juni 2020

Ook

Collega Captains,
De maand mei is ook al weer voorbij en wij zitten nog steeds met dat ellendige virus, waardoor
iedereen genoodzaakt is om een aantal leuke dingen niet meer te doen of in ieder geval stukken
minder. Vandaar ook op de openingstekening nog steeds afstand bewaren.
Gelukkig heeft de staf besloten om in navolging van de rest in Nederland heel langzaam de club
weer open te stellen voor de leden, hetzij met restricties. Er kunnen maar weinig leden in het
lokaal en de staf benadrukt de noodzaak van het volgen van de opgestelde regels. Bedenk dat
je dit niet alleen voor jezelf dient te doen maar zeker voor je medeclubgenoten. Als wij ons er
allemaal aan houden, dan lopen we met z’n allen minder risico. Het is wat meer werk om je in
te schrijven, maar dan kan niemand ons verwijten dat we ons niet aan de regels houden.
Mochten jullie nu een beetje de weg kwijt zijn omdat je al lang niet meer in ons clubhome bent
geweest, maak je dan geen zorgen want Joost heeft voor een schitterende wegwijzer gezorgd
en deze samen met Henk J ergens vandaan getoverd. Overigens heeft het de goedkeuring van
onze gastheer.

Onze wegwijzer stond eerst bij het gebouwtje van de
vliegschool maar stond daar moederziel alleen. Toen wij
wegens werkzaamheden om moesten rijden kwamen we
het paaltje steeds opnieuw tegen.

Het wees alle richtingen uit maar niemand had er
nog oog voor. Joost werd verliefd op het paaltje en
kreeg het idee om aan de eigenaar te vragen of wij
dit paaltje mochten adopteren. De toestemming
kwam en al gauw werd het paaltje uit zijn
betonnen fundament gehaald en meegenomen
naar de FAA.

Nu moesten ze nog een plaatsje vinden voor deze
wegwijzer. Eerst werd er toestemming gevraagd aan
Giel Delbressine om het paaltje vlak voor ons lokaal
te plaatsen. En het zou Joost ook niet zijn die samen
met Henk J het paaltje zijn huidige plaats gaf
voorlopig met gebruik van………………juist ja
tyraps, het geliefde bevestigingsmiddel van Joost.

Een echte clubagenda is er nog niet, omdat er nog te veel beperkingen zijn.
Er zullen deze maand diverse groepsvluchten op een aantal dagen in de week worden
uitgevoerd en wordt meestal gecommuniceerd via de Flying Dutchmen app.
20 ,juni………. gaan we weer open op locatie, zij het met een beperkt aantal deelnemers. Via
onze voorzitter Jan hebben jullie allemaal de spelregels gekregen. Dispatch Officer: Jan J
24 juni…………………open Dispatch Officer: Ben J.
27 juni…………………open Dispatch Officer: Joost H.

1. Which flight controls are needed during a coordinated bank?
a. Aileron and elevator.
b. Aileron and rudder.
c. Aileron, elevator and rudder.
2. What is the minimum configuration needed to fly online?
a. Squawk box, Discord and ServInfo.
b. Internet connection and the necessary Vatsim or IVAO files.
c. IVAP, FSUIPC, TeamSpeak and ServInfo
3. You are flying on a heading of 032 degrees. ATC commands you to make a left turn
of 180 degrees, what will your heading be?
a. 148
b. 180
c. 212
4. How are you sure that you have selected the correct VOR station?
a. Select the IDENT knob on the VOR radio stack or check the Morse code.
b. There is no need to verify the VOR station. It's always correct otherwise you
couldn't select a valid VOR frequency.
c. You can only check it by .... selecting the VOR frequency you need, place it
into the STBY window of the radio stack and select the IDENT button.
5. A POWER OFF stall happens during ....
a. a T/O, climb or Go-Around.
b. a landing flare.
c. all flight phases.
6. Which of the following is NOT a part of an airport's ATC services?
a. Clearance Delivery
b. Center
c. Tower
7. By the supplementary item 19 endurance in the ICAO flightplan you enter .....

a. the total fuel on-board.
b. the total possible flight time in relation to the amount of fuel on-board.
c. the total flight time from off-block till and including on-blocks.
8. With an outside temperature of 39C the following will happen?
a. A decrease in N1 rpm.
b. An increase in N1 rpm.
c. A constant N1 rpm.
9. The frequency 121.500 MHz is designated as:
a. Reserve frequency if Unicom is out of order
b. International emergency frequency
c. a frequency only to be used by military pilots
10. Which of the following statements is correct?
a. The lowest stalling speed is obtained if the actual centre of gravity is located
in the middle between the aft and forward limit of centre of gravity
b. A tail heavy aircraft is less stable and stalls at a lower speed than a nose heavy
aircraft
c. Both statements are correct

Wie wel als een nijvere bijen hebben doorgewerkt zijn Henk J. en uiteraard Joost J.
Jongens bedankt dat jullie dat doen

Ziehier een inkijkje in de spaghettibrij van onze Boeing. Henk weet in ieder geval welk
draadje wat zou moeten doen en is dan ook regelmatig de zaak aan het fixen.

