
 

 

is er redelijk veel activiteit. Na enige proefsessies met JoinFs zijn wij op zaterdag 20 
maart met alle deelnemers gaan vliegen met JoinFs. Dit was echt gaaf, want nu kon 

april 2021 



 
 
Beste clubleden aviateurs, 
 
 
Alweer een maand voorbij en de coronaregels zijn nog steeds niet versoepeld maar 
verlengd. 
Gelukkig zijn er onze woensdagavond- en zaterdagmiddagvluchten. Ook op Discord 
iedereen elkaar zien en vlogen wij met onze eigen groep zonder last te hebben van 
ATC. Dit was ongeacht de Flightsim die je gebruikte. Je vliegt, of hoeft dan niet 
online te vliegen, hetgeen voor onze leden die nog een beetje radiovrees hebben een 
uitkomst is om relaxed mee te vliegen. Ik kan dan ook iedereen aanraden om aan dit 
soort vluchten mee te doen. Dat het gezellig is kun wel opmaken aan de stukjes 
proza die Jan J. na afloop van de vluchten via de email verspreidt. 
Het ligt dan ook in de bedoeling om eens te kijken of wij als club ook een eigen 
server op JoinFs plaatsen die 24/7 in de lucht is, zodat wij allemaal en op ieder 
tijdstip daar gebruik van kunnen maken.  
Ook in deze aflevering een stukje van Anton met een aanvulling van Rene over een 
van hun door de weekse vluchten. 
Ook Jan J. heeft ook een stukje geschreven over zijn favoriete toestel de Lockheed 

Constellation Verder onze vaste rubrieken het weerpraatje en de vragen van maand.  
John M laat ons zien welke route wij tot nu toe hebben afgelegd met onze zaterdag 
vluchten. Zie hieronder. 
 
 

 
 
 



 

 
 
ZONNIG  MADEIRA 

 

 Samen met Rene maak ik met enige regelmaat een VFR tochtje. Dep. en arr. hangen 

af van persoonlijke voorkeur. Deze keer is het mijn beurt. Madeira, zonnig eiland in 
de Atlantische oceaan. Al eens lyrisch bezongen door Eddy Christiani ( voor de 

jongere leden: Nederlandse zanger,  midden vorige eeuw, bekend van  kaskrakers 
als “Kleine Greetje uit de polder” en  “Als ik tweemaal met m’n fietsbel bel…”) Ik heb 

het eiland  twee keer bezocht, óók lang geleden. De moeder van Cristiano Ronaldo 
dos Santos Aveiro lag toen nog in de luiers. Ronaldo? Gaan we het hier over 

voetballen hebben?  Wees gerust, alleen even een verwijzing naar de mooie naam 
van  LPMA , Cristiano Ronaldo International Airport.  Welluidend en 

verwachtingsvol. Daar loop je toch heel anders door de poortjes dan op  Maastricht-
Aachen Airport? 

Terug naar onze vlucht. Doordeweekse ochtend, strak blauwe lucht, ready for 
departure, rwy 05. Clockwise rond het eiland, prachtige scenery. Wel een 

opstekende vlagerige wind en daardoor een onrustige Cessna , die dat ook 
hardnekkig volhoudt tijdens de landing. Laten we het erop houden dat deze niet 

vlekkeloos wordt uitgevoerd. 

Rene roemt vaak, voor mij tot vervelens toe, zijn oude leermeester en houdt met 
deze ook nog regelmatig contact over zijn vliegervaring. Door zijn Nieuwsbrief 

roerselen noemen we hem onderling gekscherend wel eens  Ben Paulusma  ( met 
een verwijzing naar Piet van oant moarn). Ben, op zijn beurt, voert  Rene regelmatig  

op als voorbeeld-leerling bij het promoten van zijn VFR cursus. Zoiets heet 
kruisbestuiving.  

Ik weet niet hoe Rene het naar Ben heeft verwoord maar diens antwoord is niet 
mals. Slecht voorbereid  een gevaarlijke luchthaven als  die bij Funchal uitkiezen. 

Hoe haal je het in je hoofd. Piloten krijgen voor het aanvliegen van LPMA vaak een 
aparte training en moeten over een speciale toestemming van de Portugese 

autoriteiten beschikken. De windshear is er berucht. Het tragische ongeval van een 
Martinair toestel in Faro wordt aangehaald  en Ben beluit zijn tirade met drie 

onheilspellende plaatjes over dat meteorologisch fenomeen. 

