMSL) en E (tussen 1500-3000ft
AMSL).
Belangrijk:
The procedure for VFR flights to cross a CTR, or its corresponding RMZ, remains unchanged. Contact ATC on
the tower channel. If there is no reply, then contact Dutch MIL Info for flight information service. Or
alternatively, ask Dutch MIL Info for the CTR status.

Agenda
28-03-2018 MVA Voorjaarsvergadering
18-04 t/m 21-04 2018 AERO Friedrichshafen (DL)
16/17 juni Classic Cars & Aeroplanes (EHSE)
22-06-2018 Sunset Flying (EHTX)
07-07-2018 AOPA Fly-in Teuge Airport (EHTE)
14/15 juli Flying Legends Airshow (Duxford-EGSU)
04-08-2018 Airshow EHTX
11/12-08-2018 Oldtimer Fly & Drive In (EBDT)
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









De naam “AOCS Nieuw Milligen” (military control) zijn naam veranderd heeft in “MILATCC Schiphol”.
Dutch Mil zit nu in een grote zaal op Schiphol.
Ook voor dit jaar het weer mogelijk is 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.
Dat de oude toegangspasjes/tags/druppels niet meer op de hangaar deur werken en dat degene die
nog geen nieuw pasje heeft, deze nu bij de SAS-balie kan ophalen.
Onze mailbox altijd open staat voor leuke wetenswaardigheidjes
U ook een bijdrage hierin kunt leveren

COM 2 – PH-AVB / PH-CVT

Dit jaar (2018) is het verplicht 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.

Vlucht-verslag
Helaas, in deze uitgave geen vlucht-verslag. Heeft u een leuke en/of bijzondere vlucht gemaakt en wilt u deze
met ons delen, mail dan naar pr@vliegclubteuge.nl. Alvast bedankt !

Canyon Turn Trainingsavond
In november 2017 mailde Mark Kipping dat je je kon opgeven voor een Canyon Turn Trainingsavond op een
simulator. Ik, schrijver Rob Strik, heb me toen hiervoor direct opgegeven.
Blijkbaar waren er zo

veel mensen die hiervoor interesse hadden, dat de
Motorvliegafdeling
van
Vliegclub
Teuge
in
samenwerking met vliegschool MATC een extra (derde)
Canyon Turn Trainingsavond heeft weten te
organiseren.

Even in het kort: Een Canyon Turn is een noodprocedure om een 180 graden bocht uit te voeren, terwijl je
door terreinomstandigheden beperkt wordt en een “gewone” steile bocht geen optie is, zoals bijvoorbeeld
in een smal dal met lage bewolking.
In groepjes van 5 personen wordt eerst een half uur theorieles gegeven. Vervolgens kan iedereen om de
beurt de Canyon Turn in een realistische setting op de Cessna 172 flightsimulator oefenen, waarbij de overige
4 personen achterin de simulator kunnen meekijken.
Donderdagavond 4 januari was ik een half uur voor aanvang van de les bij MATC. Ik was al op Teuge omdat
ik eerder die dag een vluchtje met de VTA had gemaakt.
Het duurde niet lang of ook de andere cursisten kwamen binnen. We werden hartelijk ontvangen door Henk
ten Cate met een kop koffie.
Hij vertelde dat hij buiten zijn normale
werk ook als vrijwilliger bij MATC werkt
om de Simulator te onderhouden en
gecertificeerd te houden. Daarna kregen
we een theorieles van hem over de vooraf
toegestuurde lesstof in de vorm van een
PowerPoint presentatie. Ik vond het
prettig dat ik me vooraf kon voorbereiden.
Henk kon die avond heel goed de regie
houden omdat we tijdens de uitleg nogal
eens afdwaalde.
Het heeft me verbaasd waar je allemaal rekening mee moet houden als je gaat bergvliegen. De uitdagingen
van interactie met de factoren van bergen, het weer en vliegtuigperformance, vereisen een grote mate van
beoordelingsvermogen en flying skills van de vlieger.
Bergvliegen is verschillend van ieder andere vorm van vliegen.
Na de uitleg gingen we naar de simulatorruimte. Daar staat een gecertificeerde Elite Cessna 172 simulator.
Ik begreep dat er ook andere toestellen mee gesimuleerd kunnen worden. Marco Koffeman die jarenlang op
verschillende continenten als MAF vlieger actief is geweest deed de praktische instructie van de simsessie.
Marco Koffeman hebben we al eerder mee kunnen kennismaken tijdens een interessante clubavond waarin
hij een lezing gaf over de MAF. Onvoorstelbaar wat zij meemaken als vlieger. Niet verwonderlijk dat er een
gespecialiseerde opleiding (MATC) is voor dat soort piloten.
Dan de praktijk: Canyon Turn in verschillende configuraties.

