MAART 2021

Beste clubleden aviateurs,

We beginnen met de vermelding dat we er een nieuw (oud)lid bij hebben. Zijn naam
is Frans Gehl en hij was een aantal jaren geleden medeoprichter van onze club.
Frans is ook een tijdje voorzitter geweest, waarvan de meeste mensen hem kennen.
Uiteindelijk miste hij toch het gezamenlijke vliegen en uiteraard de gezelligheid.
Frans nogmaals van harte welkom en voel je vrij om af en toe eens een stukje te
schrijven voor de nieuwsbrief.
We zijn inmiddels weer een coronamaand verder en heel langzaam gaan er zaken
positief veranderen naarmate de mensen die gevaccineerd zijn groeien. Voorlopig
zijn ook wij nog steeds gebonden om een pas op de plaats te maken. Als staf
houden wij de zaken goed in de gaten en als er veranderingen komen zullen wij
jullie daar direct over inlichten. De dag dat we weer met z’n allen in Beek bijeen
kunnen komen nadert voorzichtig.
In deze aflevering een stukje van Rene over een van onze woensdagavondvluchten
die iedereen leuk vinden. Dit geld ook voor de zaterdagmiddagvluchten die
regelmatig een komisch verloop hebben.
Onze voorzitter Jan heeft ook een stukje geschreven hetgeen een openbaring is van
zijn jeugdjaren

Groepsvlucht 10 Februari 2021
We vertrokken van Airport CYYJ (Victoria Island). Joost had liefst 3x een TG en 2x
een TO. De eerste TO was op ZWA3 (Stuart Island West) gepland. In de briefing was
er sprake van enkele verrassings-elementen op deze korte landingsbaan. Dat had
te maken met een enorm hoogteverschil van deze grasbaan.

Nadat we nog enkele TG hadden gedaan werd er koers gezet voor TO 78WA (Centre
Island) een grasbaan en Elev van 115ft. Center Island is een van de San Juaneilanden in San Juan County, Washington, Verenigde Staten. Het ligt voor de
oostkust van het eiland Lopez , tussen het eiland en het eiland Decatur . Centre
Island heeft een oppervlakte van 0,713 km². De bevolking was officieel
49 personen vanaf de telling van 2000 .Er is een dagelijkse postdienst en een
eigen landingsbaan van 1527'[465 meter].

Het was een short stay dus we
vlogen als snel door naar de
eindbestemming WA93

(Eliza
Island).

In de scenery van FSX zijn de Cessna’s bezig met ja te knikken in het meer.
Wisten niet van ophouden. Het was een mooie vlucht met een hilarisch
einde.

3.9.1 IJSVORMING
·
·

Soorten ijsafzetting
Risico's van ijsafzetting en het vermijden van ijsafzetting

Soorten ijsafzetting
IJsafzetting op de vleugel Vooral in het voorjaar kan de bovenlucht op bepaalde
hoogte onder de nul graden zijn. De vleugels koelen af tot onder het vriespunt. Vlieg
je in die omstandigheden door de flarden van een wolk met onderkoelde
waterdruppels, dan ontstaat ijsafzetting.
IJzel op de vleugel IJzel ontstaat als bijvoorbeeld bij een warmtefront de
regendruppels door zo'n koude luchtlaag vallen dat ze onderkoeld raken. Vlieg je
door die regen dan botsen de onderkoelde waterdruppels tegen het koude vliegtuig
en bevriezen. Er vormt zich een doorzichtige laag over de vleugel.
Risico's van ijsafzetting en het vermijden van ijsafzetting

IJsvorming:
·
·
·
·
·

verslechtert het profiel
verkleint de lift
verhoogt het gewicht
verstopt de pitot en de statische openingen
kan de rolroeren blokkeren.

