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Beste clubleden aviateurs, 
 
 
Hier dan alweer de nieuwsbrief van mei. Wat vliegt, ondanks de corona, de tijd. Een 
aantal van onze leden zijn al volledig ingeënt, een aantal krijgen binnenkort de 
tweede prik en ook een aantal krijgen de eerste prik. 
Als dit zo doorgaat kunnen wij op niet al te lange termijn de poorten van ons 
clublokaal weer openen, uiteraard met in achtneming van de coronaregels. De 
estafettevluchten verlopen ook prima met best wel veel deelnemers en ook 
toehoorders zoal bv Siegfried die bijna altijd acte de présence geeft. Wij hopen dat 
we met nog een aantal vluchten uiteindelijk weer op Beek te kunnen landen. Verder 
heeft onze Math het er maar druk mee om een en ander te veranderen cq te 
vervolmaken wat Microsoft niet heeft gedaan. Er zijn best veel leden die al met 
MsFs 2020 werken en hier erg lyrisch over zijn. Inmiddels heeft het VFR 
lesprogramma van Ben ook anderen bereikt. Het gaat hier om HHC ZOB Eindhoven( 
Touch en Go) die ons laat weten dat ze via een link op hun site collega simmers 
attenderen op de VFR Cursus van Ben waarvan ze vinden dat deze een voldoende 
inzicht en een brede basis geeft om te kunnen gaan vliegen. 
(ga naar WWW.VFR VLUCHTEN-TOUCH & GO). Chapeau Ben. Als vaste rubriek de 
weerweetjes en technische vragen en uiteraard ook weer wat ingezonden stukken, 
zonder welke deze nieuwsbrief erg kort zou zijn, dus heren inzenders ontzettend 
bedankt. 
 

 

En daar stonden Ben en ondergetekende, zonder vóórkennis, zo maar op Discord 

onder het kopje “mystery persons”. Een beetje ongemakkelijk, want we hadden ons 
werk  in de luwte willen doen. Tegelijk ook een tikje frustrerend, want maar vier 

clubleden hebben ons herkend.  Het woordje mystery  schreeuwt om nadere uitleg: 

 

Math, over wie dadelijk nog iets meer, is het wanstaltige Beek van MSFS 2020 aan 
het verbouwen. Hij doet dat mooi, maar ontbeert het noodzakelijke  bouwkundig 

toezicht. En voor dit laatste ben ik, zonder schroom gezegd, in onze club de 
aangewezen persoon. In december schreef ik in “Gevleugelde Vrienden” al over mijn 



zelfgebouwde volière . Ook mijn konijnenhok, gemaakt van een paar kratten, mag 

gezien worden. En dan mijn vermogen een Ikea kast probleemloos in elkaar te 
zetten, waarbij ik soms zelfs een plankje en  een handjevol schroeven overhoud. 

Bouwkundige kennis om het werk van Math te controleren is bij mij dus in ruime 

mate aanwezig.. Maar Ben dan ? Is een prima vlieginstructeur en kan aardig 
figuurzagen maar dan heb je het ook wel gehad. Ik zou mijn Flappie niet met een 

gerust hart in een door hem gemaakt bouwsel achterlaten. Zijn job is dan ook wat 
meer op de achtergrond maar daarom niet  minder belangrijk.  Math is, durf ik hier  

zeggen,  eigenwijs. Als we hem zijn gang laten gaan maakt hij van Beek bijna een 
pretpark. Er is maar één door wie hij zich tot de orde laat roepen. Ben heeft hem de 

grondbeginselen van het vliegen bijgebracht en daaruit is een hechte band ontstaan. 

Zonder deze omhaal van woorden had ik het bewuste plaatje in één zin kunnen 
ondertitelen. Ben en Anton houden toezicht op de verbouwing van onze thuishaven. 

En dan ,wat ik hierboven al beloofde, nóg  iets over Math.. Hij bezorgt EHBK niet 
alleen een waarheidsgetrouwe  metamorfose maar de halve club hangt ook nog aan 

zijn lippen als hij de geheimen van de glass cockpit uitlegt. Daardoor blijft een 
andere kwaliteit, de fotografie,  onderbelicht. De meeste leden zullen daar geen oog 

voor hebben. Ik wel. Had ooit een doka en weet dus,  net als in de bouw, ook hier 
van de hoed en de rand. Laten we van de vele foto’s waarmee hij ons op Discord 

heeft verrast er eens één uitlichten. Genomen  in de hangar op Saint Moritz . Pak 
deze er, voor je verder leest,  maar even bij. Prachtig scherp. Het kruis boven de 

deur  is bewust gekozen. Onderdeel van de compositie. Dat geldt ook voor de 
employé die aandachtig kijkt of zijn fotogenieke dochter tussen de andere meiden op 

het billboard staat. Voor de kenner: Zwak belicht, alleen maar bedoeld als 
beeldvulling. Ik heb, voor ik dit schreef, iets uitgeprobeerd bij een klein maar 

representatief groepje van onze leden. Hen gedurende een halve minuut de foto 
laten zien  en daarna gevraagd er een korte beschrijving van te geven Wat ik niet 

hoopte maar wel vreesde : Het billboard was primair  blijven hangen met als goede 
tweede de opmerking dat het postuur van de man die er bij staat als twee druppels 

water op dat van de fotograaf lijkt. Trek het je niet aan Math. Voor mij is de foto een 
topper. Zou hoge ogen gooien in de maandelijkse beoordelingsronde van de fotoclub 