Rene stuurt me het bericht door en dat komt hard aan. Ik was het die Madeira heeft 

uitgezocht en daarmee een vliegvriend in het ongewisse heb gebracht. Voor mijzelf 
maakt het niet zoveel uit. Ik vlieg in mijn nadagen en het is de vraag of ik nog door 

de volgende medische PPL keuring kom. 



Gelukkig is alles op Madeira goed gegaan en zal Rene na mijn uitglijder hopelijk 

geen stagnatie ondervinden in zijn tot nu toe veelbelovende vlieg carrière.  Ben, 
streng in de leer als hij is, zal het mogelijk moeilijk vinden zijn model leerling nog 

onderdeel te laten  zijn van zijn reclame campagne. In dat geval heb ik een tip met 

gegarandeerd een verrassend resultaat. Laat de cursusprijs iets zakken. Krijgt Jan 
Modaal ook een kans. 

Anton. 

 

 

 
 
 
En dan hier de ervaring van Rene 
 

G1000 en Wind 
Shear 

 

 
PHKYO en PHAQV geland op LPMA Madeira. Wat we toen nog niet wisten? Dat je voor 

het landen op dit Portugese eiland special licence een vereiste is. Hoe we aan die kennis 



komen heeft te maken met onze eigen weerspecialist Ben. Hij vroeg zich af of we geen last 

hadden gehad van de verraderlijke wind shear tijdens de landing? Dit vraagt om een kleine 

uitleg. Tijdens een van onze groepsvluchten kwam de boordradio G1000 ter sprake. Hoe 

werkt deze? Al snel werd dan ook het idee geboren om dit in een clubavond via Discord te 

behandelen. Ben, John, Math en Dieter gaven ook adviezen. In een vraag over de G1000 

aan Ben stuurde ik bovenstaande foto mee. En niet veel later kreeg ik tekst, afbeeldingen 

en uitleg over de betekenis van Wind Shear. Dit wil ik dan ook graag met jullie delen. 

Windschering is een zeer lokale, plotselinge verandering in de wind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 3 soorten t.w. Verticale windschering is een verandering van de horizontale wind 

tussen twee punten in de verticaal. Horizontale windschering verandering van horizontale 

wind tussen twee punten in het horizontale vlak. Schering van de verticale wind verandering 

verticale wind tussen twee punten in hetzelfde horizontale vlak. Veranderingen van 

windsnelheid of de windrichting of beide tegelijk. Windschering is een van de grootste 

gevaren voor de luchtvaart. 

 
 

Fronten 
 

Een front is een overgangszone tussen verschillende soorten lucht, bijvoorbeeld 
koudere en warmere of drogere en vochtigere lucht. 

 

De voorste begrenzing van warmere lucht wordt warmtefront genoemd. Komen we 
na het voorbijtrekken van een front in koudere lucht terecht, dan noemen we dit een 
koufront. In de meeste gevallen passeert 



eerst een warmtefront en daarna een koufront.  

 

Doorsnede van de atmosfeer: een depressie met een warmte- en koufront (Bron: 
Wikipedia) 

 

Het naderen van een front is meestal al te merken aan het weer. Zo zal de wind in 
de regel al ruim voor een frontpassage toenemen en geleidelijk van richting 
veranderen, in tegengestelde richting van de wijzers van een klok. 

Warmtefront: 

Een warmte front kondigt zichzelf al ver van te voren aan met cirrusbewolking. 
Deze gaat geleidelijk over naar cirrostratus, altostratus en op het laatst naar 
nimbostratus. De zonnestraling wordt daarbij steeds meer tegengehouden. Uit de 
nimbostratus valt motregen. Bij de frontpassage trekt de wind aan. De luchtdruk die 
eerst langzaam daalde, daalt ineens snel. De temperatuur gaat omhoog. Na de 

frontpassage blijft het vaak egaal bewolkt. De wind ruimt. De windkracht en 
luchtdruk blijven constant. 



