FEBRUARI 2021

Beste clubleden aviateurs,

Hier dan de tweede uitgave van onze nieuwsbrief in dit jaar. We zitten nog steeds in
het kleine corona wereldje. Hoopvol kijken de meeste van ons naar de naderende
vaccinatie, alhoewel het schema van vaccineren erg onduidelijk is en steeds
veranderd, terwijl wij ons toch weer bezorgd maken over de nieuwe varianten van
het coronavirus die razendsnel besmetten. In deze uitgave eindelijk de oplossing
van onze Eindejaarpuzzel. Het aantal inzendingen was ietwat mager. Er hebben
uiteindelijk 9 personen de puzzel ingestuurd. Ik zal jullie niet langer in spanning
houden en de oplossingen nu bekend maken.
Opgave 1:
Wat is correct RT gebruik?
1.1
A. QNH 1014”
B. QNH 1014 hectopascal”
C. QNH 1014 millibar”
1.2
A. Read you 5”
B. Read you 5 out of 5”
C. Beide goed
1.3
A.
B.
C.

PH-ABC, report left hand downwind runway 24”
PH-ABC, report downwind runway 24”
PH-ABC, report right hand downwind”
Ben kan tevreden zijn: dik 70% goede antwoorden bij deze kleine check om te kijken of zijn lessen goed
beklijfd zijn. Chapeau voor Ben:!
Dat percentage van 70 zou nog veel hoger zijn geweest als er niet één klein instinkertje in deze vraag
verstopt had gezeten. Dat kwam doordat ik al eens eerder met Ben over righthand en lefthand circuit
gesproken heb en me herinnerde dat Ben ook altijd lefthand in zijn R/T noemde. Dat is niet correct. In
de R/T wordt enkel righthand genoemd, want lefthand is normaal. 1.3.A is dus niet goed; 1.3.C is ook
niet goed, want de runway-aanduiding ontbreekt. Alleen bij 1.3.B. klopt de R/T helemaal.

Opgave 2:
Op en om de luchthaven:
2.1
Je taxiet met je C172 op taxiway A op Schiphol en bij afslag A9 komt van rechts een KLM 737. Wie heeft
voorrang?
A. Dat bepaalt ATC
B. De 737, want die heeft een MTOW van meer dan 5 ton
C. Mijn C172, want verkeer op taxiway A gaat voor, tenzij ATC anders voorschrijft.

Bij 2.1 zit ik met een probleem. Ik heb de vraag gebaseerd op een afdruk van de Ground Movement Chart
van Schiphol. Daarop staat de bepaling dat verkeer op taxiways A en B voorrang heeft. Antwoord C zou
dus correct geweest zijn. Nog even nagekeken op de actuele Ground Movement Chart van AIRAC2101.
Daar is van de voorrang van het verkeer op taxiways A en B niks meer te lezen. Ook in de AIP ontbreekt
deze tekst nu. Mijn bedoeling was dat C het correcte antwoord was, maar met deze recente verandering
stel ik voor dat alle antwoorden bij 2.1 goed zijn.

2.2
Met je Baron 58 nader je het circuit van EHBK. Wat is de circuit hoogte?
A. 1000 ft.
B. 1300 ft.
C. 1800 ft.
De Baron is een tweemotorig propellervliegtuig en voor die categorie is de circuithoogte op Beek 1800
voet. Antwoord op 2.2 is dus C.

2.3
Je vliegt online boven Zuid-Limburg op FL050. EHBK_TWR, EHBK_APP en EHAA_W_CTR zijn online
(komt niet vaak voor, maar toch ;-)). Met welke controller moet je contact houden?
A. EHBK_APP
B. EHBK_APP en daarna EHBK_TWR
C. EHAA_W_CTR totdat je gaat dalen, dan contact opnemen met EHBK_APP
Vrijwel geheel Limburg op FL050 valt onder de CTR van Beek met luchtruimklasse E, dus EHBK_APP is
te contacten, antwoord 2.3 is A.

