
 

Clubvlucht Rouen 21 - 23 juni 2019 met de bende van zeven! 

Henk ten Cate en Mark Kipping hebben het initiatief genomen voor een maxi clubvlucht van drie 

dagen met bestemming Rouen, de hoofdstad van de regio Normandië in Frankrijk, gelegen aan de 

Seine. Er is veel animo voor deze trip. In totaal 14 heren en één dame zien dit avontuur wel zitten. 

Naast de clubkisten, te weten de PH-AVB, CVT, VTA en VTB, zijn daarom ook de PH-KPG, PLG en OOM 

van de partij om binnen de limieten van de weight and balance van de kisten te kunnen blijven.  

Henk en Mark organiseren enkele weken voorafgaand aan de vlucht een eerste 

voorbereidingsmoment in de clubsalon. Er wordt een mogelijke route, het gebruik van de benodigde 

luchtvaartkaarten, digitale middelen en welke attributen er per kist moeten worden meegenomen, 

doorgenomen. Uw verslaggever wordt gebombardeerd tot reisleider voor de stad Rouen. Lijdzaam 

aanvaard ik mijn lot . Afgesproken wordt een groepsapp aan te maken voor het vervolg. 

In de week voorafgaand aan de trip, blijkt dat het weer ons goedgezind zal zijn. Dat is te merken, 

want er ontstaat reuring in de groepsapp en ook e-mail verkeer komt op gang. Gedeeld wordt de 

beoogde route, de nodige informatie over bijvoorbeeld het weer, wat handig is om in het vliegplan 

op te nemen en verdere nuttige tips en trics. De velden die worden aangedaan, worden van onze 

komst op de hoogte gesteld met – niet onbelangrijk – een check of er getankt kan worden. Een 

wandelroute door het centrum van Rouen is gevonden en Thijs Keuning heeft leuke dineradresjes 

voor ons gereserveerd. En dat alles met de nodige humor. Kortom, de laatste puntjes worden 

langzamerhand op de i gezet en iedereen heeft er zin in!  

Op de dag van vertrek is bijna iedereen ruimschoots op tijd op Teuge International Airport (EHTE) 

aanwezig. Robin van restaurant Take Off is er ook vroeg bij en zorgt voor een kop koffie of thee. 

Onder toeziend oog van Rob de Vries, die niet meegaat maar belangstellend onze acties waarneemt, 

worden de kisten gecheckt, reistassen ingepakt, indien nodig getankt, boord documenten 

gecontroleerd, benodigde attributen voor de navigatie klaargelegd en uiteraard de 

weersverwachting en NOTAMS bekeken.   

  

      

Gea checkt het oliepeil, Rob en Peter verstouwen bagage 

 

 



 

Om het ‘wij’-gevoel een gezicht te geven, besluiten we in clubtenue de reis aan te treden.  Want ja, 

hé, we gaan wel als club op pad en dat gaan we uitdragen! Zo gezegd, zo gedaan. Uw verslaggever 

heeft de avond vóór vertrek de wasmachine aangeslingerd, zodat een ieder met een fris en fruitige 

clubpolo de reis kan aanvaarden.We zijn er klaar voor. Oh nee, toch niet helemaal. Groepsfoto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And off we go!  

Volgens de weersverwachting is de wolkenbasis boven de Veluwe niet al te hoog met hier en daar 

een spatje regen en wordt het gedurende de vlucht naar het zuiden steeds beter. Dat blijkt spot-on. 

Bij aanvang van de vlucht is 1200 tot 1300 voet het 

hoogst haalbare. Daarna klaart het zienderogen op 

en hebben we CAVOK met prachtig helder weer. 