Passagiersvliegtuigen hebben een de-icing systeem waarbij de belangrijke
onderdelen van het vliegtuig verwarmd worden en het ijs smelt. Kleine vliegtuigen (
b.v. C172 ) hebben niet zo'n systeem. Vliegen in de wolken is gevaarlijk en één van
de redenen waarom dat niet mag is de kans op ijsafzetting.
Vooral ijzel is gevaarlijk. IJzel veroorzaakt een laag doorzichtig ijs die je niet
gemakkelijk ziet op je vleugel. Je overtreksnelheid gaat omhoog en je
vleugeleigenschappen veranderen drastisch. De roeren kunnen blokkeren en de
pitotbuis en statische openingen kunnen verstoppen. Een ijslaag op de kap
belemmert bovendien het uitzicht.
Groet Ben

1. An advantage of 115V/400Hz AC equipment on board of an aircraft is:
a. simple connections
b. less hazardous than DC only
c. lighter weight of equipment
2. What does AIS mean?
a. Aerodrome Information Service
b. Aeronautical Information Service
c. Airport Information System
3. Airplane performance charts are generally based on?
a. worst case conditions
b. optimum aircraft condition and correct pilot techniques
c. both A and B are correct
4. What sources can deliver pressurized air if the aircraft is on the ground?
a. APU or engine bleed air and external pressurized air
b. APU and the left hand engine
c. APU bleed air and external pressurized air only.
5. The wing spoiler panels can be used for .....
a. roll assistance, speedbrake- and ground deflection function
b. roll assistance, speedbrake- and ground deflection function including
MLA (in combination with the ailerons)

c. roll assistance, speedbrake- and ground deflection function and flap
deflection.
6 Controller vraagt je “are you visual with the traffic?” en je hebt het verkeer “in
sight” Wat is je antwoord?
a. Yes sir
b. Affirmative
c. Affirm
d. Roger

7 Wat is de overgangshoogte in Nederland?
a.
b.
c.
d.

3000 voet
3500 voet
Is afhankelijk van het weer
Wordt bepaald door ATC

8 Mag ik met een Cessna 172 boven 10.000 voet VFR vliegen met een zicht
minder dan 8 km?
a. Altijd toegestaan
b. Alleen toegestaan bij een wolkeloze hemel
c. Niet toegestaan

9 Mag ik met een Cessna 172 VFR vliegen in airspace class C?
a. Ja, dat mag
b. Alleen als er een vliegplan is ingediend
c. Ja, bij tweezijdig radiocontact met ATC, een vliegplan is ingediend en een
clearance is verkregen van ATC
d. Nee, dat is nooit toegestaan

10.
Ik vlieg met een Cessna 172 VFR van Rotterdam (EHRD) naar Groningen
(EHGG) op FL065. Is dat correct?
a. niet correct. Dit moet een oneven Flightlevel zijn b.v. nFL055b. correct
c. correct, indien dit is vermeld in het vliegplan.
d. wordt bepaald door de piloot

.

.

Mijn luchtdoop: voor altijd verkocht!
De Flying Armchair Affairs dreigde deze maand erg dun uit te vallen. Onze
secretaris was dan ook naarstig op zoek naar kopij. Ook al omdat tegenwoordig
alles begint met een disclaimer: het is dan ook uitsluitend op zijn indringende
verzoek terug te voeren dat ik me heb laten verleiden om een
paar ontboezemingen uit mijn vroege jeugd op te schrijven. Verder lezen op eigen
risico. Als jongen van een jaar of elf, twaalf stond mijn toekomstplan vast: piloot
worden. Dat zal jullie niet verbazen. Het was dan ook niet vreemd dat ik alle
luchtvaartboeken uit de R.K. Bibliotheek in Kerkrade had gelezen. Viel overigens
best mee, want veel meer dan een handvol boeken over vliegen was er niet te
vinden. Eén schrijver sprak me bijzonder aan: Hugo Hooftman. Naast schrijver van

