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Hoi beste Collega’s, 
 
De maand is alweer zeer snel om en we staan weer voor een nieuwe maand. In 
deze brief een aantal verslagjes van onze groepsvluchten. Deze verlopen altijd in 
goede stemming en er wordt flink geau………….. op Discord. Soms is het moeilijk om 
ertussen te komen, maar dat mag de pret niet drukken. Uiteindelijk gaan we met 
een voldaan gevoel weer naar onze dagelijkse bezigheden.  
Verder ben ik blij om jullie een nieuwe rubriek te kunnen aankondigen. Ben was op 
het idee gekomen om eens wat over ons weer te vertellen, want het weer speelt in 
onze vluchten toch een belangrijke rol. Deze rubriek gaat heten: 
Weerweetjes.  
Dan nu even een woordje van onze voorzitter Jan J. 
 
 
D-Day: the day after… 

Op 17 oktober ging onze club “los” op Discord. Eerst een wat aarzelend begin met 
één of twee dapperen, maar toen de klok tegen drieën ging werd het allengs 
drukker en drukker. Op enig moment waren een kleine 20 van onze leden 
tegelijkertijd actief op ons Discord kanaal, meer dan we op normale 
clubbijeenkomsten ooit bij mekaar hebben gezien, een gezellige boel dus… 

Sommigen hadden beeld en geluid, anderen alleen geluid en er waren ook diverse 
“streamers” actief. Zo kon je onder andere meegenieten van een stilstaande 787 op 
Schiphol, 2 Cessna’s op Findel en van een mooie A320 landing in Split.  

Het was zonder enige twijfel een succes, deze middag. Zeker toen bleek dat ook 
leden waar we door de corona-perikelen al een hele tijd niks meer van hadden 
gehoord of gezien via de camera en de microfoon op Discord toch dichterbij dan ooit 
leken. Mooie ervaring en zeker voor herhaling vatbaar.  

Als je niet op een volgende D-Day wil wachten: schakel dan in bij de groepsvluchten 
die komende weken elke week op woensdag en zaterdag gepland staan. 
Toeschouwers/Observers meer dan welkom en wie weet: misschien helpt het je om 
over de drempel te stappen en zelf ook eens mee te vliegen.  

Wat dat laatste betreft: goed nieuws voor de MSFS-piloten: die kunnen samen 
vliegen zonder dat ze online hoeven op een netwerk. Dat opent de mogelijkheid om 
in alle rust eens te wennen aan het samen vliegen, zonder dat je de hete adem van 
een controller in je nek voelt. Liefhebbers graag melden, het enige wat je hoeft te 
doen is een vriendschapsverzoek sturen naar een van de andere FAA-MSFS-
piloten. Als je dan aan de slag gaat met MSFS en een vriend is online, dan kun je 
elkaar gewoon “zien”, tenminste: als je niet te dicht bij elkaar komt. Daarmee is 
MSFS de eerste sim met ingebouwde coronaveiligheid . 

--Jan 

 
 



 
 
 
 
 
Groepsvlucht 29 september 2020 LPHR - LPLA  

 
 

 

Achteraf was het een hilarische vlucht. Om 19.15 uur lokale tijd werd er afgesproken 
op LPHR als plaats van vertrek. (Ligt bij dorpje Horta op het eiland Faial, Azoren, 
Portugal). Er waren 6 FAA piloten die zich hadden verzameld op de 
Apron. Tenminste dat zag ik op ons eigen FAA-kanaal. Het waren Jan S, Ben, 
Henk, Dieter, Joost en mijzelf. Via mijn beeldscherm zag ik ook een piloot met 
draaiende motoren achter mij staan. Dit was duidelijk geen Cessna? We gingen 
starten met Cessna’s volgens de briefing van Ben? Dus mijn algemene vraag aan 
iedereen gesteld. Wie is dit die links achter mij geparkeerd met draaiende motoren? 
Volgens Ben een illegale piloot die met ons mee wilde doen. Maar het bleek 
de 6e FAA-piloot Joost. De callsigns zijn bijna niet te lezen online. Kleine gele 
lettertjes. 



