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Route heen: EHTE Teuge-EDBA Arnstadt-LKHK 
Hradec-LZTT Poprad. Voor de PHOOM 4u30. 

Route terug: LZTT Poprad-LOAG Krems-EDQT 
Hassfurt-EHTE Teuge. Voor de PHOOM 4u55. 

 

Als ik even voor 0900u bij de Wingmanhangaar aankom staan Jan en Wim met de PHVTB al 
te wachten. 

Even later komen Anton en Rob en als Peter en Flip met de CVT arriveren wordt de bagage 
van de Oom bemanning in de CVT gepropt om te voorkomen dat de PHOOM niet los komt 

bij de take off  ������. 
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Tijdens de koffie worden de notams en het weer doorgesproken, we krijgen mooi weer en 
de notams voorspellen geen problemen. 

09u55 Take Off van de OOM gevolgd door de VTB en 
CVT, via HMM VOR vliegen we overhead Paderborn om 
het kasteel Wewelsburg te bewonderen. 

Om 11u35 landen we op Arnstadt, de havenmeester 
heeft Bockwurst en frikandel schijven voor ons klaar 
liggen met een sapje en broodjes, prima verzorgd, we 
danken Jan voor het regelen. 

Bij vertrek motregent het licht maar het zicht is voldoende en de bewolking zit hoog 
genoeg. 

Bij Rp Marem passeren we de Tsjechische grens op weg naar Hradec, het weer wordt snel 
beter.  

Op Hradec worden we 
allerhartelijkst ontvangen, de follow 
me car brengt ons naar de 
parkeerplaats. 

Als de VTB landt en om refueling 
vraagt wordt hij keurig naar de 
Avgas en Mogas pomp gebracht 
waar al een peloton aan refuelers 
staat te wachten. 

Jan kan nog maar net voorkomen 
dat de Avgasslang al in de 
dieseltank hangt. 

 



4 
 

We worden naar een crewroom geleid waar ons koffie en flesjes water worden 
aangeboden en als de landing met alles er op en er aan € 11,38 bedraagt zijn we allen zeer 
tevreden. 

Om 15u45 vertrekken we richting Poprad. Na 20 minuten pikken we nog een stukje Polen 
mee en kort daarna passeren we de 700 meter lange loopbrug, door Jan als waypoint 
opgegeven. 

 

Als we toestemming vragen om Ostrava overhead te mogen passeren via W, B en E op 
6500 ft is het antwoord “according flightplan”, zo simpel gaat dat. 

Bij Revma passeren we de grens van Slowakije, krijgen Bratislava aan de lijn en vliegen de 
bergen van de hoge Tatra tegemoet. Bij Umary een beetje naar links en we kunnen de Atis 
van Poprad uitluisteren, de baan 27 is in gebruik, horen we. 

Als Poprad tower aan de lijn komt blijkt rwy 09 in gebruik te zijn, ook goed we zitten dus 
direct al op very very long final. 

We moeten op 5000 ft blijven i.v.m. een tegenligger. 

Links van ons ligt een bergrug volop in de sneeuw, we zijn erg onder de indruk, het is 
werkelijk prachtig. 

 

De landing op de 09 
verloopt 
vlekkeloos.  

Mooi veld dat 
Poprad, mooie 
crewroom met 
koffie. 
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Als Rob een taxi wil regelen blijkt dat al 
geregeld te zijn, door wie is een raadsel.  

Er staat een zwart busje van het 
vliegveld op ons te wachten, het duurt 
even voor de piloot zich meldt maar 
even later komen we aan bij Pension 
Villa Garden. 

De kamers zijn sober maar voldoen. 

We kunnen slapen en er is een douche. 

Er wordt een biertje gedronken in de 
serre en Anton regelt een restaurant op 
een kwartiertje lopen waar we een stuk 
van een koe opeten en waar we ook wat 
bij drinken. 

Weer een kwartiertje lopen en we gaan 
slapen. 

Di 17 Mei 2022: 

Het plan om met een treintje de bergen 
in te gaan en daarna met een kabelbaan nog hoger, valt in duigen, omdat het miezert en 
de bergen in de wolken liggen. 

Ook is de kabelbaan nog in onderhoud. 

Na het ontbijt worden de IPads gehaald en plannen we vast de tocht naar huis.                  
De  weersverwachting is goed als we wat zuidelijker teruggaan. 

In de regen met paraplu lopen we naar het centrum waar we lunchen en discussiëren over 
onze Teuge driedaagse. Na veel discussie wordt besloten om van de driedaagse een 
tweedaagse te maken en het overnachten in de slaapfabriek maar te vergeten. 

We gaan nadenken over een nieuwe bestemming. 

Anton heeft een Italiaan ontdekt voor de avondmaaltijd waar we in de avond naar toe 
wandelen. 
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De ober die opneemt lijkt niet al te snugger en dat klopt. Hoewel het eten voortreffelijk is 
en ook heel veel, de organisatie klopt van geen kant, of je krijgt niets of dubbel of het 
verkeerde gerecht. Maar aan het eind hebben we toch lekker gegeten. 

We wandelen weer naar ons pension en gaan slapen want morgen wacht een drukke dag. 

Wo 18 Mei 2022: 

Het is stalend weer met een koude 
wind. 

 

0800u ontbijt en om 0900u het busje in naar 
het vliegveld. 

2 nachtjes parkeren, landingsgeld en handling 
voor € 150,00 is toch wel erg veel geld, we 
vergeten het z.s.m.  

De geplande Gaforroute wordt afgekeurd, we 
moeten weer via Kokova en Fatra, geen 
probleem. 

Weer de baan 09 met een linker 
bocht, we genieten van het mooie 
uitzicht. 

We klimmen naar 6500ft, opnieuw 
komt een Cessna ons tegemoet nu op 
7000 ft, het lijkt onze hoogte, het zal 
wel. We klimmen door naar 8000ft 
maar moeten bij de grens van 
Oostenrijk snel dalen naar 2500 ft 
want het militaire “Tulin” is activ. 

Krems is een prima veld met goede 
service en ook een goed restaurant 
waar we dankbaar gebruik van 
maken.  
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Het tanken duurt een eeuwigheid omdat er een helikopter bij de pomp staat te oefenen. 
We passen de take off tijd maar aan. Rond 1300 wordt er naar Hassfurt vertrokken waar 
we tanken en afrekenen en zo spoedig mogelijk weer vertrekken. 

Om 17u55 landt de Oom op Teuge. Er wordt gepoetst en het journaal wordt bijgewerkt. 

Bij Take Off eten we wat, drinken we wat en praten we nog wat. Het was weer goed. 

Voor herhaling vatbaar. 

Red:  