Als eerste; je vliegt met een snelheid van 80 Kts / 10 flaps. Dit is telkens de basis voor de Canyon Turn. Dan
maak je een draai van 180 graden met een “angle of bank” van 30. Nou dat ging allemaal prima.
De tweede Turn; je zet de bocht in en bij een “angle of bank” van 45 geef je vol motorvermogen en gaat de
flapsetting naar 20. De bedoeling is geen hoogte te verliezen. Dit, is wat ik heb begrepen de beste en veiligste
manier om noodgedwongen een 180 draai te maken met de kleinst veilige draaicirkel (diameter) als je in
een vallei tussen de bergen zit.
Derde Turn; dit ter lering en
vermaak. Je zet de bocht in,
rollen naar 30 en vol
motorvermogen. Flaps 30 en
doorrollen naar een “angle of
bank” van 60. En weer hoogte
proberen vast te houden.
Nou dat viel niet mee. Het ging
nog weleens mis waardoor de
vlucht eindigde in een fatale
crash waarbij ondergetekende
zich even schrap moest zetten als toeschouwer in de cockpit, vanwege de illusie dat je echt vloog.
Deze laatste bocht wordt dan ook nooit gebruikt. Heeft overigens wel de kortste draaicirkel 😁.
De instructeur maakte het een vlieger nog een beetje moeilijker door hem een zijarm van een vallei in te
laten vliegen. Hij maakte de veel gemaakte fout door aan het stuur te trekken om de afstand tot de grond
gelijk te houden, met als gevolg een teruglopende snelheid. Je kon aan de grijns op het gezicht van de
instructeur zien dat er iets ging gebeuren. Ja hoor, de “Stallwarning” ging en direct daarna resulteerde de
vlucht in een crash!

Als toegift, omdat we de laatste groep van de avond
en er twee clubleden verhinderd waren, heeft Mark
Kipping nog een start en landing gemaakt op
Courchevel Airport France. Je moet dan landen op
een vliegveld met een zeer steile upslope. Je moet
je aandacht richten puur en alleen op het begin van
de baan. Nou dat bergvliegen valt niet mee hè
Mark?!

(zie facebook, c.q. onze website voor de video’s en foto’s)

Ik mocht nog even boven Parijs vliegen en bij het passeren van de Eifeltoren zei Henk ten Cate (die inmiddels
de instructie van Marco had overgenomen), vlieg maar naar het dichtstbij zijnde vliegveld. Ok, Aéroport de
Paris-Le Bourget dan maar. Toen ik op een hele long final zat, hoorde ik wat gelach op de achtergrond. Het
werd me steeds moeilijker gemaakt. Henk veranderde de instellingen op zijn control panel zodanig dat ik in
noodweer terecht kwam met een harde crosswind en sneeuw. Daarbij weigerde ook nog eens de flaps vlak
voor de landing. Het was hard werken maar ik kreeg het vliegtuig heel aan de grond.
Al met al een bijzondere ervaring waar ik weer het nodige heb geleerd. Ik kan het iedereen aan bevelen.
Ik wil Mark, Henk en Marco bedanken voor de leuke en leerzame avond.
Geschreven en ervaren door Rob Strik. (Bedankt !!)