 

Natuurlijk werd er over de vlucht, het weer en de opdrachten van 
Ben gesproken. Om ongeveer 19.45 uur lokale tijd vertrokken we. Acht piloten van 
de FAA. Math en Anton waren inmiddels ook ingelogd. Al gauw kwam de algemene 
vraag welke simulator wordt gebruikt? 

 

 

 



En dat bleek niet alleen P3d (Anton, Jan, Henk) FSX (Ben, Chel, Dieter) en Plane 
(Math, Rene) maar ook MSF2020 (Joost). Iedereen was dan ook nieuwsgierig hoe 
ziet de scenery in MSF2020 eruit. Snel kwam dan ook het voorstel om mee te kijken 
via Discord. Nadat bijna iedereen was overgeschakeld naar groepsvluchten in 
Discord keken we naar de scenery van MSF2020. 

 

Het verschil qua scenery was duidelijk te zien. De scenery van MSF2020 kreeg dan 
ook lovende woorden. We waren nu dus met 6 piloten op Discord die over de 
schouder meekeken van Joost. Uit het niets klonk er een hels geluid via de boxen. 
Wie was dat? Een piloot die later was ingelogd op Discord vroeg of hij goed te 
verstaan was? Via mijn boxen en koptelefoon kwamen er geluidsgolven binnen die 
niet binnen de wettelijke toegestane norm vielen wat betreft simmen. Wat is er loos 
dacht ik. Er werd over en weer geluidsadviezen gegeven. Echter dit mocht niet 
baten. Ondertussen was er ook nog een piloot te water geraakt. Mayday Mayday!! 



 

Hij kreeg natuurlijk ook wijze raad van de simmers wat hij het beste kon doen. Zoals 
switchen naar een watervliegtuig. Hij bleef een tijdje dobberen en toen hij meldde 
"Ik krijg hem niet omhoog" kreeg hij het advies om naar de uroloog te bellen voor 
een afspraak. Ook bleef het vergeefse moeite om het geluid te corrigeren. Er was 
geen touw aan vast te knopen. Het werd steeds gekker. Ook de goedbedoelde 
adviezen mochten niet baten. Na de laatste opdracht (Stall simuleren) die Ben had 
gebriefd vlogen we dan ook naar ons laatste vliegveld LPLA. Het was al aan het 
schemeren. 

 

Uiteindelijk kwamen we allemaal goed aan in LPLA. Hier werd nog geprobeerd om 
de MSM2020 piloot naar onze gate te loodsen. Dat bleek niet zo gemakkelijk hij kon 
ons namelijk niet waarnemen. Iedereen was het erover eens een hilarische avond. 



 

Met groet 

Renee. 

 

Het weer is onlosmakelijk verbonden met de luchtvaart. Wellicht is het daarom 
interessant om iets meer te weten te komen over een aantal weersoorten waar een 
piloot mee te maken kan krijgen. In deze nieuwsbrief het ontstaan van onweer en de 
gevaren voor de luchtvaart. 

 

Bron: o.a. vliegopleiding. 

ONWEER 

• Condities voor het ontstaan van onweer (wolken Cb's) 
• Structuur van onweer, verloop 
• De gevaren van vliegen bij onweer 
• Elektrische ontladingen 
• Het effect van een blikseminslag op een vliegtuig  
• Ontstaan en effecten van downburst  
• Het vermijden van onweer 

Condities voor het ontstaan van onweer 
Onweerswolken zijn enorme stapelwolken waarbij de onstabiliteit van de lucht tot 
grote hoogte doorgaat. De temperatuur moet in de cumuluswolk dalen tot onder de 
-120C. Dan vormen zich namelijk ijskristallen en de cumulus congestus gaat over in 
een cumulonimbus. Op grote hoogte is de temperatuur nog veel lager en daar 
komen in de wolk alleen nog maar ijsnaalden voor. Wanneer er elektrische 
ontladingen plaatsvinden dan spreken we van een onweerscel. 



Onweerswolken stijgen soms door tot aan de tropopauze. Daarboven is de lucht 
stabiel. De onweerswolk wordt daar gedwongen om horizontaal uit te spreiden. Zo 
ontstaat het aambeeld, het typerende herkenningsteken van een naderend onweer.  