Koufront: 

Na een warmtefront volgt vaak een koufront, herkenbaar aan cumuluswolken met 
een sterke verticale opbouw, die uitgroeien tot heftige regen of onweersbuien. Deze 

kunnen gepaard gaan met sterke windstoten. De luchtdruk daalt sterk. De wind 

neemt in kracht toe. Bij de frontpassage ruimt de wind plotseling en is de 
windsnelheid het grootst. De luchtdruk is dan het laagst. Na de frontpassage stijgt 

de luchtdruk tot hogere waarde dan voor het front. De lucht wordt weer helder 

Occlusiefront:  

Een occlusiefront ontstaat doordat een koufront een warmtefront inhaalt. Het front 
dat zo ontstaat, heeft de kenmerken van zowel warmte- als koufront. 
Stratusbewolking gaat over in cumulusbewolking. 

Frontpassage voorspellen 

Meteorologen kunnen het tijdstip van een frontpassage globaal bepalen op grond 
van weerwaarnemingen en computerberekeningen. De activiteit van een front kan 
echter veranderen en het front kan ook plotseling vertragen. In dat laatste geval 
blijven we langere tijd aan de voorzijde van het front. 

Een afwijkende inschatting van het tijdstip van de frontpassage of van de activiteit 
van het front, leidt in vrijwel alle gevallen tot een weersverwachting die niet 
uitkomt. Voor een warmtefront uit kan het weer zelfs tijdelijk verbeteren. Dit komt 
doordat de van zuid naar oost gedraaide wind meestal warmere en drogere lucht 
aanvoert. 

AFKORTINGEN WOLKEN OP AFBEELDING: 

 

CU  CUMULUS 

CB CUMULONIMBUS 

NS NIMBOSTRATUS 

AC ALTOCUMULUS 

SC STRATOCUMULUS 

 

1. Mention a few main basic parts of a turbofan engine?  

a. LPC (Low Pressure Compressor), MPC (mid Pressure Compressor) 
and the LPT (Low Pressure turbine) 



b. LPC (Low Pressure Compressor), MPC (Mid Pressure Compressor), 

LPT (Low Pressure Turbine), HPT (High Pressure Turbine) and the 
bearings in the engine 

c. LPC (Low Pressure Compressor), HPC (High Pressure 

Compressor), Combustion chamber and the LPT (Low Pressure 
Turbine). 

 
2. Normally the navigation frequencies are controlled by .... 

a. the FMGC's/FMC's 
b. each individual RMP 

c. the ADIRU/IRS systems 
 

3.  Slats are also referred to as ...  
a. leading edge flaps 

b. trailing edge flaps 
c. speed brakes. 

 
4.  During your approach for runway 24 you see three red and one white 

light. This indicates you're ......... 
a. on the correct visual slope 

b. below the visual slope 
c. above the visual slope. 

 
5. Both lift and drag would increase when the ...... are used 

a. Spoilers 
b. none of the answers is correct 

c. Flaps 

 

6. In welk van onderstaande gevallen dient een leerling-vlieger vliegmedisch te 
zijn goedgekeurd?  

 

 a. Als hij solo gaat vliegen. 

 b. Als hij overland gaat vliegen met een instructeur.  

 c. Als hij theorie-examen gaat doen.  

 d. Als hij vlieglessen gaat nemen. 

 

7. In welke van onderstaande situaties is de kans op motregen het grootst?  
 

a. In een stabiele atmosfeer.  

b. In een onstabiele atmosfeer.  



c. In een snel stijgende luchtmassa.  

 

 

8. Wat is de definitie van 'flight time' (vliegtijd) van een luchtvaarttuig?  
 

a. Het tijdsverloop van het moment dat het vliegtuig (bij helikopter: de rotor) 

in beweging komt met de bedoeling om op te stijgen tot het ogenblik dat het 
vliegtuig (bij helikopter: de rotor) aan het eind van de vlucht uiteindelijk tot 

stilstand komt.  

b. De in het vliegplan vermelde verwachte vliegtijd.  

c. Het tijdsverloop van het moment dat het zich in de lucht verheft tot het 

moment dat het de grond weer raakt.  

 

 

9. Welke van onderstaande beweringen omtrent de overtreksnelheid is juist bij 
afname van het vliegtuiggewicht?  

 

a. De overtreksnelheid zal toenemen.  

b. De overtreksnelheid zal niet veranderen.  

c. De overtreksnelheid zal afnemen. 

 

10. Wat is de betekenis van de standaarduitdrukking "ACKNOWLEDGE"?  
 

a. Verstrek aan mij informatie betreffende ……  

b. Laat me weten dat u dit bericht heeft ontvangen en begrepen.  

c. Ik kan niet voldoen aan uw verzoek.  