Opgave 3:
Headings en bearings

NW 373 kHz
2950

1150

Heading 045

We vliegen zoals geschetst met magnetic heading 045 in de buurt van NW NDB. De denkbeeldige
verbindingslijn tussen onze positie en het baken is getekend, met de magnetische bearings bij de
respectievelijke pijlpunten.
3.1
Wat is de relatieve bearing van NW?

A. 295
B. 250
C. 110
Relative bearing is rechtsom rekenen vanaf heading naar de bearing van het station, dus 295 – 45 = 250
graden, antwoord 3.1 is B.

3.2
En wat is de magnetic bearing naar het station?
A. 295
B. 115
C. 110
Bearing naar het station is 295, antwoord 3.2 is A.

3.3
En op welke radiaal bevinden we ons?
A. R-115
B. Geen, want dit is een NDB
C. R-295
Sorry voor de instinker, want we zitten echt op radiaal 115, antwoord A dus. Het is niet gebruikelijk om
bij een NDB van radialen te spreken, maar ze zijn er wel. Ik zal het nooit meer doen… Antwoord 3.3 is A.

Opgave 4:
Plaatjes kijken
4.1

Je taxiet over bovenstaand symbool:
A. Aanduiding “high speed taxi”
B. Dit symbool wordt in Nederland niet gebruikt
C. Alleen in noodgevallen mag je hier overheen rijden
iedereen had dit goed, antwoord 4.1 is C.

4.2

“Taxi to holding point SIERRA 7, runway 24” was de taxiklaring van de ground controller.
A. We stoppen daarom bij deze strepen
B. Deze strepen hebben alleen bij gereduceerd zicht betekenis voor ons
C. Dit teken markeert de overgang van beton naar asfalt
Antwoord B. is correct, deze strepen hebben te maken met het ILS-systeem. Kom je te dicht bij de
baan, dan kun je het verstoren. Bij slecht zicht moet je daarom holden bij deze strepen, anders niet.
4.3

We zien dit bord tijdens het taxiën
A. We volgen nu A
B. We kunnen hier rechtsaf naar taxiway E
C. Zowel A. als B. is correct
C is correct: we zitten op A en we kunnen rechtsaf naar E (en schuin rechts vooruit naar T).
Opgave 5:
“Belangrijke” feiten

5.1 Welke luchtvaartmaatschappij was tot voor kort de grootste koper van kaviaar ter wereld?
A. Air France – KLM
B. Delta Air Lines
C. Lufthansa
Lufthansa uit de Wikipedia
5.2 Naar welke Amerikaanse president is nooit een vliegveld genoemd?
A. Bill Clinton
B. Richard Nixon
C. Dwight D. Eisenhower
Richard Nixon, B. dus.

5.3 Wie vond de ailerons uit?
A. Alexander Graham Bell
B. Igor Sikorsky
C. Orville en Wilbur Wright
Alexander Graham Bell is natuurlijk het bekendst vanwege de uitvinding van de telefoon, maar in de
jaren 1890 hield hij zich uitgebreid met luchtvaart bezig en bedacht toen de ailerons, een decennium
voordat de gebroeders Wright begin 20e eeuw de lucht ingingen, antwoord 5.3 is A.

Opgave 6:
Vliegtuigherkenning

6.1
A. Beech Baron 58
B. De Havilland Dove
C. Beech King Air

6.2

A. DHC-6 Twin Otter
B. Britten-Norman Islander
C. Airspeed Ambassador

6.3

A. Douglas DC-3 Dakota
B. SAAB 340
C. Convair CV-240

Opgave 7:
Navigatie

7.1 Op DME 212, R-163 van MAS VOR ligt:
A. LFPO, Parijs
B. LFSB, Basel
C. EDTF, Freiburg
Basel is het correcte antwoord, antwoord 7.1 is B.