 

Structuur van onweer, verloop 

Het onweer duurt meestal niet langer dan een uur. Als het langer onweert dan komt 
dat omdat er dan steeds weer nieuwe onweerscellen ontwikkelen. In de 
onweerswolk komen stijgsnelheden voor van soms wel 30 m/s. We kunnen bij een 
onweerswolk drie fasen onderscheiden: 

• Het groeistadium De cumulus congestus groeit door en de temperatuur komt 
onder -12 °C. Er vormen zich ijskristallen en het begin van neerslag elementen 
die door de sterke stijgwinden in de cumulus tot grote hoogte worden 
meegevoerd. Zodra de top van de onweerswolk gaat bevriezen krijgt deze een 
cirrusachtig uiterlijk, want die top bestaat geheel uit ijsnaalden. 

• Het volwassen stadium In een Cb wordt de omlaag vallende half gesmolten 
sneeuw weer omhoog gezogen en groeit verder aan tot hagel. Zulke hagelstenen 
kunnen in een Cb wel een aantal keren omlaag vallen en weer omhoog gezogen 
worden. Wanneer de hagel zover gegroeid is dat ze ondanks de stijgwind naar 
beneden vallen, dan nemen ze koude lucht van grote hoogte mee naar beneden. 
De zeer koude dalende luchtstroom (downburst) stroomt langs de grond in alle 
richtingen uit en veroorzaakt een minikoufront. De uitstromende koude lucht 
gaat ook tegen de heersende wind in. Wie bij de landing tegenwind verwacht 
krijgt ineens met rugwind te maken (windshear). Door de koude lucht stopt het 
stijgen in de wolk en de hagel valt, al of niet gesmolten als regen, op de grond. In 
dit volwassen stadium komen bij grote Cb's naast neerslag, zware windstoten en 
elektrische ontladingen voor.  

• Het oplosstadium Als het stijgen in de Cb helemaal gestopt is begint de oplos 
fase. De neerslag neemt af en wordt gelijkmatiger. De wolk lost verder 
langzaam op.  



 

Op de afbeelding zie je de ontwikkeling van een warmteonweer. Om drie uur 's 
middags is er nog niets aan de hand. De warme lucht stijgt tot aan het 
condensatieniveau en vormt daar een cumulus. De meest linkse blauwe lijn is de 
toestandskromme. 

Bij 15.00 uur staat de linkse rode lijn getekend. Tot aan de stippellijn is dat de 
droogadiabaat van dat moment. Bij het condensatieniveau vormt zich een 
stapelwolk en daarna gaat de lijn nog eventjes als natadiabaat verder en stuit dan 
op de lijn van de toestandskromme. Hoger gaat de wolk nog niet. 

Om 16:00 uur is de temperatuur verder gestegen. De rechtse rode lijn geeft de 
adiabaat van 16.00 uur aan. Je ziet dat de temperatuur zoveel warmer is dat de 
natadiabaat nu tot grote hoogte rechts van de toestandskromme blijft. Er ontstaat 
een enorme hoge wolk met boven een aambeeld. Aan de onderkant van de wolk 
wordt warme lucht aangezogen.  

De gevaren van vliegen bij onweer: 

• Blikseminslag (kabel 400 m bliksemaantrekker) 
• Draaiende wind, windstoten en turbulentie 
• Sterke windtoename en draaien windrichting (180°) 
• Zware neerslag, hagel, ijsafzetting  
• Verlies van oriëntering en controleverlies omdat je in de wolk niets meer ziet 
• Wanneer je in de wolk gezogen wordt kans op bevriezing (-50 0C.) 
• Zuurstofgebrek 
• Turbulentie door zeer sterk stijgen en sterk dalen in de wolk 



 

 

In elk meteorologie-examen zit wel een vraag over de gevaren van onweer. Op de 
foto zie je het ontstaan van een cumulonimbus (Cb). De foto is gemaakt op een 
terrasje in Berlijn. Op de foto zie je het begin van de onweersbui. 

 

 

 

Op de grond is het ontstaan van een onweersbui goed te volgen maar in een 
zweefvliegtuig, dicht onder de basis van de wolken, is dit veel moeilijker. Een uur na 
het nemen van deze foto's kwam het water met bakken naar beneden. Harde 



windstoten en zelfs takken braken van de bomen. In zo'n bui moet je niet met een 
zweefvliegtuig terecht komen.  