Even Voorstellen
Ik ben Robert Hermans. Ik woon in
Beuningen, bij Nijmegen. Ben getrouwd
met Inge en heb twee puberende kinderen,
Colin (18) en Faye (16).
Luchtvaart is altijd een passie voor me
geweest. Al van jongs af aan bouw ik radio
bestuurde modelvliegtuigen. Ik vlieg nog
steeds met model-zweefvliegtuigen, en
doe daarin ook aan wedstrijden mee,
maar wel steeds minder fanatiek.
Ik heb mijn diensttijd gedaan bij de Luchtmacht, en heb toen ook mijn zweefvliegbrevet gehaald op
Ypenburg. Dat zweefvliegen was daarna moeilijk te combineren met mijn werk, en ik heb het
daarom niet lang gedaan. De passie bleef, en vorig jaar heb ik mijn PPL gehaald, bij de SAS. Sindsdien
vlieg ik af en toe mijn rondjes, meestal met vliegmaten die ik heb leren kennen tijdens deze
leuke opleiding, soms ook samen met mijn dochter Faye, op bijgaande foto.
Ik ben nog steeds druk met werk. Ik ben directeur van de firma Thales, en ook vanuit die functie
betrokken bij de Nederlandse luchtvaart. We leveren vanuit Thales de radars en systemen voor
vliegleiding, voor onder andere de Nederlandse Marine en Luchtmacht.
Ik kies er bewust voor om lid te worden van de vliegclub. Ik denk dat dit een betere basis is voor de toekomst
dan individueel te vliegen door af en toe een kist te huren. Het lijkt me leuk om mee te doen aan
clubactiviteiten en door samen te vliegen mijn vaardigheden op peil te houden. Ik kijk er naar uit om jullie te
leren kennen en om samen leuke nieuwe vliegavonturen te beleven.

Wie is dit kleine jongetje,
Ik ben geboren in September 1956 in Den Haag. Er vlogen
geregeld vliegtuigen over mijn ouderlijk huis, ik schijn iedere
keer als ik er eentje hoorde met mijn vingertje omhoog
gewezen te hebben om daarbij "Lietuih!" te roepen...
In 1972 kwam ik in contact met de zweefvliegerij: In de 8 jaar
die daarop volgden heb ik zo’n 700 vluchten gemaakt op 15
verschillende toestellen (van Engelse antiquiteiten zoals de
Slingsby T21 Sedbergh tot snelle plastic wedstrijd kisten).
Rond 1980 begon de relatie met mijn vriendin Bianca,
vandaag nog steeds mijn echtgenote, de eerste vormen van
gezin-stichten aan te nemen. Ook mijn baan ontwikkelde
zich richting beginnende carrière; geen tijd meer voor een
weekend-verslindende hobby…

Mijn achtergrond is HTS-Elektronica en ik vervul al mijn hele leven technisch-commerciële functies in de
Televisiebranche; aanvankelijk bij voor fabrikanten van Film & Televisie productieapparatuur. De laatste
jaren is mijn focus verschoven naar
programma
distributiesystemen;
mij
klanten zijn nu bedrijven zoals NPO en Ziggo
etc. maar dan in het buitenland. Ik werk
momenteel voor een bedrijf in Apeldoorn
met Duitsland als primair werkgebied.
In 1983 kreeg ik een baan aangeboden in
Zwitserland. Daar zijn wij tot 1999
gebleven, onze twee zonen, die
ondertussen niet meer thuis wonen, zijn
beide in Lausanne geboren. Bij terugkomst
in NL zijn wij in Heeze; de “Parel van
Brabant”, neergestreken. Daar wonen wij
heel fijn, ik heb ook veel plezier aan het actieve verenigingsleven in ons dorp, vooral door mijn
vrijwilligerswerk voor de Brabantsedag www.brabantsedag.nl. (als je op YouTube zoekt naar “marcel groos
brabantsedag” vind je een aardig filmpje van
Omroep Brabant wat de context enigszins
verduidelijkt.)
In 2004 voelde ik het luchtvaart virus weer
kriebelen en ben ik op Budel met de PPL-opleiding
begonnen. Omdat ik ook per vliegtuig zakelijke
vluchten wil kunnen maken heb ik daar gedurende
de afgelopen jaren een Instrument-Rating aan
toegevoegd.