 



Mijn Lockheed Constellation 

 

Mijn verhaal over het mooiste vliegtuig ooit gebouwd 

Laat ik starten met een algehele disclaimer: mijn mening over wat het mooiste vliegtuig ooit gebouwd is 

hoef je niet te delen. Dat gezegd zijnde ga ik vanaf nu mijn gang en probeer in elk geval jou als lezer 

enthousiast te krijgen over een vliegtuig wat tot op de dag van vandaag veel mensen tot de verbeelding 

spreekt.  

 

Mijn liefde voor de Constellation begon met het ontdekken van de stermotor, ergens in 1960. Mijn vader 

was leraar wiskunde op de Ambachtsschool in Heerlen, toentertijd een respectabel onderwijsinstituut. In 

vakantietijd mocht ik als 10-jarig jongetje soms achter op de Solex mee naar de school. Als je dan de 

imposante entree van het gebouw aan het De Hesselleplein in Heerlen binnenliep stonden er in de hal 2 

prachtige modellen. Allereerst een opengewerkt scheepsmodel van de MS Willem Ruys, ik schat schaal 1:50, 

meer dan 3 meter lang in elk geval. Het stond in een glazen vitrine, op houten poten en met een schakelaar 

kon je de stroom inschakelen, waarop de lichtjes overal in het model aangingen en de schroeven begonnen 

te draaien.  

Bijzonder mooi, maar het model er tegenover in de hal intrigeerde me meer:  een deels opengewerkte 

stermotor, niet op schaal maar op ware grootte. Ook dat model kon je in beweging zetten met een 

schakelaar. Ik herinner me nog goed de fascinatie die ik had voor al de onbegrijpelijke bewegingen van 

onderdelen in dat model die uiteindelijk er toe leidden dat de propeller-as begon te draaien. 

Een eerste kennismaking 

De voordelen van een vader die leraar was op de Ambachtsschool reikten evenwel nog verder. Op een 

gegeven moment vertelde hij dat het jaarlijkse schoolreisje van de leerlingen die zomer naar Schiphol en 

het Veiligheidsinstituut in Amsterdam zou gaan. Die kans om op Schiphol rond te kijken wilde ik me niet 

laten ontglippen. Het kostte wel wat aandringen, maar ik mocht mee.  



Zo kwam het dat we op een wat mistige junimorgen op het De Hesselleplein stonden te wachten op de 3 

bussen van de White Cars die voor het reisje besteld waren. Een reis naar Amsterdam was in 1958 nog wel 

echt een reis: een stukje enkelbaans autoweg tot Geleen, dan ouderwetse rijksweg door Sittard, Roermond 

en Weert naar Eindhoven, de ringweg door die stad naar de Boschdijk  en vervolgens een vierbaans autoweg 

– wel nog even door Den Bosch - vanaf Eindhoven. Omdat we rond zes uur ’s ochtends waren vertrokken, 

stonden we toch om half elf op de stoep bij het Veiligheidsinstituut. Het veilig gebruik van ladders en zo 

interesseerde me minder, dus na het opeten van de meegenomen boterhammen was ik blij dat we weer in 

de bus konden en koers zetten naar 

Schiphol. Dat ging in die tijd nog 

via de binnenwegen die langs de 

Bosbaan uiteindelijk bij de 

ringdijk van de Haarlemmermeer 

uitkwamen. Daar linksaf en 

vervolgens konden de bussen tot 

vlak bij het stationsgebouw 

komen. Vanwege tijdgebrek 

beperkte het bezoek aan Schiphol 

zich tot een half uurtje uitzicht-

balkon, want de bussen werden om 

7 uur weer in Heerlen verwacht.  

Het platform van de luchthaven 

was redelijk vol met 

Constellations, DC-3’s, DC-6-en 

en een enkele DC-7 en zelfs een supermoderne Vickers Viscount met de gillende turboprop motoren.  