Louis Daguerre in Lanaken, maar ik weet niet of je daar lid van bent. 

                                         

 



Nu ik toch van onze redacteur het podium krijg maak ik daar even handig gebruik 

van om alle leden van onze FAA te feliciteren met de keuze van onze Kajsa. Zij heeft 
het goed begrepen want der gait niks boovn Grunn.  Johan, ook in het belang van 

onze luchthaven, succes gewenst. 

 Waarmee het even raadselachtig eindigt als het ook begonnen is. 

Anton. 

 

 
Deze keer een weerpraatje over ijsvorming van de carburateur in stripvorm!! 
We hebben van alles geprobeerd, maar we konden dit stripverhaaltje niet op de 
juiste manier kopiëren. Er is in deze mail een pdf file bijgesloten dus open deze en 
je weet alles over carburateur ijsvorming. 
 

 

VRAAG 1: Wat betekent IMC? 

 

A.  Instrumental meteorolical condition 

B.  Flight according instrumental conditions  

C.  Instrument flight rules  

D.  VFR flight rules  

 

VRAAG 2: Vacate runway right betekent: 

 

A  Draai naar rechts om de landingsbaan te verlaten 

B.  Verlaat onmiddellijk de landingsbaan 

C.  De landingsbaan verlaten bij de volgende afrit 

 

VRAAG 3: Wat betekent stand-by? 

 



A.  Selecteer de stand-by positie op de SSR transponder 

B.  Wacht totdat ik je weer oproep 

C.  houd je huidige koers aan 

 

VRAAG 4: Wat betekent ORBIT RIGHT? 

 

A.  Rechterhand circuit in gebruik 

B.  Draai naar rechts i.v.m. ander verkeer 

C.  Make a 360 turn to the right 

 

VRAAG 5: Een hoogte van 4500 voet wordt uitgesproken als: 

 

A  Four thousand five hundred feet 

B  Forty five thousand feet 

C  Four point five 

 

VRAAG 6:   You’re approaching EHAM at FL 100 and suddenly you’ve got an serious 

engine failure. Which squawk code must be used? 

A  7500 

B  7600 

C  7700 

VRAAG 7: Here an example of a weather report from Grand Canaria. What means 
‘9999’ ? “ATIS GCLP 210430Z 36017KT 9999 SCT025 17/11 Q1018 NOSIG 

 
A There is a lot of fog at this time at GCLP 
 
B Visibility more than 10 NM 
 
C Visibility more than 10 kilometers 
 
VRAAG 8: In the online flightplan you have as choices for cruising speed:  ‘N’or 

‘M’. What means N and ‘M’? 
 
A N for november and M for Mach. 
 



B It doesn’t matter what you use. N or M is both a speed value 
 
C N for Knots and M for miles 
 

VRAAG 9 Which ATC should you contact when parked at the ramp of EHLE while 
EHAM_GND, EHAA_CTR, EHRD_APP and EHGG_APP are available? 

A EHAM_GND 

B EHAA_CTR 

C  EHRD_APP 

 

VRAAG 10 During a circuit flight you’re on the downwind. This is… 

A Parallel to the runway in the opposite direction of the T/O 

B The same as final 

C In some countries used as an alternative for upwind. 

  
 

 

 

 

Formatievliegen is altijd leuk als het goed gaat 



 

 

Pootje baden is ook erg leuk, krijg je alleen een natte broek van. 

 

Het Vrijthof in Maastricht na een lockdown van anderhalf jaar 

 

 

NOG ÉÉN KEER. 

Het is al weer een maand geleden, de éénmalige verkoopactie van de firma FAA. Het 
plan van Joost om de webshop van De Limburger te gaan imiteren zal geen vervolg 
krijgen. Weliswaar hebben de videokaarten onze clubkas gespekt maar is er onder 
de leden ook veel reuring ontstaan. Ik ga hier de gelukkige bezitters niet noemen . 
De privacy waar onze penningmeester zich achter verschuilt is al lang door het 
roddelcircuit achterhaald. Ik laat het bij de opmerking dat de vijf namen allerminst 
de indruk wekken dat aan de loting een notaris te pas is gekomen...... 