Toegegeven; aanvankelijk heb ik mij bij de VCT aangemeld puur en
alleen om de -VTB met G1000 te kunnen huren. Maar ik heb sinds mijn
toetreding zoveel gezelligheid mogen ervaren, en ook waardevolle
gelegenheden om ervaringen uit te wisselen met mensen die
vergelijkbaar in het leven staan. De VCT is voor mij duidelijk veel
waardevoller dan zomaar een verhuurbedrijf!
Hartelijk dank voor jullie warme welkom,
Marcel Groos

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om
mij even voor te stellen als nieuw lid.
Mijn naam is Thijs Keuning, ben 61 jaar en woon in
Apeldoorn. Lekker dicht bij het veld dus.
Ik werk voor een Amerikaans bedrijf, gevestigd in
Milwaukee. We ontwikkelen en produceren
onderdelen voor personenauto’s, vrachtauto’s en
landbouwvoertuigen/machines. Deze producten
worden bij voorkeur dicht bij de klant geproduceerd,
vandaar dat we wereldwijd produktie lokaties
hebben. Mijn rol hierbij is leiding geven aan deze
produktie lokaties.
In deze rol heb ik 7 jaar in de USA gewerkt en heb die gelegenheid gebruikt om mijn PPL te halen.
Ook heb ik mijn instrument rating gehaald, niet zo zeer om vaak in IMC te vliegen, want dat gebeurt niet veel,
maar vooral om een veiliger vlieger te worden. Ik heb ervaren dat dit echt toegevoegde waarde heeft.
Mijn PPL heb ik inmiddels omgezet naar een JAR PPL, voor mijn IR heb ik dat (nog) niet gedaan. Om dat over
te zetten moet je een aantal theorie examens over doen, hiervoor moet ik nog even de moed verzamelen.
Inmiddels heb ik ruim 400 vlieguren en geniet nog steeds van
elk uurtje in de lucht.
Twee jaar geleden heb ik een tweedaagse trip gemaakt naar
Isle of Wight, in de UK. Erg leuk om naar andere landen te
vliegen. Ik hoop in clubverband en wellicht samen met
anderen deze ervaring uit te breiden.
Groet,
Thijs Keuning

AMN onderhoudt C172 PH-JBH nog steeds
TEUGE – Vliegtuigonderhoudsbedrijf Aircraft
Maintenance Netherlands (AMN) bestaat
precies vijf jaar. Daarbij viert het bedrijf op
vliegveld Teuge het feit dat het al precies dertig
jaar geleden de Cessna F172M Skyhawk PHJBH in onderhoud kreeg…
Aircraft Maintenance Netherlands werd
opgericht op 1 januari 2013, maar kwam voort
uit STAR Airservice dat al op Teuge bestond sinds
1988. En een van de eerste vliegtuigen die STAR
Airservice dertig jaar geleden in onderhoud kreeg, en dat tot op de dag van vandaag nog steeds bij AMN in
onderhoud is, was de Cessna F172M Skyhawk PH-JBH.
Aircraft Maintenance Netherlands
In 2012 kwam er een eind aan het bestaan van STAR Airservice BV en in januari 2013 werd het
onderhoudsbedrijf in de 800 m² grote hangaar op vliegveld Teuge, door nieuwe aandeelhouders en met een
nieuwe directie, doorgestart onder de naam Aircraft Maintenance Netherlands (AMN). Deze maand wordt
dus het eerste lustrum gevierd van dit bedrijf dat al dertig jaar bestaat, maar slechts vijf jaar onder de naam
AMN.
Vliegveld Teuge
AMN heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een breed georiënteerd vliegtuigonderhoudsbedrijf, met een
hoofdvestiging op vliegveld Teuge en een dependance op Lelystad Airport bij Wings over Holland. AMN is
officieel dealer van o.a. Garmin Avionics, Trig Avionics, Aspen Avionics en Becker Avionics en biedt de general
aviation een totaalpakket aan onderhoudsdiensten. Alle aspecten m.b.t. het luchtwaardig houden van
vliegtuigen en helikopters worden door AMN uitgevoerd, zoals het beheer door de CAMO, de jaarlijkse ARCinspecties, het testen van avionica en uiteraard al het nodige onderhoud. Daarnaast begon AMN eind 2017
met de verkoop van vliegtuigen.
Aircraft On Ground-situaties
Aircraft Maintenance Netherlands, dat momenteel werkgelegenheid biedt aan 10 FTE´s, is dankzij vier
mobiele teams gespecialiseerd in het verhelpen van AOG (Aircraft On Ground) situaties in Nederland en
daarbuiten, en in onderhoud voor Nederlandse klanten in het buitenland. In de afgelopen jaren heeft dit de
medewerkers van AMN al gebracht naar Duitsland, België, Italië en Ierland, maar ook naar de VS en naar
enkele Afrikaanse landen. Meer informatie over AMN is te vinden op www.amnetherlands.nl
(Bron: Piloot & vliegtuig)