Elektrische ontladingen 
Het bovenste deel van de onweerswolk is positief geladen. Onder het 
nulgradenniveau is de wolk negatief geladen. Elektrische ontladingen gaan via de 
gemakkelijkste weg. Een stalen lierkabel van zo'n driehonderd meter werkt als een 
enorme bliksemafleider. Zelfs van grote afstand kan de bliksem via die kabel een 
weg naar beneden vinden. Ruim voordat een onweersbui overtrekt, moet de vloot in 
de hangaar staan. Overvalt het onweer je toch. Zorg dan voor een goede schuilplek. 
Natuurlijk niet onder bomen, maar bij voorkeur in auto's. Mocht er geen enkele 
schuilplek zijn, maak je dan zo klein mogelijk en ga op je knieën zitten met je 
handen op je hoofd, maar niet in de buurt van bomen of hoge objecten. 

Het effect van een blikseminslag op een vliegtuig 
Een bliksemflits is een sterke elektrische ontlading tussen twee wolken of tussen 
een wolk en de aarde. Als een vliegtuig daartussen vliegt, dan kan die stroom door 
het toestel heen gaan.  

  

Verkeersvliegtuigen vermijden onweersbuien zoveel mogelijk. Bij de start of landing 
is dit niet altijd mogelijk. Op de foto zie je dat vlak na de start de bliksem bij de neus 
van het vliegtuig binnenkomt en via de vleugel weer verlaat. Een passagiersvliegtuig 
werkt als een kooi van Faraday. Een kooivormige constructie waardoor de bliksem 
via de buitenkant het vliegtuig weer verlaat. Meestal merken de passagiers een 
blikseminslag niet eens. 

In een zweefvliegtuig ben je veel minder goed beschermd. Weliswaar zijn de 
neushaak, het voetenstuur en de roeren van een zweefvliegtuig geaard zodat de 
kans op vastsmelten van de metalen delen kleiner wordt. Maar de bliksem kan ook 
het toestel vernietigen. Blikseminslag bij het zweefvliegen komt meestal voor 
tijdens de lierstart. Een zweefvlieglier moet daarom ook bij het lieren met een 
metalen pen in de grond geaard worden. De bliksem wordt dan via de 
zwaartepuntshaak naar de lierkabel geleid en vervolgens naar de grond.  



Downburst 
Downburst is een sterke neerwaartse stroom van koude lucht uit een 
cumulonimbus, meestal geassocieerd met intense regen of onweer.  

Het vermijden van onweer 
Zweefvliegen en onweer gaan niet samen. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent 
van het weerbericht en vooral als er kans op onweer is. Met name in de bergen kan 
onweer snel op komen zetten. 

Constateer je op de vliegstrip dat er een onweersbui aan komt, zet dan tijdig alle 
vliegtuigen in de hangaar. Lukt dit niet meer, dan in de vliegtuigen gaan zitten en de 
remkleppen openen. 

Kom je er tijdens het vliegen achter dat er zich een onweersbui aan het ontwikkelen 
is, land dan zo snel mogelijk. Is er geen geschikte landingsplek vlieg dan weg van 
het onweer en zoek een veilige landingsplaats.  

Wanneer je in de wolk gezogen wordt dan direct de remkleppen helemaal openen 
en de trim naar voren plaatsen. Wanneer je geen zicht meer hebt dan de 
stuurknuppel loslaten en het toestel door z'n eigen stabiliteit laten vliegen tot je uit 
de wolk bent.  

Wanneer het vliegtuig kapotgaat dan de riemen losmaken en eruit springen. Om te 
voorkomen dat je met je chute tot grote hoogte omhoog gezogen wordt, wachten 
met het openen van de chute totdat je uit de wolk bent  

Het vermijden van onweer 
Zweefvliegen en onweer gaan niet samen. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent 
van het weerbericht en vooral als er kans op onweer is. Met name in de bergen kan 
onweer snel op komen zetten. 

Constateer je op de vliegstrip dat er een onweersbui aan komt, zet dan tijdig alle 
vliegtuigen in de hangaar. Lukt dit niet meer, dan in de vliegtuigen gaan zitten en de 
remkleppen openen. 