7.2 Zie kaartje EHBK arrivals volgende pagina; met een Cessna 172, IFR vanuit EHGG, kunnen we
gebruik maken van de volgende arrival:
A. RUMER 2M
B. NETEX 1M
C. OSGOS 1M
De Cessna is niet RNAV equipped en de RUMER2M vereist dat. Die kan dus niet. Wat wel kan is de
OSGOS1M, want daarvoor geldt alleen de beperking dat je uit de Amsterdam FIR moet komen en
dat is het geval als je uit Eelde vertrokken bent. Antwoord 7.2 is C dus.

7.3 Zie eveneens kaartje EHBK arrivals volgende pagina; de Minimum Safe Altitude op 25 nm ten
westen van EHBK bedraagt:
A. Onbekend
B. 2000 ft.
C. 2600 ft.

Antwoord A is correct. De MSA wordt nl. gegeven vanuit MAS VOR, zoals je kunt lezen op het kaartje.
Omdat MAS VOR een aantal mijl ten oosten van EHBK ligt en de MSA slechts 25 nm afdekt, weten we
dus niet wat de MSA op 25 nm ten westen van EHBK is.

Vliegtechniek
8.1 Als we onverhoopt in een stall terecht komen met onze C 172, dan:
A. Gas terug, Yoke neutraal, roer ingetrapt tegen de draairichting, neus omlaag
B. Geven we gas bij om de snelheid te verhogen
C. Hoeven we niets te doen, een C 172 herstelt zichzelf automatisch uit een stall-conditie
Stall recovery in een C172 is beschreven onder punt A.

8.2 Langzamer gaan vliegen heeft hetzelfde effect als:
A. Trim up
B. Trim down
C. De snelheid heeft geen effect op de trim
Het effect van langzamer vliegen is: snelheid omlaag, dus minder lift, dus neus zakt. Hetzelfde dus als trim
down., antwoord B. is correct.

8.3 We willen een hindernis na de start vermijden, daartoe klimmen we met:
A. Flaps 1e stand en snelheid zo laag mogelijk
B. Beste Rate-Of-Climb snelheid
C. Beste Angle-Of-Climb snelheid
Er is een verschil tussen klimhoek (Angle of Climb) en stijgsnelheid (Rate of Climb). Als je over een
hindernis moet dan moet je de grootst mogelijke klimhoek hebben, antwoord C. dus.

Opgave 9
Het weer

9.1 Deze afbeelding toont:
A. Nimbus
B. Stratus
C. Cirrus
gelukkig lag de
weerrubriek van Ben
nog vers in het
geheugen, antwoord C
had iedereen goed.

9.2 Als in de METAR of TAF de aanduiding TEMPO voorkomt, houdt dat in dat:
A. De betreffende weersontwikkeling snel zal plaatsvinden
B. Het gaat om een tijdelijke verandering
C. Deze aanduiding wordt tegenwoordig niet meer gebruikt
TEMPO is een afkorting van TEMPORARY, tijdelijk dus. Antwoord B. is correct.

9.3 SLP013 in een weerrapport betekent:
A. Sea Level Pressure is 1001.3 millibar V
B. Het vliegveld is na 13 uur gesloten
C. 13 mm neerslag met SoLid Particles verwacht
Sleeping na 13 uur of solid particles, allemaal flauwe kul natuurlijk. SLP013 betekent Sea Level,
Pressure 1001.3. Antwoord A. dus en ook dit had iedereen goed.

Opgave 10: H, W, G, H, S, R was de correcte volgorde.
Dan de uiteindelijke stand:
Op een gedeelde 1e plaats: René Engelbert en Henk Blösser met 8 foute antwoorden
2e plaats: Anton Klok met 9 foute antwoorden
3e plaats: Joost Habets en Chel Lipsch met 10 foute antwoorden
4e plaats: Ben Jansen met 11 foute antwoorden
5e plaats: Jan Simon en Mariet Mulders met 14 foute antwoorden
6e plaats: Martin Germans met 19 foute antwoorden

Opmerking van Jan J. Als ik zo naar de uitslag kijk dan was het te moeilijk. Mochten we
besluiten ooit nog eens zoiets te doen, dan moet het makkelijker. Weliswaar probeer ik vooraf
in te schatten hoe moeilijk de vragen zijn, maar dat lukt niet goed, dat is duidelijk. Misschien
een leuk voorstel om de volgende keer bv de huidige beste en laatste invuller te vragen om
samen zo’n puzzel te maken?. Reacties graag naar het secretariaat.