We hebben afgelopen maand een paar mooie groepsvluchten gemaakt met name in de Andes.
Ben had hier een paar leuke vluchten uitgezet. Hieronder een paar foto’s

Verder hebben wij nog vluchten gemaakt in Amerika van Catalina (KAVX) naar March ARB
(KRIV)

Wat vliegen we hier netjes op 2 mei

En de laatste twee zaterdagen van deze maand de vluchten van Luxemburg naar Beek en van
Beek naar Eelde en deze laatste met gebruikmaking van ons eigen ivao-kanaal.
Nu nog even een nieuwtje.
Jan heeft een aantal keren geprobeerd om via IVAO een eigen FAA Chanel te krijgen.
Na enige weken wachten besloot Jan om nog maar eens een remindermail te sturen en zie hier
het resultaat

Je moet in Teamspeak even door scrollen en dan zie je ons eigen FAA_CC kanaal.

Hier een ingezonden stukje van Anton.
Puzzelen.
En zo stonden we op een zonnige doordeweekse middag in Rotjeknor, allebei in een Coronaproof gewassen Cessna, het puzzel reglement onder handbereik op het dashboard. Hoewel ik
het qua leeftijd en anciënniteit had kunnen claimen stelde ik voor dat Rene tijdens onze vlucht
pilot in command zou zijn. Eerder voorzichtig dan uit nobelheid. Iemand die nog maar
kortgeleden een vfr world tour vlekkeloos heeft volbracht heeft toch meer vliegkennis en kunde in huis dan ik met mijn twee schamele division tours.
Over de vlucht zelf valt weinig te vertellen. Alleen een klein ommetje over de Kuip. Even een
blik werpen op vak KK waar ik, hand in hand kameraden, al zo vaak gezeten heb Geen wolkje
aan de hemel, een verwaarloosbaar briesje en een overduidelijk vluchtschema. Gezellig
koutend volgde ik Rene, uiteraard op iets meer afstand dan de vereiste anderhalve meter die
inmiddels al in onze hersenpan is opgeslagen.
Veilig geland op Seppe moesten we alleen nog even de gevonden letters en cijfers de juiste
plek geven om een mooie volzin te maken en dan linea recta naar Beek om op tijd weer thuis
te zijn. Maar dat liep om twee redenen iets anders. Een paar vragen waren verschillend te
interpreteren, dus nog meer mogelijke letters in de brei die we toch al hadden. En hoe meer
mogelijkheden, hoe langer het duurde. We zaten in restaurant “de Cockpit”. De benaming is
afgezaagd, zie je op veel velden. Het interieur daarentegen is gezellig. Het oude Seppe is er
bewaard, niet opgegaan in het strakke, zakelijke wat Breda International Airport zo graag wil
etaleren. Maar bovenal, ze schenken in Seppe Leffe uit het vat. En van dit edele vocht uit de
Ardennen, waar ooit kloosterlingen hun ziel en zaligheid in hebben gelegd, zijn zowel Rene
als ik beschaafde liefhebbers. Het gevolg laat zich raden. Overnachten in Breda.

Om zo’n óók financieel uit de hand gelopen puzzelvlucht nog wat te compenseren zijn we
gebrand op het behalen van de eerste prijs. Daarover is in de aankondiging niet gerept maar
de puzzelvlucht wordt toch niet afgedaan met enkel een beoordelings overzicht? En Joost, het
is toch niet alleen Wopke Hoekstra die diepe zakken heeft?
Rene en ik wachten dus met vertrouwen op het oordeel van een zeer deskundige jury. Die
benaming heeft de staf zichzelf toegedicht. Overschatting, zelfingenomenheid of reële
zelfkennis? Met een leuke geldprijs in het vooruitzicht zijn wij niet zo stom om onze eigen
glazen in te gooien en kiezen voor de laatste kwalificatie.
Anton

Beste captains,
Er is door iemand veel moeite gedaan om de puzzelvlucht in elkaar te draaien. Daarom is het
droevig dat Anton en René op dit moment de enige zijn die de vereiste stukken hebben
gemaild naar het secretariaat. Mensen het is een leuke vlucht en in deze coronatijd zou het een
welkome afwisseling moeten zijn. Ik ga er maar van uit dat bijna iedereen nog bezig is met
het oplossen en dat mijn mailbox op 6 juni zo uit zal puilen, zodat ik nog moet gaan
overwerken om alles te kunnen nakijken.