Kom je er tijdens het vliegen achter dat er zich een onweersbui aan het ontwikkelen 
is, land dan zo snel mogelijk. Is er geen geschikte landingsplek vlieg dan weg van 
het onweer en zoek een veilige landingsplaats.  

Wanneer je in de wolk gezogen wordt dan direct de remkleppen helemaal openen 
en de trim naar voren plaatsen. Wanneer je geen zicht meer hebt dan de 
stuurknuppel loslaten en het toestel door z'n eigen stabiliteit laten vliegen tot je uit 
de wolk bent.  

Wanneer het vliegtuig kapotgaat dan de riemen losmaken en eruit springen. Om te 
voorkomen dat je met je chute tot grote hoogte omhoog gezogen wordt, wachten 
met het openen van de chute totdat je uit de wolk bent 

Tot zover dit weerweetje 

Ben J. 

 



 

 

 

 

LOAN – LKHV 

Een korte vlucht van Oostenrijk naar Tsjechië 

 

 

 

Wiener Neustadt 

East Airport (Duits: 
Flugplatz Wiener 
Neustadt/ Ost) is 
een luchthaven die 
ligt in de 
Oostenrijkse 
deelstaat Neder-
Oostenrijk. Het 
wordt gebruikt 
voor zakelijke en algemene luchtvaart, maar heeft geen commerciële lijndiensten.  

De dichtstbijzijnde grote luchthaven is de internationale luchthaven van Wenen. 

  

 

 



Pardubice Airport is zowel 
een militaire als een 
civiele internationale luchthaven in de 
stad Pardubice, Tsjechië. Afgezien van 
het militaire  doel, wordt het gebruikt 
voor lijndiensten, chartervluchten naar 
Zuid-Europa tijdens het zomerseizoen 
en vrachtvluchten. 

Een klein stukje geschiedenis. In 
1910 kochten Jan Kašpar , een ingenieur 
en luchtvaart enthousiast, en zijn neef 
Eugen Čihák een Bleriot XI vliegtuig en 
begonnen met vluchtexperimenten op 
het lokale militaire oefenterrein in 
Pardubice.  

De Blériot XI is een Frans vliegtuig uit het pionierstijdperk van de luchtvaart. Het 
eerste voorbeeld werd door Louis Blériot gebruikt om op 25 juli 1909 de eerste 
vlucht over het Engelse Kanaal te maken in een zwaarder dan luchtvliegtuig. Dit is 
een van de beroemdste prestaties van het pionierstijdperk van de luchtvaart en won 
niet alleen Blériot was een blijvende plaats in de geschiedenis, maar verzekerde 
ook de toekomst van zijn vliegtuigbouwbedrijf. Het evenement veroorzaakte een 
grote herwaardering van het belang van de luchtvaart; de Engelse krant The Daily 
Express leidde zijn verhaal over de vlucht met de kop "Groot-Brittannië is niet 
langer een eiland".   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Wikipedia 

 

 Groepsvlucht van Honolulu naar Kahului airport op 21 oktober 

 

Onze Ben had veel moeite gedaan om deze groepsvlucht te realiseren. Het was een 
mooie vlucht. Hieronder enige foto’s en natuurlijk een commentaar van onze vaste 
wereldcorrespondent Anton K. 

 

 



 

 

 

 

A L O H A   H A W A I ‘ I 

De groet van de eigenaar van het vliegreis bureau is karakteristiek: “Janssen met 
dubbel S, zeg maar gewoon Ben”. Ik ben een trouwe afnemer van zijn aanbiedingen. 
Waar ook ter wereld, altijd perfect geregeld. En dat in een omgeving waar de 
spoeling dun wordt. Dezelfde doelgroep kan ook terecht bij reisbureaus in Heerlen 
en Eijsden. Ik heb Janssen al vaker geroemd maar om nu alweer de loftrompet te 
steken gaat me iets te ver. Zijn eigen schuld, had ie maar iets beter moeten liegen. 
Om dat uit te leggen is een klein stukje familiegeschiedenis noodzakelijk. Ik ben het 
zwarte schaap van de familie die een fortuin heeft vergaard in de zeepindustrie. Mijn 
kostje zou gekocht zijn, maar ik ging koppig een andere kant op en zocht mijn heil 