We vliegen in twee legs via de Nederlandse, 

Belgische en Franse kust naar onze 

eindbestemming. De eerste stop is op de 

Internationale Luchthaven Oostende-Brugge 

(EBOS). Rini van den Brink wist dat dit veld sinds 

een jaar of twee een apart gedeelte voor GA-verkeer heeft met een restaurant 

waar het op het terras met zicht op de landingsbaan goed toeven is. Ook goed 

om de radiotelefonie voor gecontroleerde velden te oefenen. Het is een naar 

verhouding niet al te drukbezocht veld in mijn beleving en daardoor redelijk 

relaxed aan te vliegen en te landen. Approach en Tower blijken zeer 

hulpvaardig. Een prima bestemming dus. 

Nadat we (PH-AVB) van de 

landingsbaan zijn getaxied, ontvang ik 

van Oostende Tower instructies voor de 

te volgen taxiways en word verwelkomd met ‘mevrouw’. Alle 

andere kisten moeten het doen met het callsign, ‘meneer’ is 

er niet bij. Ja, als vrouw heb je soms een streepje voor en ik 

laat het me graag welgevallen.  

 

Bovenste rij vlnr: Addie Janssen, Rini van den Brink, Hans van der Brugh, Anton van den Heuvel,  Henk van Aggelen, Peter Bouwman, Rob Strik, Henk ten 

Cate, Jan Peet, Frans van Rossum. Onderste rij vlnr: Gea ter Steege, Thijs Keuning, Hans Lammers, Mark Kipping Te laat voor de foto: Flip de Granada 

 
Brugge Oostende Airport, final rw 26 

 

 

 



 

Na door de marshaller te zijn afgeleverd op Apron 3, gaan 

we te voet via de ruimte waar de afhandeling voor GA-

verkeer plaatsvindt, richting terras. We worden door één 

van de afhandelaars verwelkomd met: “allez, u maakt deel 

uit van de bende van zeven??” We moeten even nadenken 

waar men op doelt maar het kwartje valt, we zijn met zeven 

kisten. Al grijnzend antwoorden we dat we hopen dat men 

ons niet associeert met een andere Belgische bende. Gezien 

het hartelijke Belgische welkom, gaan we daar niet vanuit.  

Na zowel de innerlijke mens als ook enige vliegtuigen te hebben getankt en gedraineerd, vertrekken 

we voor de tweede leg, richting Rouen (LFOP). De reis gaat door de CTR van Koksijde, vervolgens 

langs de kust over o.a. Duinkerken en Calais en we zorgen dat we niet in de buurt komen van de 

prohibited areas rondom enkele kerncentrales. We hebben geweldig zicht en kunnen de krijtrotsen 

langs de Engelse kust goed zien. We vervolgen onze reis via Cap Gris-Nez naar Le Touqet. Sommigen 

van ons crossen de CTR van Le Touqet, anderen gaan er overheen.  

 

 

Sommige kisten vervolgen hun route langs de kust richting Dieppe, wij (PH-AVB) kiezen ervoor 

ongeveer ter hoogte van Le Treport via het binnenland 

richting Rouen te gaan. Bij het uitluisteren van Rouen 

Approach heeft de dame op de toren het maar druk met al 

onze Nederlandse kistjes die blijkbaar nagenoeg tegelijk in de 

Rouen CTR dwarrelen. Hier en daar staat ze ook nog een 

Franstalige kist te woord. Zij kwijt zich met verve van haar 

taak, switchend van de Franse naar de Engelse taal en vice 

versa, al weet ze op enig moment even niet meer precies wie 

van ons is geland. We helpen 

haar graag en lossen het 

gezamenlijk prima op. Alle 

kisten worden na de landing 

getankt, zodat we daar bij 

vertrek geen omkijken meer 

naar hebben. Een gedegen vluchtvoorbereiding is het halve werk, 

nietwaar. Dat is maar goed ook, want op de dag van de terugvlucht 

is er op het veld geen AVGAS meer beschikbaar. 

