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De tijd vliegt, we zijn alweer in de 4e maand van het jaar, n.l. april. Het valt niet mee om ons blad 

iedere maand gevuld te krijgen, maar dankzij een paar leden die toch wel moeite hebben met 

onze redacteur, lukt het weer iedere keer om ons blad te vullen. Hiervoor heel veel dank. 

Onze gezamenlijke toer van Amsterdam naar Batavia hebben we voor de helft gevlogen.  Zoals 

onze voorzitter heeft gemaild gaan wij in de winter of in een nieuwe pandemie de andere helft 

vliegen. Het waren leuke tripjes waarin veel gelachen werd om de kapriolen die sommige van 

ons ( nee John ik had het niet over jou en ook niet over jou Frans) lieten zien. Ook werd er veel 

geholpen waardoor onze kennis van MsFs2020 wederom vergroot werd. 

Over John gesproken, die heeft zoals beloofd de Batavia route wederom op kaart gezet en ik wil 

hem daarvoor complimenteren want dat is toch een grote klus. Kijk maar eens hoe ver we zijn 

gekomen. 

 

John je tekencontract voor het vervolg van de Bataviaroute is verlengd!! 

Verder hebben wij wederom deelgenomen aan de open avond van het vista college op 31 maart vanaf 1800  

tot 2100 uur. Ben heeft als inzending de ramp op tenerife van 27 maart 1977 gestuurd. Heftig. Verder een 

paar anekdotes van stewardessen en een profielbeschrijving van een piloot. Ook de reactie op ons 

aprilgrap mailtje wordt even bekeken. Wordt Beek een atractiepark ? En uiteraard onze vaste rubriek Wist 

U Dat….? Veel leesplezier. 

 

 



 

Op 27 maart 1977 botsten twee passagiersvliegtuigen van de Nederlandse maatschappij KLM en 
het Amerikaanse Pan American World Airways (PanAm) tegen elkaar op het Spaanse eiland 
Tenerife. Bij het ongeluk kwamen 583 mensen om het leven en slechts 61 inzittenen overleefden 
de ramp. Nooit in de geschiedenis zijn er door een vliegtuigramp, waarbij geen sprake was van 
een terroristische aanslag, meer slachtoffers gevallen.  

     Verongelukt KLM toestel 'De Rijn' 

Aanleiding grootste vliegtuigramp uit de geschiedenis 

Eerder op de dag van de vliegtuigramp vond er op de luchthaven van het nabijgelegen eiland 
Gran Canaria een bomaanslag plaats. Er waren berichten dat er nog een tweede bom aanwezig 
was. Vanwege deze dreiging werden veel binnenkomende vluchten omgeleid naar de luchthaven 
Los Rodeos op Tenerife. Tegen het middaguur bleek de bommelding voor de tweede bom loos 
alarm en werd het vliegverkeer weer opgestart. Vanwege de grote drukte die door de omleiding 
op het vliegveld van Tenerife was ontstaan, moest de startbaan tevens als taxibaan worden 
gebruikt. 

  Vlaggen halfstok voor het KLM hoofdgebouw in Amstelveen 

Miscommunicatie tussen piloten en luchtverkeersleiding 

De Boeing 747-206B van KLM stond klaar op de startbaan om via Gran Canaria terug naar 
Amsterdam te vliegen. Intussen was er dikke mist ontstaan waardoor het zicht van de piloten 
slechts driehonderd meter was. De co-piloot van het toestel herhaalde de instructies van de 
luchtverkeersleiding nog terwijl de gezagvoerder zonder toestemming aan de start begon. 
Vervolgens meldde de co-piloot snel aan de verkeerstoren: "We are uh, taking-off". Maar precies 
op hetzelfde moment kreeg de luchtverkeersleiding vanuit de Boeing 747-121 van PanAm het 
bericht dat dit toestel op dezelfde baan aan het taxiën was. De PanAm had namelijk instructies 
gekregen om de derde afslag op de baan te nemen om zo ook bij het startpunt aan te komen. 
Deze afslag werd echter gemist waardoor de PanAm verder over de baan taxiede in de richting 



van de KLM. Door de mist konden beide piloten elkaar niet zien, maar ook de verkeersleiding zag 
ze niet. Omdat de beide vliegtuigen op hetzelfde moment een bericht aan de verkeersleiding 
doorgaven kwam er ruis op de zender, waardoor de piloot van de KLM verdere instructies niet 
hoorde. Toch steeg de KLM op. De piloot zag de PanAm pas toen hij de vlucht niet meer kon 
afbreken. 

