Nieuwsbrief december 2018

Beste Sim collega’s,
Hoera mijn computer werkt weer, dus kan ik nu geen smoes meer bedenken om geen
nieuwsbrief te maken.
Daar gaan we dan. Op de eerste plaats dank aan onze poetsvrienden die op de donderdag voor
de open dag ervoor gezorgd hebben dat de zaak er spic en span uitzag. Mede door de catering
van Joost liep alles gesmeerd.
Dan was het zover. De open dag van het ROC en van onze FAA. Bij ons was het behoorlijk
druk. De 737 was zo ongeveer vliegklaar ware het niet dat op enig moment het nosewheel
stuur en de remmen het lieten afweten. Dankzij enige ingrepen van Jan J. was dit zodanig
verholpen dat de buitenstaander het niet merkte. De kalibratie van de rolroeren was ook niet
optimaal, zodat Funs en ook Charles behoorlijk aan de bak moesten. Een aantal malen vielen
de motoren uit, maar ook dat werd snel verholpen. De bezoekers hebben er in ieder geval
weinig van gemerkt en het was dan ook weer behoorlijk druk vanaf 10.00 uur tot de sluiting,
waarbij de bezoekers konden vliegen van Beek naar Luik en de volgende van Luik naar Beek
etc.etc.
Henk heeft tijdens deze sessies gefungeerd als “remmer” en boordwerktuigkundige met als
hoofddoel de motoren snel weer aan de praat te krijgen als ze uitvielen. In ieder geval heeft
hij weer een hoop bijgeleerd.
In onze computerruimte werd onder supervisie van Ben druk gevlogen en alles uitgelegd door
onze enthousiaste leden. Ook Mariet heeft zich onderscheiden door niet alleen de certificaten
uit te schrijven maar ook de door Jan M meegebrachte vlaai te beschermen. Goed gedaan
Mariet
Ook in onze Beech werd druk gevlogen onder leiding van Joost en Math.
Al met al was dit een zeer geslaagde dag voor onze FAA.
Inmiddels heeft Jan J. weer een les m.b.t. de Boeing gegeven. Dit was les nummer 3 en werd
uitstekend verwoord in voor iedereen begrijpelijke taal. Deze lessen kunnen jullie nalezen op
onze website hetgeen ik zeer kan aanbevelen.
Onze Math is ook ijverig bezig geweest en heeft hard rondgeneusd op ons vliegveld. En ja
hoor er stond nog een hangaar leeg en na enig soebatten zie daar… FAA heeft eindelijk een
eigen Hangaar.

Dit is natuurlijk leuk, maar er zijn altijd leden die ook iets willen en Math zou Math niet zijn
als hij daar niets op zou vinden. Vandaar helemaal alleen voor Anton K……………

Anton schitterende locatie!

Afgelopen week waren er merkwaardige dingen te zien op de beeldschermen. Met name
boven België zijn een paar leden zich een hoedje geschrokken, waarom..??? Kijk zelf maar.

Sta je met drie man gezellig opgelijnd op het platform om een tripje België te gaan
maken

Het is vrij rustig met controllers dus kunnen een beetje dichter bij elkaar vliegen

Nou daar gaan we dan.

En dan hoor je na enige tijd een oorverdovend kabaal. Je vraagt je af wat dat is, maar
als je dan omkijkt, dan wordt het een beetje wit om je neus want achter ons
vliegt……………………………………………………………….

Een

ANTONOV-AN-124 Die razendsnel dichterbij komt.

Gelukkig zijn onze boys heelhuids aan de grond gekomen. Maar wie zat er nu in die Antonov?
Dat zullen wij terdege onderzoeken.

LAATSTE NIEUWS:
Zo juist hebben wij de laatste foto’s gekregen van onze eigen Boeing die uit de hangaar rolt met
ook een opname in the sky en uiteraard het schitterende interieur.

Wist U dat………

….Charles een officiële vriendin heeft? (staat op facebook)
…Funs en Henk blij zijn dat ze weer kunnen vliegen in de Boeing?
….Dat Frans Gehl per 31 december zijn lidmaatschap heeft opgezegd?
….Dat hij een van de oprichters is van onze FAA?
….Dat wij hem dankbaar zijn voor al zijn positieve bijdrages.
….Dat wij op 22 december onze jaarlijkse vergadering hebben?
….Dat u alle vragen die U heeft naar het secretariaat kunt mailen
….Dat de staf zal proberen om hier een antwoord op te geven
….Dat wij dan ook onze oudejaarsborrel houden
….Dit zijn dan twee vliegen in een klap die onze penningmeester zullen aanspreken
….Dat aankomende zaterdag onze vrienden uit Someren ons zullen bezoeken
….Dat ik op dit moment niets meer weet.
…Dat jullie ten allen tijden zaken voor de nieuwsbrief mogen aanreiken
…dat ik nu afscheid ga nemen met nog een paar foto’s van de poetsploeg en de open dag.

Mariet met de stoffer in de hand
maakte alles spic en span.

Ook Siegfried heeft zijn beste
beentje voorgezet en heeft alle
beeldschermen en toetsenborden
onder handen genomen

Joost geeft uitleg in de Beech

heel veel simgroeten
Henk Blösser
Secretariaat FAA/Beek