Het jaar vliegt - Column Goof
Eind van het jaar, dan ga je overpeinzen. Wat heb ik toch gedaan dit jaar? Ik scroll door de foto’s, de
verhalen. Op UP, in Piloot & Vliegtuig, PlaneOwner. Ja, in de NRC, zelfs weer eens.
Vlucht naar Cosford met de O-2 push pull. Onthaald als vrienden. Opgesteld op het showterrein naast een
pracht van een Cessna Bird Dog. Brothers in Arms, vanuit Nam, hier ‘bien etonnés de se trouver ensemble’, in
het vredige Shropshire. We logeren in leegstaande studentenflats en bieren in de lokale pub. Hoogtepunt
van de show: de fly by van een B1 èn een B-52. Op de terugweg: twee F-15’s vlak onder ons door in de buurt
van Lakenheath.

Even verderop een ietwat ongewenste kennismaking met de geniale centreline thrust configuration van
onze fork tailed devil. Een stilstaande propeller voor de neus, een cruise speed die van 135 naar 105 knopen
terugloopt, maar geen dead foot dead engine, geen wanhopig gestrekte linker- of rechterbenen, laat
staan frantic gezwengel aan een rudder trim. Plots is elke conventionele tweemotorige een onding, zo geen
doodskist. Waarom is dit prachtconcept niet succesvoller geweest, geworden, destijds?

De MLD, viering honderdjarig bestaan. Hoogtepunt:
aankomst onder begeleiding van twee (!) NH-90’s. Kijk,
dat heb je nou als je met een warbird aankomt, al is
het een kleintje. En nog bed-breakfast-beer-BBQen
brandstof op de koop toe.
Tip van Goof: eigen vliegtuig? Koop een Warbird. Je
spaart de beurs en je bent overal guest of honour.

Ook dit jaar geschiedde: ‘Solo Zweef’ op de SZD-51!
Dankzij de perfecte instructie van Gerrit, Herman, Camilla
en Rik. De eerste belletjes alleen gedraaid, een
wonderlijke ervaring. Zeker voor iemand die nauwelijks
anders heeft gevlogen dan onder de grootscheepse
aanwending van fossiele brandstoffen. Aanrader mensen,
ook uit de Randstad: leer zweven op Teuge! Eminente en
uiterst gezellige voorbereiding op je ATPL.

Wat is er nìet van gekomen? Weer eens aan een deltavlieger hangen. Da’s dan meteen een goed voornemen
voor 2018! Naast het maken van stukkies voor Up.