boeken met veelzeggende titels als “Van Brik tot Starfighter” of “Van Farman tot
Neptune” was hij ook uitgever en hoofdredacteur van een luchtvaarttijdschrift met
de wat voor de hand liggende
titel: “Cockpit”.
De abonnementsprijs van Fl. 12,50 per jaar voor het
maandblad kon ik van mijn zakgeld van Fl. 1,00 per
week mooi betalen, waarbij opgemerkt dat ik het
eerste jaar als verjaardagscadeau had gekregen
toen ik twaalf werd.
Wat heeft dit tijdschrift nu met mijn luchtdoop
te maken?
Eén van de lokkertjes voor Cockpit-abonnees was
een speciale regeling die Hugo Hooftman met
Martin Schröder had weten te treffen. Martin
Schröder, samen met John Block de oprichter van
Martin’s Air Charter, organiseerde begin jaren
zestig nog niet veel meer dan wat rondvluchten
boven Schiphol en Amsterdam met 2 De Havilland
DH 104 Doves, de PH-MAC en de PH-MAD. Hugo Hooftman had met Martin Schröder
geregeld dat abonnees van Cockpit voor het gereduceerde tarief van Fl. 3,00 in
plaats van het volledige bedrag van Fl. 12,50 mee mochten met de rondvlucht. En
als klap op de vuurpijl: de abonnees mochten tijdens de vlucht in de First Officer
stoel naast de Captain zitten, zodat ze een werkelijk eerstehands indruk van het
vliegen zouden krijgen.
Toen mijn vader en moeder besloten dat we de zomervakantie 1963 in een
vakantiehuisje in Schoorl zouden doorbrengen, stond mijn plan dan
ook vast: ergens in die 2 weken zou er tijd ingeruimd moeten worden
voor het verwezenlijken van mijn droom: in de cockpit van de Dove mee met de
rondvlucht boven Amsterdam.

Op 13 augustus daarom eerst de N.H.A.D.O.-bus van
Schoorl naar
Alkmaar, dan de NS naar Amsterdam C.S. en tot slot de
bus van Maarse
en Kroon van Amsterdam C.S. naar Schiphol.

De spanning steeg toen we het
toegangsloket van de luchthaven naderden. Voor een
kwartje de man mochten we het terrein op en konden

doorlopen naar het kleine kantoortje van Martin’s Air
Charter.
Daar werden we ontvangen door één van de 2 of 3 grondstewardessen die MAC
toen in dienst had. Op het tafeltje lagen de folders voor de rondvlucht en lachten
me al tegemoet:
De folder voor de rondvlucht lachte me al tegemoet:

Na enige uitleg over het tijdschrift Cockpit en de daarbij horende privileges konden
we de tickets aanschaffen voor vlucht nummer 8 van die 13e augustus.

Vanuit het kantoortje van Martin’s Air Charter wandelden we zo het platform op, waar
de PH-MAD al stond te wachten. We klommen er in en trots als een pauw nam ik
plaats in het kuipstoeltje naast de piloot. Foto’s van de vlucht heb ik helaas niet, want

fototoestellen mochten niet mee aan boord. Van de vlucht herinner ik me niet veel
meer dan een paar vage indrukken: een imposante rechterbocht boven Amsterdam
C.S., waarbij ik het idee had dat de bank angle wel 60 graden was, de drukte in
de Amsterdamse straten en het spiegelen van het water in de grachten in de
augustuszon.
Een beetje bibberig stapte ik na een klein half uur weer uit en liep wat onvast naar
mijn ouders toe die bij het uitgangshekje stonden te wachten. In het kantoortje zag
ik het groepje passagiers voor vlucht 9 van die middag al klaar staan. Dat die vlucht
wat anders zou eindigen wist toen nog niemand…
Wij togen naar het Nationaal Luchtvaart Museum, wat
naderhand