 

 

 
Tanken en parkeren op Rouen 

 
Anton en Rini gaan er even bij zitten 



 

 

 

Niet alleen wij denken dat Rouen een leuke bestemming is, 

de reizigers van deze kist vinden dat ook. Mark Kipping 

maakte er een mooie prent van. Het vliegtuig, een 

Gulfstream G-IV, blijkt in eigendom te zijn van Michael 

(Air) Jordan, een voormalig ster basketballer, vermaard om 

zijn gigantische sprongkracht waarbij het leek alsof hij 

vloog. De kist heeft een olifant print livery, gelijk aan de 

signatuur van Jordan Brand Gear. Over het callsign is ook nagedacht. N236MJ zou betekenen: N – 

USA, 23 – het shirtnummer waar Michael mee speelde, 6 – het aantal behaalde titels, MJ – tja . 

De taxi’s, geregeld door het organisatiecomité (Henk en Mark), brengen ons naar onze hotels. Rouen 

is in grote getale uitgelopen om ons te verwelkomen. Althans, zo lijkt het. Op vrijwel iedere hoek van 

een straat staat wel een band of artiest zomerse muzieknummers ten gehore te brengen. Maar 

helaas, Rouen loopt niet uit voor ons, maar wel om tot diep in de kleine uurtjes de langste dag (het is 

21 juni) te vieren. De stad bruist!  

 

Thijs Keuning navigeert ons al wandelend vakkundig 

naar het gereserveerde restaurant, waar Anton van den 

Heuvel - onze culinair deskundige, aldus Rini - zich de 

foie gras waarderend laat smaken. De rest van de 

‘bende’ geniet tevens zichtbaar. Thijs, alias Mister Tikkie, 

zorgt aan het eind voor een soepele financiële 

afwikkeling van het diner.  Het lijkt wel een 

georganiseerde vakantie waar we volledig worden 

ontzorgd. Top! 

 

 

 

De volgende dag staat een rondwandeling door het oude stadscentrum en een bezichtiging van de 

kathedraal op het programma. Frans van Rossum, onze topdeskundige op het gebied van koffie, 

loodst ons gedurende de wandeling naar het beste koffietentje in de stad. Mocht iemand eerdaags in 

Zutphen nog behoefte hebben aan een heerlijke bak meer dan troost, hier moet je zijn: Van 

Rossum’s koffie  

 

De N236MJ 

https://www.google.com/maps/place/Van+Rossum's+Koffie/@52.1421716,6.1956983,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xca49ccab0fa0d52e!8m2!3d52.1421716!4d6.1956983
https://www.google.com/maps/place/Van+Rossum's+Koffie/@52.1421716,6.1956983,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xca49ccab0fa0d52e!8m2!3d52.1421716!4d6.1956983


 

Rouen, de stad van Jeanne d’Arc en Rue de l’Horloge, heeft tijdens WOII zwaar onder vuur gelegen. 

De imposante kathedraal in het hart van de stad, is, nadat er weinig van over was, bijvoorbeeld in 

een goede 15 jaar herbouwd. Ondanks dat, is het een stad die zijn historische charme heeft weten te 

bewaren met tal van kerken, prachtige gebouwen, pleinen en veel straten die vol staan met 

vakwerkhuizen. Ook komen we nog twee bruidsparen tegen. Altijd leuk. We vermaken ons de hele 

dag meer dan prima.  

 

Daar waar wij met zijn veertienen te voet de stad doorkruisen, verkent Jan Peet met een 
boemeltreintje, met naar ik meen zeven verschillende talen uitleg aan boord, het oude centrum. Jan 
kan ons daarna alles vertellen over de historie en achtergronden van de gebouwen en plekken in de 
stad. Ook het tweede dineradres, wederom gearrangeerd door Thijs, wordt ’s avonds zeer 
gewaardeerd. En wat hebben we een geluk met het weer. Zonnig, maar niet te warm. In de 
zomermaanden wordt er ’s avonds op de voorgevel van de kathedraal een lichtshow gegeven. Velen 
van ons hebben deze show bezocht. Het was de moeite waard. Prachtig gedaan.  
Rouen is toeristisch, maar op één of andere manier niet té. Hopelijk kunnen ze dat nog tot in lengte 

van jaren vasthouden aldaar. Aanrader dus.  