Fatale botsing tussen twee jumbo’s 

De piloten van het Amerikaanse toestel zagen de lichten van het opstijgende vliegtuig naderen en 
probeerden tevergeefs van de startbaan te draaien. Het vliegtuig van KLM steeg op zijn beurt 
sneller op dan gebruikelijk waardoor de neus het andere toestel niet raakte. De motoren en het 
landingsgestel boorden echter een gat in de flank van de PanAm. De Boeing van KLM crashte na 
een val van honderdvijftig meter hoogte op de startbaan. Beide vliegtuigen vlogen in brand. 

                      Herdenkingsmonument Westgaarde 

Slachtoffers en nagedachtenis 

Alle 234 passagiers en de 14 bemanningsleden van het toestel van KLM vonden de dood. Van de 
369 inzittenden van het Amerikaanse toestel overleefden slechts 61 personen de ramp. Op de 
begraafplaats Westgaarde in Amsterdam, waar een groot deel van de Nederlandse slachtoffers 
is begraven, is een monument ter nagedachtenis aan de ramp geplaatst. Op het Spaanse eiland 
werd ook een herdenkingsmonument onthuld: een achttien meter hoge wenteltrap genaamd 
‘Stairway to Heaven’. Naar aanleiding van het drama zijn de veiligheidsmaatregelen in de 
luchtvaart, vooral op het gebied van communicatie tussen piloten en luchtverkeersleiders, 
ernstig aangescherpt. 

Eve iets luchtigers. Ik kwam tijdens het surfen op het web enkele verhaaltjes tegen van 
stewardessen. Hier enige verhaaltjes van hun vluchten. 

               

Er was een passagier die zijn teennagels zat te knippen en een hoopje maakte van alle nagels die 
hij had verzameld. Toen hij vroeg of ik ze weg kon gooien voor hem, keek ik hem zo verbeten aan 
dat ik vermoed dat hij wel doorhad dat-ie te ver ging.' 



Mijn vriend liep naar de wc om zijn handen te wassen. Hij praatte met mij terwijl hij de deur 
opende. Wat hij niet wist en zag, was dat er een dame op de wc zat die vergeten was de deur op 
slot te doen. Hij stapte naar binnen, en zij probeerde heel snel haar onderbroek omhoog te 
trekken. Maar daardoor verloor ze haar evenwicht en vielen ze beiden de wc uit, het gangpad in.' 

Ik werkte op een vlucht naar Houston die drie uur vertraagd werd terwijl de passagiers al in het 
vliegtuig waren. Ik zag een jongen en een meisje die zich aan elkaar voorstelden toen ze naast 
elkaar gingen zitten. Ze werden langzaam dronken samen. Daarna doken ze tot twee keer toe 
samen de wc in - ze bleven maar bezig met elkaar. Tegen de tijd dat we landden zat ze op zijn 
schoot. Na de landing liepen ze hand in hand het vliegtuig uit alsof ze elkaar al jaren kenden.' 

(bron: Men’sHealth) 

De aprilgrap was dit jaar weer door Joost via mij naar de leden verstuurd. Op het mailtje kwamen toch 
wel een paar reacties die ik jullie niet wil onthouden.  Dit was de mail: Beste leden van de FAA, 