Beste leden, allerbeste Henk B. te M.,
Iedereen heeft het er over, FS2020 heeft schitterende scenery.
Nou zijn niet alle leden zo geïnteresseerd in het mooie landschap, er zijn ook leden
die gaan voor het vliegen, voor het "werk" van een echte piloot.
En toch is het leuk om na te denken over hoe FS2020 zijn scenery heeft opgebouwd.
Let op: het volgende komt voort uit veel fantasie en misschien wel uit te weinig
fantasie. Het hoeft dus niet zo te zijn....
In FS2020 is niet de hele wereld gefotografeerd speciaal voor de flight simulator,
dat bestaat niet.
Ik vermoedde dat ze "Google Earth" hadden gebruikt omdat je daarmee ook kunt
doen alsof je vliegt. Probeer die optie maar eens.
Gisteren zocht ik even op internet hoe je scenery kunt toevoegen aan FS2020 en ik
kwam terecht op een video met als inhoud het plaatsen van een stuk scenery over
de al bestaande scenery in FS2020.
Een prachtige video die alles duidelijk maakt.
De man van de video had als voorbeeld "Villa Park" in Birmingham. Dat is een
stadion (met kappen over de zitplaatsen) in Birmingham.
Hij vloog erover heen met de standaard scenery van Birmingham.
En wat ik al dacht was dat FS2020 heel veel standaard heeft in de scenery.

Zo schreef ik al een tijdje geleden dat auto's op de parkeerplaats bij onze luchthaven
uit maar een paar types bestaan. Diverse kleuren geven de indruk dat er nog meer
types zijn.
Zo is het ook met gebouwen, alleen zijn er daar veel meer "types" van.
"Villa Park" leek in FS2020 op een soort bedrijfsgebouw of flat en in het geheel niet
op een stadion.
De videoman ging aan de slag. Ik ga jullie niet in detail meenemen, kijk daarvoor
maar naar zijn video.
Hij ging met "Google Maps" (en dus niet met "Google Earth") naar dat stadion. Hij
schakelde over op 3D satelliet en kon toen van veel kanten het gebouw bekijken.
Wat er toen gebeurde verbaasde me. Schitterend! Het beeld van het stadion bevatte
ook een gedeelte van de ruimte erom heen en hij sloeg met een menu-optie het
beeld op.
Het was niet zomaar een beeld, maar een 3D-opslag van dat beeld.
Vervolgens bewerkte hij het opgeslagen beeld zodanig dat het past wat betreft vorm
van de plattegrond in de FS2020-scenery. Er zaten wat straten bij en wat gebouwen.
En vervolgens, ik zeg het even kort, "plakte" hij dat in de map waar je scenery kunt
plaatsen voor FS2020.
Voor het gemak sla ik even over dat het beeld nog door een of meerdere
programma's "gehaald" moest worden voordat het in FS2020 kan komen te staan.
Daarna vloog hij opnieuw over "Villa Park" en het nieuwe stadion was te zien zoals
je dat ook in "Google Maps" ziet. Geweldig!
Dus ik meteen met "Google Maps" naar vliegveld beeld, want in FS2020 zit een
hinderlijke tekortkoming in piloten van Maastricht. Er is geen verkeerstoren!
En wat blijkt: Vlak buiten Maastricht toont "Google Maps" plat geslagen scenery. Dus
geen 3D. Dat zie je ook bij Eindhoven. Geldrop, waar mijn dochter woont, is
platgeslagen!
En dan houdt het op! Niks verkeerstoren om Maastricht Aachen Airport.....
Niet helemaal natuurlijk, want er is ook een mogelijkheid om gebouwen toe te
voegen aan scenery.
Ik ben er even in gedoken, maar dan moet je een CAD-tekening maken van een
gebouw en dat gebouw kun je dan na een aantal bewerkingen plaatsen in de
bestaande scenery.
Dat is me iets teveel om even te proberen, maar het kriebelt wel.
Eerst nog even wat andere dingen voor de club doen, maar als het teveel gaat
kriebelen.....
Want wat is een vliegveld zonder verkeerstoren? Ook al is die dan onbemand,
behalve op 1 april dan.
De video is te zien op:
https://ilikekillnerds.com/2020/09/how-to-create-your-own-microsoft-flightsimulator-2020-scenery-landmarks/