 

Sorry overigens dat ik de hand van mijn buurman mee gefotografeerd heb, maar ik was te diep onder de 

indruk van het instapritueel in de SAS DC-6. De hoeveelheid aanwezig grondpersoneel leek het aantal 

reizigers – allemaal mannen met net pak trouwens -  met gemak te overtreffen, bovenaan de trap stonden 2 

stewardessen klaar met de dagbladen, kortom: full-service was vanzelfsprekend. Zo’n vlucht vanaf 

Amsterdam naar Kopenhagen met de DC-6 duurde 2 uur zuivere vliegtijd. Doorvliegen naar Oslo en 

Stockholm kon met hetzelfde toestel zonder uitstappen. Het was wel zo dat je dan van 16.15 uur tot ’s avonds 

21.50 uur in het vliegtuig zat om in Stockholm te kunnen uitstappen. Ticketprijs enkeltje Kopenhagen: 

vanaf 332 harde vijftiger jaren guldentjes. Een gemiddeld jaarinkomen in die tijd: ca.  fl. 2000,- . Er is wél 

wat veranderd sinds toen… 

De bouwplaat 

Weer thuis was het natuurlijk eerst een paar weken 

wachten tot het rolletje met twaalf 6 x 6 foto’s op 

verantwoorde wijze was volgeschoten. Ontwikkelen 

en afdrukken van zo’n rolletje was niet goedkoop. 

Zes gulden was je er gauw mee kwijt. 

Maar goed, het rolletje weggebracht en na nog een 

week wachten lagen de foto’s klaar bij Foto 

Notermans in de Akerstraat op Spekholzerheide. De 

winkelier ging haalde zoals altijd de foto’s uit het 

envelopje als je ze kwam afhalen. Dan nam hij ze één 

voor één met je door en beoordeelde de fotografische 

merites. Na het ondergaan van de voorspelbare 

kritiek op de mee gefotografeerde hand ontdekte ik 

min of meer op zijn aanwijzing pas het fantastisch 

mooie ranke toestel dat ik een aantal keren had vastgelegd op het celluloid. 



Gelukkig hadden we thuis de Grote Winkler Prins, dus ik kon opzoeken welk toestel het was geweest. Het 

bleken een paar KLM Constellations te zijn. 

Daarmee was mijn volgende knutselproject geboren. Op naar boekhandel “De Mijnlamp”, eveneens op de 

Akerstraat op Spekhei en daar een bouwplaat van de KLM Constellation aangeschaft.  

Helaas is er van mijn kartonnen 

Constellation niks overgebleven en ik moet 

ook eerlijk bekennen dat mijn handigheid 

met Velpon niet zo ver ging als die van de 

maker van het model in de afbeeldingen, 

maar gelukkig kun je als liefhebber zelfs 

tegenwoordig nog altijd terecht bij 

Bol.com om voor € 19,20 zo’n 

legendarische bouwplaat aan te schaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De vorm 

In de loop van de tijd verdiepte 

ik me steeds meer in de 

techniek, te beginnen met de 

imposante dubbelrij 

stermotoren, de voor het eerst 

toegepaste hydraulische 

bekrachtiging van de roeren en 

de voor het eerst op een groot 

passagiersvliegtuig toegepaste 

drukcabine. 

Ook de boeiende geschiedenis 

van het toestel fascineerde me: 

een wat eenzame stinkend rijke 

zonderling die zijn geld stak in 

de ontwikkeling van zo’n 

geavanceerd toestel door zo’n – 

op het terrein van grote passagiersvliegtuigen - onbekende firma als de Lockheed Corporation. Zowel over 

de techniek als over de geschiedenis valt nog wel een apart verhaal te schrijven. 

Maar allesoverheersend bleef toch wel de diepe indruk van de prachtig, vloeiende lijnen die de romp van 

dit toestel zo kenmerkten. Wie nu denkt dat die vorm er alleen maar was voor de mooiigheid, die vergist 

zich. De extreme eisen die door de  zonderlinge investeerder waren gesteld, met name de reikwijdte “coast-

to-coast” zonder tussenlanding in combinatie met een kruissnelheid die hoger was dan die van de toen 

gebruikelijke jachtvliegtuigen hadden er toe geleid dat men zich bij Lockheed flink achter de oren krabde. 

Hoe kon je deze extremen verenigen? De gevraagde snelheid maakte motoren noodzakelijk die krachtiger 

waren dan alles wat er tot dan toe op passagiersvliegtuigen was gemonteerd. En die krachtige motoren 

leidden onverbiddelijk tot propellers met een erg grote diameter om al die kracht in luchtstroming om te 

kunnen zetten. Daarom kwam de romp vrij hoog op de poten te staan, met een lang, nogal fragiel 

hoofdlandingsgestel mede als gevolg. 