 
Wellicht hebben jullie via de media vernomen dat er op korte termijn een beslissing gaat vallen 
over Airport Maastricht. Enkele scenario's worden momenteel uitgewerkt en gepresenteerd aan 
de leden van de Provinciale Staten Limburg. 
Een van de scenario's wordt momenteel [ met crowdfunding ] uitgewerkt door Toparchitecte 
Francine Houben.  
* En er ligt nog een plan …! 
Het Vista-college is een onderzoek gestart om het vliegveld, en het Aviation Competence Centre 
in het bijzonder, in de toekomst te betrekken bij hun afdeling Toerisme, Recreatie en Horeca. 
In het kader van deze drie fundamenten wordt er gedacht aan een activiteitencentrum. Te lezen: 
het creëren van een gigantische flightsimulator in de hal van het Aviation Competence Centre.  
Jullie begrijpen dat MSFS2020 zich daar goed voor leent; temeer met het gegeven dat MSFS2020 
vrij snel gaat komen met een Multi Screen System.  
Via crowdfunding wil de FAA meedoen aan dit onderzoek. Vandaar dat wij jullie goedkeuring 
willen vragen om een bijdrage van € 500,- te 'doneren' aan dit onderzoek. Bij meerderheid van 
stemmen geven wij toestemming om mee te doen aan dit project. 
Namens de staf FAA  
Ps: Het tijdstip rond deze ontwikkelingen is misschien ongunstig, maar wij willen serieus aan de 
slag om de ruimte van het Aviation Competence Centre / Flying Armchair Association tot een 
toplocatie te maken 
 
En dit waren de reacties geanonimiseerd : 
 

- Als we de staatsloterij winnen , kopen we het hele vista college op. 
- Hopelijk komen er dan weer meer naar de club bijeenkomsten 
- Ben het ook mee eens 
- We gaan de postcodeloterij winnen en doen wat nodig is! 
- Ik zeg meteen ja tegen zo'n plan. 
- En helemaal als Math bereid is om die 5000 Euro te betalen. 
- Of heb ik het niet goed begrepen en wil Math de contributie van de FAA  verhogen? 
- En als we dan toch bezig zijn, kopen we die Fokker van Air Hollandia van Samco, knappen 

die op in de hal van het Vista College en maken er een Simulator van.                                                        
Als alle leden daaraan mee willen betalen: DOEN 

- Helemaal mee eens beste naamgenoot 
- 500 Euro lijkt mij wat karig. Maak er maar 5000 van. Schijntje voor zo'n super Flight 

Simulator.      Goed gedacht Math, ik zou zeggen minstens 15000 (is maar 500 per 
persoon), en dan heb je toch wel een leuk begin. 



- Ja hoor …Doen !  
- Bij deze wil ik op hier op reageren. 
- Het zijn fantastische plannen die worden uitgewerkt. 
- Natuurlijk moet de club hier een bijdrage aan leveren. 
- Het Vista College heeft in grote lijnen een eigen plan ontwikkeld voor de toekomst van 

onze regionale luchthaven. De staf heeft voorgesteld dat onze FAA dit actief gaat 
ondersteunen. Alleszins verklaarbaar, en dat niet alleen omdat we er zelf ook garen bij 
spinnen. We zijn inwonend, betalen geen huur etc. en mogen gebruik maken van hun 
professionele simulator. Zoiets schept verplichtingen. Een aantal leden heeft meteen 
enthousiast gereageerd. Sommigen voegden daar  opvallende ideeën aan toe. Het mag niet 
alleen onze penningmeester een flinke duit kosten, ook privé willen we kennelijk de 
portemonnee wel trekken. Het gros van onze leden heeft nog niet gereageerd maar dat 
wijt ik aan het simpele feit dat onze community niet zo gauw de kroontjespen in het 
inktpotje doopt. Als jullie voormalige scribent heb ik dat meerdere malen mogen ervaren. 
Ik ga er daarom van uit dat we de stelling “geen bericht is goed bericht” mogen hanteren 
en daarmee de staf groen licht geven. Ik wil geen spelbreker zijn maar heb wel bezwaren 
tegen het nemen van een flinke hap uit onze club kas, waarmee we als het ware een 
“artikel 12 gemeente” worden. Dat moeten we op een andere wijze oplossen. 
Een landelijk ochtendblad (bekend van de beste oliebollen van het land) komt jaarlijks 
begin april uit met het uitroepen van de vijf beste  1 april grappen van het jaar. Dat zal dit 
jaar niet anders zijn. Daar horen een paar vette geldprijzen bij omdat men ervan uit gaat 
dat de grappen meestal van verenigingen of groeperingen komen die een extra centje wel 
kunnen gebruiken. En, let nu goed op, er is ook altijd een poedelprijs voor de slechtste 
april  grap . Ik denk dat wij hele hoge ogen gooien om voor dit laatste in aanmerking te 
komen.  
Geachte staf, kom in actie. Even een kleine hint naar het bewuste dagblad en we zitten op 
rozen. Landelijke bekendheid en een ( ook niet geringe) poedelprijs waarmee we onze 
crowdfunding kunnen bekostigen zonder dat dit onze Joost over de kling jaagt. 
 