ALS GEHEUGENSTEUNTJE!!
VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN IN METAR

br

nevel

dz

motregen

fg

mist

fz

onderkoeld, ijzel

fu

rook

gr

grove hagel

gs

korrelhagel/korrelsneeuw

hz

heiig

ra

regen

sh

bui

sn

sneeuw

ts

onweer

De temperatuur wordt weergegeven in graden Celsius, gevolgd door
het dauwpunt (dp). Negatieve waarden worden weergeven met de letter 'M'. Het
dauwpunt geeft een indicatie voor de vochtigheid: hoe kleiner het verschil tussen
temperatuur en dauwpunt, des te vochtiger de lucht ( kans op mist ). Bij mist is de
luchtvochtigheid vrijwel 100% en zullen temperatuur en dauwpunt gelijk zijn. Bij
helder weer kan het dauwpunt een aanwijzing zijn tot hoever de lucht in de
komende nacht kan afkoelen.
Bewolking wordt weergegeven met de volgende afkortingen, gevolgd door de
hoogte(s) van de wolkenbasis in honderden voet:

few

enkele wolken, 1/8 of 2/8 van de lucht bedekt

sct

scattered (verspreide wolken), 3/8 of 4/8

bkn

broken (gebroken bewolking), 5/8 tot 7/8

ovc

overcast (bedekt), 8/8

vv

verticaal zicht beperkt tot ... (bij mist of sneeuw)

cb

cumulonimbus (onweerswolk)

tcu

towering cumulus (opstapelende wolken)

nsc

no significant clouds (bewolking van weinig belang)

ncd

no clouds detected (geen wolken waargenomen)

skc

sky clear (geen bewolking)

cavok

clouds and visibility oke, geen bijzondere
bewolking, veelal helder

Ben.J.

VRAAG 1.
KLM’S EERSTE VLUCHT WAS VAN…

A.
B.
C.

AMSTERDAM NAAR PARIJS
AMSTERDAM NAAR LONDEN
LONDEN NAAR AMSTERDAM

VRAAG 2.
WAT BETEKENT DE TERM VMC?

A.
B.
C.

VISUAL METEOROGICAL CONDITIONS
FLIGHT ACCORDING TO INSTRUMENTAL FLIGHT RULES
FLIGHT WITHOUT PASSENGERS ON BOARD

VRAAG 3.
WAT BETEKENT DE TERM WILCO?

A. I UNDERSTAND YOUR MESSAGE AND WILL COMPLY WITH IT
B. I HAVE RECEIVED ALL OF YOUR LAST TRANSMISSION
C. MY MESSAGE IS ENDED AND I EXPECT A RESPONS FROM YOU

VRAAG 4.
ORBIT RIGHT BETEKENT?

A. RIGHT HAND CIRCUIT IN USE
B. TURN RIGHT TO AVOID OTHER TRAFFIC
C. MAKE A 360 TURN TO THE RIGHT

VRAAG 5.
ATC GEEFT JE DE OPDRACHT SQUAWK IDENT. WAT MOET JE DAN DOEN?

