
Nieuwsbrief februari 2019. 

 

Beste Sim collega’s,  

 

De eerste nieuwsbrief van dit jaar. Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen en zie hier 

ons nieuwe logo met cockpit 

 

 

Als we deze mooie foto zien dan moeten wij gelijk denken aan onze Boeing die, ondanks dat 

hij toch al een tijdje in de revisie is, nog steeds niet naar behoren functioneert. Ook Jan J. die 

toch menig uurtje (zo niet veel uurtjes) er aan werkt raakt wel eens moedeloos. Op dit 

moment kan men er mee vliegen, maar starten moet via prosim, de remmen gaan via de Yoke, 

en het voetenstuur werkt ook nog niet. Als we geluk hebben dan blijft hij mooi vliegen, maar 

met enige regelmaat houden de motoren er mee op en moeten we handmatig ingrijpen, zodat 

we weer verder kunnen vliegen. Al met al erg lastig. Zeker in deze tijd waarin Jan J. de 

praktijklessen voor ons heeft gepland. 



Maar zoals wij allemaal zijn, blijven we optimistisch en oefenen wij met hart en ziel de praktijk 

onder leiding van Jan J. Ook John M heeft bij de praktijk oefening een keurige vlucht neergezet.  

Goed gedaan John.  Inmiddels zijn Math R. en Joost H bezig om de Beech steeds 

professioneler te maken. In de cockpit kun je via een tablet je vlucht volgen en diverse zaken 

bekijken. Ook hebben ze onlangs de eerste online vlucht gemaakt met Headsets.  

 

 

 

 

Kijk… en dit is onze Timo die als jongste lid zijn PPL heeft gehaald. Timo proficiat keigoed 

gedaan. Zelfs Jan J. (Als ik het goed heb ook in het bezit van een PPL) is trots op ons jongste 

lid. 

Dus samen met een aantal clubleden op de foto met uiteraard de gekortwiekte stropdas. 

Was van zijn vader die dus nu op Koninginnedag niet meer met oranje das naar buiten kan.  



 

 

Inmiddels heeft het ACC er voor gezorgd dat wij bij ieder tafel een kabelgoot met 

stopcontacten hebben. Wij hebben nu iedere computeropstelling apart op het stroomnet zitten. 

Wij verzoeken jullie dan ook om als wij sluiten iedere opstelling middels de schakelaar van 

het stroomnet te halen.  

In het nieuwe jaar hebben wij drie leden erbij gekregen  (van links naar rechts) Als eerste 

Peter Verheesen dan Niels Haarler en als laatste Henk Jas. Ons ledental bedraagt dan 29 leden 

dus is er nog ruimte voor een lid. Deze nieuwe leden zijn zeer enthousiast en worden dan ook 

gecoacht door Ben J., Henk B en Joost J. Uiteraard is het fijn als iedereen hun kan bijstaan en 

eventuele vragen kan beantwoorden. 

Kijk, dit zijn onze nieuwe piloten. Jongens van harte welkom. 

 



Wist U dat…………………………. 

…….er nog steeds mensen zijn die voor ze naar huis gaan hun kopje of blikje niet opruimen? 

…….er ook nog mensen zijn die hun gebruikte koffiepad niet verwijderen zodat de volgende er een   

knoeiboel van maakt? 

…….er op 14 maart a.s. op het ACC een docentendag wordt georganiseerd ? 

…….er vervolgens op 16 maart een open dag staat gepland? 

……..wij op beide evenementen acte de présence zullen geven! 

…….nadere details omtrent de invulling van beide dagen zo spoedig mogelijk zullen worden gegeven. 

…….jullie binnenkort weer een up to date ledenlijst met foto’s van onze leden zullen ontvangen 

…….dat mijn energie op is en er nu mee stop 

……..ik iedereen veel vlieguren en nog een fijne zondag toe wens. 
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