 
Leuke reacties 

 

 

Vliegers behoren tot de meest geteste beroepsgroep van onze wereld. Ook voor allerlei andere 
baantjes zijn er testjes, maar het komt niet in de buurt van de hoeveelheid testen die wij voor en 
tijdens onze carrière moeten doorstaan. Eerst word je getest op medische geschiktheid, dan op 
aanleg voor het vliegen en uiteindelijk wordt ook je psychische stand van zaken uitgebreid 
bekeken. 

De manier van testen is in de loop der jaren nogal eens veranderd. In de begintijd van de 
luchtvaart was er in Frankrijk bijvoorbeeld een testje om te kijken hoe de aankomende aviateur 
op onverwachte situaties reageerde. Terwijl de zuster wat testapparatuur aan handen en voeten 



vastmaakte en je daarbij vriendelijk toelachte, schoot de dokter vlak achter je hoofd met een 
pistool een losse flodder af. Niet veel aanstormende talenten kwamen zonder kleerscheuren 
door deze knalproef. En bij een aantal Nederlandse luchtvaartmaatschappijen werd het 
psychologische testbeeld tot niet zo heel lang geleden bepaald door het tekenen van een boom of 
het bestuderen van het handschrift van de kandidaat. 

Inmiddels zijn de testen steeds beter geworden en bieden ze een aardig beeld van wat de 
maatschappij van haar toekomstig personeel kan verwachten. Je wilt tenslotte geen gekken in je 
bedrijf en zeker niet in de cockpit. Nadat een geesteszieke copiloot in maart 2015 zijn Airbus in de 
Franse Alpen tegen een berg vloog, kwam Europa met sterk verhoogde eisen ten aanzien van het 
testen van de psychologische gesteldheid van vliegtuigbemanningen. Natuurlijk krijg je het nooit 
helemaal waterdicht, maar we komen toch een heel eind in de buurt. 

Iemand als Poetin zou nooit door de test komen. Deze man heeft zoveel storing in zijn 
bovenkamer, dat de uitslag van onze testen genoeg zou opleveren om hem de toegang tot een 
cockpit levenslang te ontzeggen. Daarom lijkt het mij niet meer dan logisch dat iedereen die de 
ambitie heeft om op een hoge positie aan het stuur te draaien en op knoppen te drukken, eerst 
even onze psychologische test mag doen. Als er op dat moment enige storing van betekenis 
geconstateerd wordt, dan is er nog alle tijd om de kandidaat te wijzen op andere interessante 
carrièremogelijkheden, bijvoorbeeld in de tuinbouw of op een administratiekantoor. In ieder geval 
verkleint dat de kans op oorlogen, die vrijwel altijd door gestoorde psychopaten begonnen 
worden. 

Jan Cocheret 

Deze column verscheen in de maart-uitgave van Luchtvaartnieuws Magazine 
 

 

Fantasie-illustratie van een herontwikkeld vliegveldterrein. Afbeelding: Mecanoo 

Wat kun je doen met oude vliegvelden? Het vermaarde architectenbureau Mecanoo van Francine 
Houben adviseerde de provincie donderdag mee te gaan in de ‘nieuwe tijd’ en Maastricht Aachen 
Airport te herontwikkelen. 



In München, Londen, Oslo, Taipei en Californië veranderden oude vliegvelden in 
evenemententerreinen, natuurparken, speelparadijzen en nog veel meer. Dichterbij, in 
Soesterberg, is gekozen voor natuur, recreatie en woningbouw. Francine Houben, de 
voornaamste spreker op een symposium van de Alliantie tegen uitbreiding van Maastricht 
Aachen Airport, had aan inspiratie geen gebrek. 

De vermaarde architecte en haar 130 medewerkers tellende bureau Mecanoo kon dankzij 
crowdfunding door de Alliantie worden ingehuurd, hoewel ook meespeelde dat zij in Zuid-
Limburg opgroeide en daar nog iets mee heeft. Houben verkende samen met 
landschapsarchitecte Anne Marie van der Weide de mogelijkheden van herontwikkeling van het 
vliegveld in Beek: een levendige campus, start-ups, natuur, evenementen, recreatie, woningbouw 
en nieuwe groenverbindingen. De toren en enkele gebouwen zouden worden behouden.       