A. OPERATE THE SPECIAL POSITION IDENTIFICATION ON THE TRANSPONDER
B. SELECT STANDBY ON THE SSR TRANSPONDER
C. CONFIRM THE TRANSPONDER IS SELECTED ON
VRAAG 6.
Generally for VOR stations a ……..code is used

A. 2 letter
B. 3 letter

C. 4 letter
VRAAG 7.
During a LH turn the following flight controls are in which position
A. Elevator: DOWN, Aileron: LH UP / RH DOWN
B. Elevator: UP, Aileron: LH UP / RH DOWN
C. Elevator: UP, Aileron: LH DOWN / RH UP
VRAAG 8.
The internationally recognized emergency frequency is ...
A. 118.55 MHz
B. 121.50 MHz
C. 117,95 MHz
VRAAG 9.
During radar vectoring, the controller asks KLM1234 to turn to heading 360. The correct read back of
this instruction is:
A. Heading three-six-zero, KLM1234
B. A read back is not necessary as KLM1234 has already been identified
C. heading north, KLM1234
VRAAG 10.
Best rate of climb airspeed is:
A. the best speed to clear an obstacle
B. the speed which gives the greatest gain in altitude over a given time period
C. the speed which gives the greatest gain in altitude over a given distance
De goede oplossingen vinden jullie aan het einde van deze brief.

Maastricht op de kaart!
In een ander stukje in deze nieuwsbrief staat hoe je met Google Maps plus wat
programmatuur landschappen en/of steden kunt scannen om vervolgens in FS2020 te
plaatsen.
Nu blijkt dat er al iemand is die Maastricht heeft gescand. Super!
Maastricht wordt zo heel herkenbaar.
Er zitten nog wel wat oneffenheden in, bijvoorbeeld bruggen die niet aansluiten in hoogte,
maar het is een begin.
Hopelijk worden die foutjes in een volgende release verbeterd.
Kijk voor Maastricht eens op de internet pagina:
https://flightsim.to/file/884/maastricht-landmarks
Mocht je niet weten hoe je de gedwonloade Zip-file moet verwerken in FS2020 kijk dan ook
op:
https://flightsim.to/help/getting-started/how-to-install-new-liveries-to-flight-simulator2020
Het is simpeler dan je denkt.

En wie weet zit een stad van jouw gading ook ergens in de site verborgen. Er is een zoekfunctie.
Link in de pagina van de site zie je heel wat onderwerpen. Ik heb nog niet gekeken wat er
allemaal nog meer is, maar dat komt later.
Eerst over Maastricht vliegen en naar buiten kijken of ik mezelf zie overvliegen. Zou de
simulator dat ook regelen?
<einde tekst>
Hartelijke groet,
Henk J. te M.

In de afgelopen maand hebben wij op de zaterdagen “ketting” groepsvluchten
georganiseerd. Inmiddels hebben wij 4 vluchten gemaakt en begonnen met een door
Jan J. gemaakte vlucht van EHBK naar het welbekende ELLX. Hieraan hebben 7
leden meegedaan.
De volgende vlucht ging van ELLX naar LF76 ergens in de Vogezen. met 11 leden. Dit
was een grasveldje ergens boven op een heuvel. In Prepar 3d bestond dit veld niet
eens en was het met name voor Henk B aanleiding om iets verder door te vliegen
naar LFSC (Meyenheim) Uiteindelijk ook weer vertrokken van LF76 naar LFZE (Bad
Ragaz), een vlucht die was uitgezet door John M. En als laatste van deze maand een
vlucht van Dieter H. van LFZE naar EDJA. Ook een mooie vlucht.