Om er voor te zorgen dat het neuswiel niet een nog veel langere poot nodig zou hebben koos men voor een 

naar voren toe 

geleidelijk aflopende 

neuspartij. Nog steeds is 

de neuswielpoot van een 

Constellation niet echt 

kort te noemen, zoals op 

de bijgaande foto van 

een Super Constellation 

van KLM is te zien. 

Aan de achterzijde van 

het toestel ontstond een 

ander probleem. Voor 

de nodige 

richtingsstabiliteit 

gepaard aan een lage 

luchtweerstand had 

Kelly Johnson, de 

hoofdontwerper bij 

Lockheed, een constructie met 3 parallel opgestelde roeren bedacht. Niet ongebruikelijk in die tijd, maar 

wel een probleem in combinatie met de 4 krachtige motoren. Want de effectiviteit van die roeren werd sterk 

beperkt door de luchtstroom (prop wash) van de 4 propellers. Daarom moest de staartpartij omhoog. Die 



combinatie van de omlaag gebogen neus en omhoog lopende staart met de karakteristieke 3 richtingsroeren 

heeft geleid tot de fraaie vormen van de Constellation. Of eigenlijk mag ik haar nu wel “Connie” noemen….  

 

De Constellation op vliegveld Beek 

Regelmatig fietste ik op woensdagmiddag naar het vliegveld. De bovenstaande foto moge als bewijs 

daarvoor dienen: ik, op de fiets voor de hoofdingang van de Luchthaven Zuid-Limburg. Met het bedenken 

van té grote namen voor het vliegveld hebben ze in Beek en bij de provincie nooit moeite gehad. 

Zoals te zien op de foto hiernaast: mijn broer 

fietste regelmatig mee en samen gingen we dan op 

onderzoek naar het verkeer op de luchthaven. 

Meestal beperkte het  zich tot wat Tiger Moths, 

Piper Cubs, Cessnaatjes en een enkele militaire 

straaljager. Maar af en toe stond er net zo’n grote 

Constellation klaar op het platform om te vertrekken. 

Puur genieten was het als dan één voor één de motoren werden ontstoken. Ja, ontstoken, want de start 

procedure ging steevast gepaard met veel rook en steekvlammen uit de op te starten motor. De Firemen 

stonden altijd paraat (toen al, hé Jan?) en de captain keek uit zijn open raam naar het gebeuren buiten om 

te checken of zijn boordwerktuigkundige ook goed bezig was. Machtig gezicht, waarvan ik helaas geen eigen 

foto’s heb. Daarom als afronding van dit Connie-verhaal de enige foto van een Connie op Beek die ik uit de 

internet archieven heb kunnen opduikelen. 

--Jan 
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 En dan nu nog de oplossingen van de vraag van de maand april. 

1. C   6 .  A 

2. A   7.   A 

3. A   8.   A 

4. B   9.   C 

5. C   10. B 

  



Wist U dat……….. 

…..John opeens voor je kan opduiken? 

…..je dan dwars door hem heen vliegt? 

…..dit ook gebeurd op de runway? 

…..dit vermoedelijk te maken heeft met een black out? 

….formatievliegen nog niet meevalt? 

…..Dieter vaak komt met kerkraadse opmerkingen? 

…..je dan hoort: Een goede piloot heeft altijd een snoeischaar bij zich??? 

…..je ook hoort “Lek mich a moka” en “Foekswild”? 

…..Wij op de apron van Tirana aandachtig hebben zitten turen naar Ben? 

…..hij op de apron bij het remmen zijn voeten naar buiten doet? 

…..dit verdomd veel lijkt op een Flinstone stop? 

…..wij nu weten waarom zijn schoenen zo snel slijten! 

….. Joost som bij een tussenstop vrij lang wegblijft? 

…..Meestal spurt hij dan weg naar de shop 

…..hij daarna moeilijk en onduidelijk praat? 

…..dit toch een geval van slivovitsj zou kunnen zijn? 

…..de baan op Tivat erg breed is? 

.,….er dan piloten zijn die rechts gaan inhalen tijdens de landing? 

…..ik er weer mee op hou. Niet te veel eieren eten want daar wordt je winderig van. 

  
Met groet 

Henk Blösser 

Secretariaat FAA/Beek 