Wat is uw goede voornemen op het gebied van vliegen voor dit nieuwe jaar 2018 ?
Lees het verhaal en zijn ervaringen van onze mede-clublid Goof hier verder:
https://www.upinthesky.nl/2017/12/31/het-jaar-vliegt-column-goof/

Vliegschool S.A.S. is gevestigd op Vliegveld Teuge en Lelystad. We zijn er voor de privevlieger en
beroepsvlieger. We bieden u een complete opleiding voor zowel het LAPL,PPL, CPL, IR, CB-IR als Night aan.
Wij leiden op met de Cessna 150, de Cessna 172 of de Piper Arrow, lestoestellen die zich in de loop der jaren
hebben bewezen bij vliegopleidingen.
Wilt u meer informatie of vrijblijvend een gesprek aanvragen?
Neem gerust contact met Vliegschool S.A.S. op!
SPECIAL AIR SERVICES TEUGE
De Zanden 11C
7395 PA Teuge Airport
Tel: 055 323 1789
Email: teuge@vlieglessen.nl

A HIGH PERFORMANCE RTL-SDR ADS-B RECEIVER BUILD GUIDE
Over on Imgur and Reddit user Mavericknos has uploaded a very
nice pictorial guide where he shows how he's built a high
performance RTL-SDR based ADS-B receiver that can be
mounted outside in a waterproof enclosure.
He uses a FlightAware dongle, which is an RTL-SDR optimized for
best ADS-B reception when placed directly at the mast/antenna.
For an antenna he uses the FlightAware ADS-B antenna, which
we've reviewedin the past and found to be one of the best value
ADS-B antennas available on the market. To process the data, a
Raspberry Pi is used and it is powered via power over Ethernet
(POE). If you didn't already know, power over Ethernet (not to
be confused with Ethernet over powerline) is simply running
power through unused wires inside an Ethernet cable. It is a
convenient method of powering remote devices and giving them
a network connection at the same time. The whole package is
enclosed in a waterproof case, and the antenna attached to the
top.
Putting the RTL-SDR and computing device at the antenna
removes any loss from long coax runs, and the POE connection
provides a tidy cabling scheme. The FlightAware dongle is a good
choice for mounting directly at the mast or antenna because it
has a built in low noise figure LNA. If using coax cabling instead,
and keeping the RTL-SDR and Raspberry Pi inside, then it would
be better to mount an LNA at the mast and power it through the
coax via a bias tee.

https://www.rtl-sdr.com/a-high-performance-rtl-sdr-ads-b-receiver-build-guide

Rest mij nog even de vlieguren van het jaar 2017 te laten zien. Hopelijk wordt 2018 een beter vliegjaar voor
onze vereniging.

Met vriendelijke groet,
Rob de Vries
Vliegclub Teuge, Motorvliegafdeling (MVA)

www.vliegclubteuge.nl

Vliegactiviteiten agenda 2018

Gezamenlijke ZVA/MVA activiteit:
Datum: nnb
Uitwisselingsdag ZVA & MVA
MVA Activiteiten (concept, onder voorbehoud):
Donderdag 4, 11 & 25 januari

Avondcursus “Canyon Turn Training” i.s.m. MATC

Zaterdag 24 maart

Voorjaars-klusdag

Zaterdag 31 maart

Clubvlucht “In de Lente naar Twente en Drenthe”
Driehoeksvlucht naar Twente (EHTW, PPR) en Hoogeveen (EHHO)

Zondag 29 april

Clubvlucht “Oostende”
Vlucht naar het gecontroleerde veld Oostende (EBOS),
met eventueel een tussenstop op Midden Zeeland (EHMZ) of Seppe (EHSE)

Zaterdag 26 mei

Clubvlucht “Zeehonden Tellen”
Driehoeksvlucht naar Wangerooge (EDWG) en Ameland (EHAL)

Zondag 24 juni

Clubvlucht “Rondje Noord NL”
Driehoeksvlucht naar Texel (EHTX) en Oostwold (EHOW, PPR)

Ergens in juli

Meerdaagse clubvlucht?