Er is altijd wel iemand die van de route afwijkt al is het alleen maar omdat hij graag
naar Zell am See wil vliegen. Maar we weten niet wie he Joost?
En wat er verder opviel tijdens deze vlucht……
Om te beginnen Dieter: hij had ons toch echt beloofd om ons mee te
nemen naar hotel AllGäu Stern in Sonthofen, alwaar wij onthaald zouden
worden op Kaffee en Kuchen. Maar we waren nog niet geland, of Dieter was
foetsie. Konden we zelf de versnaperingen betalen…
Er zijn ook piloten die “on blocks” niet goed verstaan en er “on the
rocks” van maken. Hou ze in de gaten, die stille drinkers!
Swiss Radar dreigde even roet in het eten te gooien, maar Joost heeft
zich kranig geweerd en het gevaar afgewend: “Fliegen Sie mal ruhig weiter
mit der Gruppe Dummköpfe” of zoiets zei de controller. Well done, Joost!
Vliegen met John is altijd een feestje: zuidwestelijke wind en hij gaat
doodleuk een touch-and-go maken op de 06 terwijl de meute van de andere
kant de 24 nadert. Hij heeft wel rechts gehouden begreep ik. Dankzij deze
manoeuvre was hij wel als eerste in Memmingen.
Sommige piloten nemen te veel hooi op de vork. Zo was KLM389 nog
druk bezig met zijn landing in Zweden om 14.00 uur. Op miraculeuze wijze is
hij vervolgens geteleporteerd naar Bad Ragaz en heeft zelfs nog een aantal
laat-vertrekkers in weten te halen. Dit keer overigens niet met een überCessna.
Zit er nou wel of niet een limiet aan het aantal deelnemers aan een
MSFS groep? Het leek vanmiddag bij 6 op te houden. Moeten we uitzoeken en
als de grens lager is dan 30 gaan we Microsoft om dispensatie vragen.

En dan nu nog de oplossingen van de vraag van de maand:
1.
2.
3.
4.
5.

C
A
A
C
A

6. B
7. B
8. B
9. A
10.B

Wist U dat………..
…..Henk J zeer betrokken is bij het wel en wee van de B737 cockpit; en dat tot bloedens toe. Om
verdere ongelukken een hand te bieden is er verbandspray aanwezig.
…..Je in MSFS2020 zelfs op een bevroren meer kunt landen. Zie foto's

…..We met de FAA een hut hebben gekocht. Ligging Zell am See. Boekingen via Henk Blosser; Covid
vrij. [Zie foto]

…..Timo aan zijn verstandkiezen is geholpen; Die heeft hij niet nodig. Het verstand is met de jaren
gegroeid.
…..Onze voorzitter deze maand januari 50 jaar is getrouwd. Proficiat.
…..Ook Siegfried kan meegenieten van de livestreams op Discord . Welkom.
…..Siegfried en Henk J hebben de FAA een fotostatief geschonken. Bedankt. Ook degene die de zolder,
kelder en het huis afgezocht hebben.
…..dat er wat scheuren zitten in het Crew Management van de equipe Jan S./Mariet; zo bleken ze het
niet echt eens te zijn over te vliegen headings. Ook het vliegen met dubbele sim rate was een
noodgreep die je niet zou verwachten van een dergelijk professioneel team. Maar ze gingen als een
raket!
…..Henk LF76 weer niet kon vinden en startte dus maar vanaf “somewhere in the Elzas.
…..het toch nog goed kwam toen hij de meute ontmoette bij Mulhouse.
….. Dieter niet stil kan blijven staan, hij vindt taxiën duidelijk leuker dan boarden.
…..hij ook onderweg wel eens fladdert van hoog naar laag en van links naar rechts.
…..wij je über-Cessna echt wel gezien hebben.
….. IVAO er de laatste weken een rommeltje van maakt.
…..de ene keer SHARD3 die het niet meer doet, dan SHARD1 en dan weer de EU-servers. …..Oude
tijden herleven.
…..De groepsvluchten ook open staan voor leden die op Vatsim vliegen.
…..Siegfried als toeschouwer van de partij was, nogmaals: welkom Siegfried! Erg leuk dat je mee hebt
kunnen kijken en luisteren. Volgende keer graag weer!
…..wij nog even terugkomen op het dynamische duo uit Valkenburg: zijn ze nou 3 of 4 keer opnieuw
gestart? En wat hebben ze nog steeds mooie grote vliegtuigen in beeld
Met groet
Henk Blösser
Secretariaat FAA/Beek