 

 

 
Rouen, een kleine impressie 

          



 

 

De zaterdag is voorbij gevlogen – figuurlijk dan – en we maken ons op voor de terugvlucht op zondag. 

Besloten wordt via de kust naar Midden Zeeland (EHMZ) te vliegen, waar we gaan lunchen en indien 

nodig de kisten van brandstof kunnen voorzien. We 

zorgen dat we goed op tijd op het vliegveld van 

Rouen staan. Dat is een verstandige keuze, want het 

afrekenen van het landings- en parkeergeld is  voor 

de medewerkers ter plekke lastiger dan gedacht. 

Daar waar de bemanning van de PH-OOM nog 

positief verrast afrekent (dat valt ons errug mee), 

wordt de volgende kist opeens bijna voor het 

dubbele belast. Hollanders als we zijn, laten we met 

handen en voeten weten dat dat niet kan kloppen. Al 

met al beslaat het ongeveer een kleine drie kwartier voordat de kosten voor alle kisten zijn 

afgerekend. Ik weet nu waar de kreet ‘met de Franse slag’ vandaan komt.  

Het weer op de terugvlucht is wederom meer dan prima. Het 

zicht is wel minder dan op de heenvlucht, maar dat drukt het 

vliegplezier zeker niet. In de lucht is op Lille en Paris info goed 

te horen dat er veel GA-verkeer is. 

Door deze drukte is de RT van de 

FIS richting onze kisten soms in 

zodanig verfranst Engels, dat het 

met de beste wil van de wereld 

niet te begrijpen valt. Uiteindelijk 

komt men er wel uit met elkaar, 

dat dan weer wel. De PH-AVB 

vetrok eerder vanaf Rouen dan de PH-VTB. In de CTR van Oostende haalt 

de PH-VTB de PH-AVB uiteindelijk in. Die drie knopen extra snelheid van 

de nieuwe prop van de VTB maakt vast het verschil . 

 

Op Midden Zeeland is voor ons een tafel op het terras 

gereserveerd door Henk, wederom goed geregeld! De 

lunch gaat er wel in. Vervolgens maken we ons op voor 

de laatste leg naar Teuge International Airport (EHTE).  

Bij vertrek vanuit Midden Zeeland wenst de toren ons 

een goede vlucht. Ook worden we genoemd op de 

facebookpagina van EHMZ. Het mag gezegd, ze zijn goed 

bezig daar, op Midden Zeeland.  

 

 

 

 
Afrekenen op Rouen 

 
Door de Oostende CTR op weg naar EHMZ  

 

 
Lunch at EHMZ  

(incl. selfie, we’re still practicing on that ) 

 
Final EHMZ 



 

Er zijn vele wegen naar Rome, maar ook naar Teuge, naar blijkt. De één kiest voor een bijna rechte 

lijn over de Deelen-CTR, anderen gaan bijvoorbeeld meanderend met de Waal via Nijmegen en de 

IJssel, of door de Rotterdam-CTR, of de Noordzeekust een stuk noordelijk volgend over de Zaanse 

Schans, richting homebase.  

 

Bij thuiskomst worden de kisten keurig gesopt en op stal gezet. Op het clubterras lonkt het 

welverdiende landingsbiertje. Er wordt met recht geproost op een mooie en geslaagde trip. 

Het was het een feestje. Of, zoals iemand het in de groepsapp omschreef: een mini vliegvakantie, 

onder ideale omstandigheden naar een prachtige stad heen en terug met een heel aangenaam 

gezelschap. Organisatoren: chapeau! 

 
Uw verslaggever, 
Gea ter Steege. 
 

 

 

 

 

     

PH-PLG overhead Rotterdam, PH-CVT overhead Zaanse Schans, Zaandam 

    
Na gedane arbeid…. 

 
is het goed rusten.  

Home, sweet home! 