Varianten 

Herontwikkeling is één van de vier varianten waaruit Provinciale Staten op 3 juni een keuze 
moeten maken. De presentatie was dan ook bedoeld voor de provinciale politiek. In een 
maatschappelijke kosten- en batenanalyse kwam herontwikkeling weliswaar in brede zin als 
‘beste voor Limburg’ naar voren, maar twee andere varianten liggen sinds vorige week 
nadrukkelijk op tafel. 

Francine Houben constateerde dat er rondom Beek op een uur rijden nog zeven luchthavens 
liggen. „Wordt het geen tijd dit oude oorlogsvliegveld te vervangen door een bestemming die 
meer in lijn is met de nieuwe economie, de nieuwe tijdgeest, nieuwe mobiliteit en nieuwe 
recreatie?” 

Het gaat bij MAA steeds bijna alleen over geluid, constateerde de architecte. „Dat beperkt de 
mogelijkheden. Dit vliegveld is in de oorlog aangelegd. Op veel plaatsen zijn dergelijke 
luchthavens gesloten en vervangen door iets heel anders. Kijk eens met een meer duurzame en 
ruimtelijke blik.” 

Verandering 

We zitten economisch midden in een nieuwe periode van verandering, vervolgde Houben. Natuur 
en recreatie zijn kernwaarden van Zuid-Limburg. Mecanoo, dat onlangs een ontwerp maakte 
voor Nationaal Park het Nieuwe Land (Flevoland), zou daarom van deze airport ‘Het Airpark’ 
willen maken. „Het is maar een naam. Wat je wil, is een samenspel tussen nieuwe economie en 
het landschap. Denk niet alleen aan toerisme, maar ook aan landschappelijke waarden die veel 
meer dan nu vestigingsfactor kunnen worden: je werft er personeel mee.” 

Het Zuid-Limburgse landschap is van nationaal belang, net als de Wadden, onze duinen en een 
stukje Veluwe, stelt Houben. Ook daarom zou herontwikkeling beter zijn dan doorgaan. Nog los 
van de geluidsbelasting, waar hoogleraar Duurzaam Transport en Toerisme Paul Peters en 
andere sprekers over uitweidden. 

(gepubliceerd in de Limburger van 31 maart 2022} 

Open avond Vista college. 

Gisteren avond van 18.00 tot 21.00 was er weer een open dag van het  Vista. Uiteraard was ook 
onze FAA vertegenwoordigd. We waren met 4 leden nl Jan S, Henk J, Joost H en Henk B. 



De drukte viel heel erg mee wat ook begrijpelijk was gezien de omstandigheden. Henk J had de 
simulator reeds opgestart en de Boeing was klaar om te gaan vliegen met eventuele 
belangstellende. Jan en Henk B besloten even voor 1800 uur een proefrondje te gaan vliegen. 
Maar de Boeing zou de Boeing niet zijn als dit allemaal vlekkeloos zou verlopen. Dat de remmen 
aan de pilot flying kant en ook parkingbrake niet werkte wisten wij, maar dat zou overgenomen 
worden door de pilot monitoring. Alles was netjes ingesteld en begonnen wij te taxiën. Al snel 
bemerkten wij dat ook de Tiller niet naar behoren functioneerde en steeds minder werkte 
waardoor het toestel een afwijking naar rechts kreeg, we besloten terug naar de gate te gaan en 
de hulp van onze techneut Henk J in te roepen. 

Hoofdschuddend heeft henk geprobeerd om de zaak zo snel mogelijk te repareren, hetgeen 
gedeeltelijk lukte. Hier was onze Boeing niet blij mee en begon gelijk andere kuren te vertonen. 

De motoren wilden opstarten maar vielen steeds weg en ook de APU werkte niet. Toen viel het 
pedestal uit. Uiteindelijk besloot henk om iemand met nog meer kennis erbij te roepen. Inmiddels 
waren er al twee personen die kwamen kijken en die wij moesten teleurstellen. Om een lang 
verhaal kort te houden duurde het toch nog vrij lang voordat we met alle gebreken de lucht in 
konden en toch nog een paar mensen blij hebben kunnen maken. Voor Henk B en Jan S waren 
het weer leerzame momenten waarbij wij toch wel willen opmerken dat we heel blij waren met 
Henk J, die er alles aan gedaan heeft om ons ‘’luchtwaardig’ te houden. 