Aviodome en nog later – en verhuisd – Aviodrome is
gaan heten,
maar wat in 1963 Aeroplanorama heette. Gevestigd in
één van
de gebouwen achter de
verkeerstoren op het – toen nog niet oude Schiphol. Het museum bevond
zich op de eerste verdieping van
het gebouw wat lag achter een van
de toenmalige banen van het
vliegveld, de nu zelfs niet meer als
taxiroute in gebruik zijnde verbinding
van G3 naar E5.
Enfin, na het bewonderen van de FVIIA, een radar simulator,
kennismaking met een “flight simulator” waarbij een camera
via een ingenieus stelsel van linialen over een 3-D plattegrond
van Schiphol en naaste omgeving werd bewogen om het zicht
uit de cockpit te simuleren op een grote zwart-wit TV en tot
slot een korte rit onder de kap van een Linktrainer hoorden
we buiten plotseling allerlei sirenes afgaan. Pas op 14

augustus kwamen
we er achter wat er
gebeurd was:
Bleek dat rondvlucht
9 geëindigd was met
een klem zittend
rechter
hoofdlandingsgestel
en uiteindelijk, na de
nodige stunts om de
wielen alsnog uit te
laten klappen en
rondjes vliegen om
benzine kwijt te
raken was geland op
de 06-24 op een 200
m lange door de
Schiphol brandweer
aangebrachte
schuimlaag.
Niemand gewond
gelukkig en geen
onoverkomelijke schade aan het toestel. De 10 passagiers zijn volgens de
Volkskrant op 14 augustus onthaald op een presentje voor de schrik.
Nog steeds weet ik niet zeker of ik nu liever in vlucht 8 of in vlucht 9 van 13
augustus 1963 had willen zitten, maar verkocht was ik vanaf toen voor altijd…

--Jan

Afgelopen zaterdag alweer een estafettevlucht van LKVO (Vodochody) naar LKTB
(Turany). Dit zou een lange vlucht worden zodat werd afgesproken dat wij bij het

eerste rustpunt LKJI (Jilava) zouden beslissen of we door vliegen naar het eindpunt
of dat we dit deel zouden bewaren tot volgende week.
Joost was de planner van deze tour en had zich helemaal uitgeleefd in low passes,
touch en go’s en een pauzestop. Het was een puzzel voor sommige van ons omdat
de eerste twee T&G moesten gemaakt worden op bijna onvindbare strookjes gras,
hetgeen voor de nodige hilariteit zorgde bij de groep. In de groep had ons nieuwe lid
Frans met de naam Yellow 47 al vlot te maken met zaken die niet klopten en
uiteindelijk resulteerde in het afhaken van zijn tour. Jammer Frans, maar v olgende
keer beter, want dan heb je ook meer tijd gehad om de zaken zoals MsFs2020 en
Little Navmap in te richten. Op onze pauzeplaats werd besloten om de vlucht voort
te zetten zoals jullie in de mail van Jan.J hebben kunnen lezen met de nodige
opmerkingen. Hier nog een aantal screenshots van deze vlucht met dank aan Rene.

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

C
B
B
A
A

6 . C.
7. A.
8. C.
9. C.
10. A.

Wist U dat………..
…..onze Dieter wat minder wip bewegingen maakt?
…..wij denken dat dat aan de leeftijd zou kunnen liggen?
…..de ATC’ers in Brno na deze zaterdag allemaal ziek naar huis zijn gegaan?
…..dit vermoedelijk te maken had met een aantal vreemde vliegtuigen?
…..deze machines allemaal van de FAA waren?
…..chel een Cessna met een turbo heeft?
…..hij in no time weer bij de groep vliegt?
…..hij dan begint te fluiten?
…..dit betekend dat alles in orde is en in zijn sas is?
…..Ger een soort kolibrie vliegtuig heeft?
…..hij op 20 februari hiermee op 3000 ft aan het stilhangen was?
…..wij in spanning estafettebeen nummer 9 afwachten

…..wij Jan veel sterkte toe wensen bij het schrijven van dit been.
…..ik nu afscheid van jullie neem.
…..ik met smart ga wachten op kopij voor de volgende aflevering.
…..ik iedereen bedank voor hun zo broodnodige bijdrage.
Met groet
Henk Blösser
Secretariaat FAA/Beek