Zaterdag 18 augustus Clubvlucht “Fieldhoppen”
Vlucht met 6 korte legs naar Dinslaken-Schwarze Heide (EDLD), Marl (EDLM),
Borkenberge (EDLB), Münster-Telgte (EDLT) en Stadtlohn (EDLS)
Zondag 23 september Clubvlucht “Sauerland”
Driehoeksvlucht naar Siegerland (EDGS) en Arnsberg-Menden (EDLA)
Zaterdag 20 oktober

Najaars-klusdag

Groeps-vlucht
Mogelijk al vanaf februari, elke eerste zaterdag van de maand een in klein comité groepsvlucht naar vliegveld naar
eigen keuze. Verzamelen rond 13:00 uur in onze clubsalon, voorbereiding (evt. onder begeleiding) en dan zo rond
14:00 uur airborne en net iets voor 17:00 uur toch-down op EHTE. Met een drankje op de goede afloop.
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SEVERAL CTRs OUTSIDE OPERATING HOURS CHANGED INTO RMZs
1 INTRODUCTION
In the Amsterdam FIR, service provided to VFR flights in a CTR outside aerodrome operating hours is limited to flight information service
(FIS). Implementing Regulation (EU) No 923/2012 states that air traffic control (ATC) service should be provided in a CTR. Therefore, the
State's regulatory provision is not compliant with EU regulations. Current national provision could cause confusion amongst pilots as to
the service they actually receive. Therefore, as of January 2018 the regulatory provision will be amended.
Outside operating hours of a military aerodrome, the CTR will change status to radio mandatory zone (RMZ). The airspace classification
within the RMZ will correspond to the surrounding airspace, which is class D, E or G. Air traffic service will be provided as defined for that
airspace. Outside operating hours of a civil aerodrome, the CTR is cancelled.
The amended provision is applicable to the CTRs/RMZs falling under the responsibility of AOCS NM as listed below.
The procedure for VFR flights to cross a CTR, or its corresponding RMZ, remains unchanged. Contact ATC on the tower channel. If there
is no reply, then contact Dutch MIL Info for flight information service. Or alternatively, ask Dutch MIL Info for the CTR status.
The AIP Netherlands will be amended accordingly 29 MAR 2018.

2 AIRSPACE CLASSIFICATION OUTSIDE AERODROME OPERATING HOURS
Aerodrome

RMZ GND-1500 Airspace class at or below
ft AMSL
1500 ft AMSL/service
provided

Airspace class above
1500 ft AMSL/service
provided

EHBK - MAASTRICHT/Maastricht Aachen

N

G/FIS

EHDL - ARNHEM/Deelen

Y

G/FIS

E/FIS

EHEH - EINDHOVEN/Eindhoven

Y

G/FIS

C/ATC

EHGG - GRONINGEN/Eelde

N

G/FIS

E/FIS

EHGR - BREDA/Gilze Rijen

Y

G/FIS

E/FIS

EHKD - DEN HELDER/De Kooy

Y

G/FIS

E/FIS

EHLW - LEEUWARDEN/Leeuwarden

Y

G/FIS

E/FIS

EHVK - UDEN/Volkel

Y

G/FIS

C/ATC + E/FIS

EHWO - BERGEN OP ZOOM/Woensdrecht

Y

G/FIS

E/FIS

EDLV - NIEDERRHEIN (part in Amsterdam FIR)

Y

G/FIS

E/FIS

EBBL - KLEINE BROGEL (MIL) (part in Amsterdam FIR)

Y

G/FIS

E/FIS
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Asphalt RWY: RL - PAPI 05 (3.0°).
RWY No

05 (052°) 1
23 (232°)

Dimension (m) - Surface

TORA (m) LDA (m)

860 x 15 Asphalt

740

740
710

Strength

Lights

2t MPW (PPR: > 2t MPW)

1 TORA RWY 05 including 30m safety strip in the west.
Contact PORTA INFO at least 5 MIN prior to reaching the
AD.
Within AD traffic listening watch shall be maintained.
Departures leave the traffic circuit not before reaching
MNM safe height.
Powered ACFT are not permitted to take off from the
paved RWY if the yellow flashing warning lights are
turned on.
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