op de woeste baren.   “KLOKZEEP” is als merknaam nog altijd een begrip maar 
inmiddels is het concern al lang in buitenlandse handen.  Neef Hendrik Jan, vroeger 
gewoon Henkie, heeft daarvan het meest geprofiteerd. Nóg groter geworden in 
Florida en daarna zijn business uitgebreid naar, jawel, de hoofdstad van Hawaï. 
Heeft ook in Honolulu de nodige touwtjes stevig in handen. Niet Ben maar IK heb via 
die neef ons verblijf in het Ohana Airport Honolulu Hotel geregeld en er ook voor 
gezorgd dat de nodige Cessna’s blinkend en afgetankt op PHNL voor ons klaar 
stonden. Bescheiden als altijd heb ik onze vluchtleider dringend gevraagd aan mijn 
inspanning geen ruchtbaarheid te geven. Ben organiseert goed en vliegt nog beter 
maar een potje liegen om de waarheid te verdoezelen gaat hem slechter af. Captain 
b/d Kcolc zou voor ons op PHNL alles regelen. Hoe verzin je het. De naam heeft niet 
de minste relatie met het Olelo Hawai’i wat op die eilanden wordt gesproken en een 
pienter clublid, waarvan we er dertig hebben, heeft meteen door dat je bij het 
goochelen van de naam op Klok uitkomt. Met het gevolg dat ik het nodige had uit te 
leggen.  Dus Ben, eigen schuld. Met een beter verhaal zou je niet alleen de mooie 
vlucht zelf maar ook het complete randgebeuren op jouw palmares hebben kunnen 
bijschrijven.  Mijns ondanks komt de jou omgehangen bloemenkrans en ukelele 
aubade van een lokale schoonheid in haar kapa deels ook mij toe. En niet te 
vergeten, haar sensuele hoela dans. Je genoot er zichtbaar van.   

De vlucht zelf, over de wonderschone eilanden O’ahu, Molokaí, Lanai en Maui was 
natuurlijk in het voordeel van de 2020 vliegers. Start op Honolulu International, een 
circuitje/ touch & go op PHMK en een ILS low pass op PHNY  gingen vooraf aan de 
landing op PHOG met de inmiddels traditionele debriefing onder het genot van een 
glas in de plaatselijke piloten bar. Zacht eitje voor het inmiddels vaste groepje 
deelnemers en dat zijn er nog altijd te weinig. 

 Onze regelmatige vluchten hebben twee kenmerken, laagdrempelig en gezellig. Wie 
een “opdracht” onderweg niet goed uitvoert of deze zelfs aan zich voorbij laat gaan 
wordt daarover na afloop niet gekapitteld. In tegendeel, deskundige hulp en uitleg is 
desgewenst onder handbereik. Dat ik nog altijd lid van deze club ben zegt in dit 
verband voldoende. 

Deze bijdrage is geen advertorial voor reisbureau Janssen.  Ook Jan J. en Joost 
trakteren ons regelmatig op de gelegenheid gezamenlijk te vliegen. Dat, gevoegd bij 
de mogelijkheden die Discord ons biedt en de maandelijkse nieuwsbrief, is voor 
onze FAA in deze moeilijke Corona tijd zonder bijeenkomsten een prima bindmiddel. 

Tenslotte nog dit. De familieband met mijn neef in Honolulu is weer wat aangehaald. 
Hij groet het groepje van woensdag 21-10 en verontschuldigt zich dat hij zich heeft 
laten vertegenwoordigen door een knappe secretaresse in lokale outfit. Ik denk dat 
zijn excuus voor Ben volstrekt overbodig is. 

Anton. 

     



     

 

 

 

1. Which of the following statements regarding ADF (NDB) is correct?  
a. It's a directional radio beacon and not limited to the line of sight. 
b. It's a nondirectional beacon and limited to the line of sight, which is the 

same as a VOR beacon. 
c. It's a nondirectional beacon and the NDB station is not limited to the 

line of sight. 
 