Toen ik eerder in een mailtje over de actie fulmineerde heb ik mij niet gerealiseerd 
dat een clubmailtje ook wel eens door het thuisfront wordt gelezen. Dat heeft 
meerdere eega’s op het idee gebracht de catalogus van Louis Vuitton eens door te 
bladeren om te ontdekken dat er ook in het segment tot 1000 euro iets leuks te 
krijgen is. En met zoiets op een theekransje met vriendinnen te verschijnen en dan 
de tas ogenschijnlijk achteloos maar nog goed zichtbaar neer te zetten....... Sorry 
voor de krenten onder de MRA leden bij wie mijn mailtje voor echtelijke 



strubbelingen heeft gezorgd. Onvoorzien en allerminst bedoeld. Gauw weer goed 
maken. Captains in dure kisten, vaak ook verantwoordelijk voor passagiers, moeten 
met een fris en zorgeloos gemoed hun moeilijke werk kunnen doen. Alhoewel, 
moeilijk? Heb zijdelings de mini cursus van Math over de glass cockpit gevolgd. 
Even de werking van een aantal knopjes en schakelaars uit het hoofd leren en 
vliegen wordt een eitje. Het geklooi met analoge klokjes is verleden tijd. Maar dat is 
een ander verhaal. 

Nog iets leuks tot slot, speciaal voor Joost, Henk J. en Henk B. We gaan even terug 
naar ons lijfblad van november. Mijmerde de eerste over een poster van een 
onbekende dame , hangend in de toegangsruimte naar de ACC toiletten. De rol van 
de in het stukje ook genoemde Henk J. is mij niet duidelijk geworden. Even voor de 
goede orde, op de poster staat een keurig geklede blonde jonge vrouw met bagage 
die op een vliegveld de departures meldingen bekijkt. Bij het woord onbekend krijg 
ik kriebels. Noem het maar beroepsdeformatie. Ben het nog niet verleerd en had 
haar in no time opgespoord. Lotte Oudenaarde uit Zoutelande, grondstewardess bij 
TUI op EHRD. Schreef later een pittige maar ook lieve brief aan onze secretaris, die 
ons daarvan door publicatie op 11-11-20 deelgenoot maakte. Waarom Lotte in die 
brief ook handkusje naar Joost H en Henk J. stuurt is niet aan mij om uit te leggen. 
Vraag dat de heren zelf maar. Met Lotte heb ik af en toe nog mailcontact. Staat, 
naast haar TUI job, ook regelmatig als mannequin op de catwalk. Toen ik haar vroeg 
of ze een mogelijkheid zag de vliegtuig tas van Louis Vuitton een keer te showen 
was dat binnen de kortste keren geregeld. Laat zoiets maar aan de altijd charmante 
Lotte over. Die trouwens nog altijd door warme bakker Ben Radstake over het wel 
en wee van onze FAA op de hoogte wordt gehouden. 

Duizelt het een beetje? Kan op geheugenverlies duiden. Misschien een reden om dat 
tijdens de eerstvolgende medische brevet keuring eens aan te kaarten? Want 
vrienden, bij vliegen gaat veiligheid boven alles, ook het lichamelijk en psychisch 
welbevinden van de piloot. En er zijn meer leuke bezigheden. Als er weer club 
bijeenkomsten zijn wil ik wel eens laten zien welke mooie dingen ik met 
kantklossen heb gemaakt. 

Anton. 

 

Groepsvlucht 



 

Netjes via de voordeur naar binnen????? 

 

 

 

 

 

Ook even onder de eifeltoren door, moet kunnen. En als afsluiter het nieuwe Beek 

 

 



 

 

 

 

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

1. A   6 .  C 

2. A   7.   C 

3. B   8.   B 

4. C   9.   B  

5. A   10. A 

 



Wist U dat……….. 

…..er tv en computerschermen zijn? 

…..deze in verschillende formaten bestaan? 

…..van heel klein via middelmatig naar groot? 

…..er een collega bij de club is? 

…..die naar mijn mening slechte ogen heeft? 

…..die een scherm van 2 bij 3 meter gebruikt? 

…..er collega’s zijn die per ongeluk hoesten? 

…..Siegfried een nieuw gebit heeft? 

…..dit niet erg stevig zit? 

…..het gebit uit zijn mond vloog? 

…..hij probeert om niet meer te hoesten.  

…..het erg lastig wordt om dan lekker te eten? 

…..taxiway vacated bij ons wordt gebruikt? 

…..het niet John is die de baan blokkeert? 

…..Frans wederom problemen heeft met GPS en navigatie? 

…..ik iedereen wil bedanken die een bijdrage aan onze nieuwsbrief heeft geleverd. 

 

  
Met groet 

Henk Blösser 

Secretariaat FAA/Beek 

 

 

 

 

 

 