Al met al toch een leuke open avond. 

 

 

 

Wist u dat: 

- Wij pas 4 pireps hebben mogen goedkeuren voor de Heavy Metal Tour? 

- Deze ook nog eens van slechts één piloot afkomstig waren (dank je wel, Frans!)? 

- Wij daarom een mooi prijsje geven aan ieder die 4 of meer pireps indient vóór 15 augustus? 

- Frans dus bij de eerstkomende gelegenheid dit in ontvangst mag nemen? 

- Wij best bereid zijn om ieder die daarom vraagt nog eens de beschrijving van de Tour te sturen? 

- John na circa 27 vergeefse pogingen nu toch echt over is naar Windows 11? 

- Hij zijn titel van Senior Flight Engineer daarmee meer dan waar heeft gemaakt? Wie verzint het 
anders om de uit 2006 stammende Windows XP drivers van CH-products in 2022 op zijn Windows 
11 PC te installeren en dan te hopen dat dat het gewenste effect heeft? 

- John, op de vraag: waarom Windows 11, antwoordde: het ziet er moderner uit. Al die moeite 
enkel daarvoor??? 



- Helaas: na een paar dagen prutsen is onze Senior Flight Engineer uiteindelijk toch weer terug  
naar Windows 10? 

- Henk J. het aan- en uitzetten van de Boeing aan het automatiseren is? 

- Hij bovendien er voor heeft gezorgd dat je nu midden in het door 3 beamers fullscreen 
geprojecteerde beeld zit? 

- Wij dit een “small step for Henk, but a giant leap for the Flying Armchair Association” vinden? 

- De Beech weer internetcontact heeft? 

- Wij eigenlijk niet durven zeggen wat de oorzaak van de fout was? 

- Wij na lang aarzelen besloten hebben om toe te geven dat er een stekker achter de routerlos 
zat. Of is dit fake-news en is Jan J. er na lang zoeken achter gekomen dat de IP-configuratie op 
hol was geslagen? Of is dít fake-news??? 

- Joost als een kind zo blij is dat hij niet meer telkens naar de groepenkast hoeft te lopen om 
weer eens de spanning opnieuw in te schakelen? 

- De oplossing voor het tot zwijgen brengen van de al te gevoelige aardlekschakelaar bestond uit 
het omdraaien van de stekkers in de stopcontacten? 

- Jan J. heeft geprobeerd uit te leggen hoe dat kwam, maar die poging gestaakt heeft toen de 
reactie zich beperkte tot: “het werkt, dus het is zo”. 

- De voor 22 maart geplande update van MSFS werd uitgesteld vanwege de crash van de 737van 
Eastern Airlines vlucht 5735 in China? 

- Wij dat een compliment waard vinden voor de mannen van Asobo om zo respectvol te zijn 

- IVAO een flinke achteruitgang van het verkeer heeft te verwerken gekregen, terwijl 
tegelijkertijd Vatsim sterk is gegroeid? 

- Er nu piloten zijn die wel online, maar zonder ATC willen vliegen en daarom voor IVAO in plaats 
van Vatsim kiezen? 

- Wij daarom IVAO adviseren om, als Unique Selling Point in de concurrentiestrijd met Vatsim, 
geen controllers meer toe te laten op hun netwerk. 

- JoinFS nog steeds niet optimaal werkt op de computers in ons clublokaal 

- Wij daarom voor de komende lokale maandelijkse groepsvluchten in ons clublokaal gebruik 
zullen maken van de ingebouwde MSFS groepsfunctie. 

- Wij blij zijn dat Ger weer helemaal oppie-toppie is 



- Wij graag reacties van jullie krijgen die ons de weg wijzen in wat jullie wel en niet in de Flying 
Armchair Affairs wensen te lezen. 

- Meestal het aantal reacties het gemiddelde van + en – 10 is. 

- Dat wij dat erg betreuren, maar niet weten hoe dat te veranderen. 

  

Met groet 

Henk Blösser 

Secretariaat FAA/Beek 

 

 

 

 

 

 

 