2. During a normal flight the pressure on the upper side of the wing is ....... 
a. the same as the lower side 
b. lower then below 
c. higher then below 

 
3. Dead reckoning refers to ..... 

a. a means of navigation 
b. a term used for supersonic flight 
c. a method of flight planning.W 

 
4. What happens with the cabin pressure when an outflow valve doesn't open when 

it should? 



a. Cabin pressure decreases 
b. Cabin altitude increases 
c. Cabin altitude decreases. 

 
5. If you are on an IFR flight in VMC and you experience a radio communication 

failure, you are assumed to: 
a. Land at the destination airport 
b. Return to the departure airport 
c. Land at the nearest suitable airport 

6. Wat betekent de QNH op een vliegveld? 

a. Luchtdruk op zeeniveau 

b. Plaatselijke luchtdruk 

c. Actuele luchtdruk op een vliegveld teruggebracht tot zeeniveau 

 

7. wat betekent QFE? 
 

a. Luchtdruk teruggebracht tot zeeniveau 

b. De actuele luchtdruk op een vliegveld 

c. De landelijke luchtdruk 

 
8. Op een meteorologische weerkaart liggen de isobaren kort bij elkaar. Wat 

betekent dit? 
 
           a.    Harde/stormachtige wind 
           b.    Windstil 
           c.    Zwakke wind 
 

9. Is het toegestaan om als VFR piloot in luchtruim A te vliegen? 
a. Ja, dat is toegestaan 

           b.   Nooit toegestaan 
           c. Alleen toegestaan bij zicht minder dan 5 km 
 
 

10. Wat is de bovengrens van de CTR in Nederland? 

               a.    3000 voet 

               b.    1500 voet 

               c. 2500 voet 



met dank aan Jan J. en Ben J. 

 

Mijmering van Joost H. 

 

De luchtvaart in het algemeen en onze hobby in het bijzonder is enorm veelzijdig. 
Deze foto is daar een onderdeel van en brengt ons naar een anekdote: 

 
Wellicht hebben jullie gezien dat deze foto ophangt in de doorgang naar de toiletten 
in het ACC. Diverse leden zijn erdoor gecharmeerd. Geobsedeerd willen we het niet 
noemen. Er wordt soms een andere route genomen om haar niet tegen te komen? 
 
Voor ons blijft ze een onbekende; we kennen haar naam niet, weten niet voor welke 
maatschappij ze werkt en of ze in de Corona-tijd een mondkapje draagt. 
 
Het enige wat wordt 'prijsgegeven' is dat ze hoogstwaarschijnlijk een Française is. 
Daar moeten we het me doen.  
 

Op naar de volgende vlucht . 
 

 

 

 

H 

Wist U dat……….. 

…..Henk. J. deze dame eindelijk gevonden heeft op internet? 



…..hij urenlang zoet is met alleen maar kijken naar deze foto? 

…..hij eindelijk erachter kwam dat hij de vertrektijden niet kon lezen? 

…..de oorzaak was het niet op zetten van zijn leesbril? 

…..uiteindelijk ook Henk J. tevreden was. 

….. Renee tijdens een groepsvlucht problemen kreeg met zijn flight Sim? 

…..nadat hij diverse handelingen had uitgevoerd hij tot maar een conclusie kwam? 

…..hij er mee stopte en verdrietig deze mooie vlucht in de soep zag lopen? 

…..Joost tijdens de groepsvlucht regelmatig achterbleef? 

…..hij dan in fractie van een seconde weer voorop vloog? 

…..hij soms ook alweer stond te wachten aan de kop van de baan?  

…..hij misschien een tovervliegmachine heeft? 

…..steeds meer simmers overstappen op de nieuwe MSFS. 

…..ik niet kan ontkennen dat het een schitterende scenery heeft. 

….. op Discord regelmatig Renee, Math en ook Timo te vinden zijn. 

…..het tijd wordt dat we een vaccin vinden tegen de Corona 

…..een aantal van ons al vanaf maart in een soort quarantaine zitten? 

…..dit nog wel even gaat duren 

…..de wereld er ook niet beter op wordt (Erdogan, Trump, loekasjenco, Rama X, etc) 

…..de wereld deze idi………tolereert. 

…..ik me even liet gaan. Sorry 

 

En dan nu nog de oplossingen van de vraag van de maand: 

1. C 
2. B 

3. A 
4. C 

5. C 
6. C 

7. B 
8. A 

9. B 
10. A 

 



 