Voor de zekerheid zal ik hier de opgave nogmaals publiceren.

FAA Puzzelvlucht mei/juni 2020

Wat is de bedoeling?
Het doel van deze puzzeltocht is – naast het in praktijk brengen van allerlei vliegtechnieken het vinden van een tekst. De letters voor deze tekst kun je vinden als antwoorden op 18
vragen die je gedurende het verloop van de puzzelvlucht tegenkomt. Elke vraag geeft een of
meer letters of cijfers als resultaat. Puzzel uit deze letters en cijfers de juiste tekst, want je
krijgt de letters en cijfers niet in de goede volgorde. Stuur die tekst, vergezeld van je vliegplan
(ICAO-formaat) en een schermafdruk van je gevlogen track (Webeye, Little Navmap, FS
Commander of rechtstreeks uit de sim) vóór 7 juni via de mail naar Henk B. De uitslag maken
we in de week van 8 juni bekend via de mail.
Als je met meerdere leden samen de vlucht wil maken: dat mag, maximaal met zijn tweeën is
geen probleem. Vermeld wel de beide namen van de teamleden in dat geval in je mail aan
Henk. Maar alléén spelen kan ook heel leuk zijn…
Wat heb je nodig?

Je flight simulator, NL2000 scenery geïnstalleerd (versie is niet van belang) en een niet al te
snelle kist, b.v. de good old C172, een Mooney of eventueel een Baron 58.
Spelregels
Je kunt de puzzelvlucht offline maken op een tijdstip dat jezelf het beste uitkomt. Je mag
tijdens de vlucht pauzeren om iets beter te zien of op te zoeken, maar je mag niet slewen (=
het vliegtuig met de pijltjestoetsen e.d. besturen). Online vliegen mag natuurlijk ook, maar het
kan zijn dat je dan in de problemen komt met eventueel aanwezige controllers als je langere
tijd zou willen pauzeren. Zowel offline als online mag je de vlucht opsplitsen als je te weinig
tijd blijkt te hebben. Doe dat door de vlucht te pauzeren, dat scenario te bewaren, zo nodig
offline te gaan en dan de simulator af te sluiten. Wanneer je wil hervatten kun je na het starten
van de simulator het bewaarde scenario opstarten, eventueel online gaan en verder gaan met
vliegen.
Gebruik verder alle hulpmiddelen die je maar nodig denkt te hebben: aan boord b.v. de
autopiloot, radioapparatuur, GPS enz. en “grond-apparatuur” zoals je PC, Google en
programma’s als Little Navmap, Flightsim Commander, FSBuild, enz. De vlucht is een VFR
vlucht in de NL FIR, je weet dus welke kaarten je nodig kunt hebben en waar ze te vinden
zijn!
Zo, dan nu klaar voor de start….af!
Start
Onze vlucht start op EHRD. Vandaag de dag heet EHRD Rotterdam The Hague Airport. Toen
het veld geopend werd in 1956 ter vervanging van het in de oorlog verloren gegane
Waalhaven heette het anders. Noteer als eerste oplossingsletter de 3e letter van deze naam.
Na onze start vanaf de 06 of de 24 vertrekken we in zuidoostelijke richting via reporting
points FOXTROT en ROMEO en klimmen naar 1200 ft. Noteer als tweede oplossingsletter
de 3e letter van het type radiobaken dat we passeren.
We zetten onze ADF-ontvanger op 386 kHz en homen op dit baken. Noteer de 3e letter van
de station aanduiding van dit baken als volgende oplossingsletter.
Na passeren van het baken volgen we het Haringvliet met heading 310. We stemmen onze
VOR ontvanger intussen af op de frequentie van Pampus VOR, PAM 117.80 MHz.
Aangekomen bij radiaal 238 van PAM VOR draaien we naar rechts, heading 040. We vliegen
over een kunstmatig schiereiland waarvan de naam 3 keer dezelfde letter bevat. Noteer deze 3
letters als letter 4 t/m 6 bij de oplossing.
Nu volgen we de Zuid-Hollandse kustlijn. Stem ondertussen je ADF af op NV op 332 kHz en
draai je OBS naar radiaal 252.
Bij PAM radiaal 252 gaan we homen op NV. We dalen naar 1000 ft om elke schijn van het
doorkruisen van de EHAM CTR3 te vermijden, want NV ligt als locator voor baan 36R op
Schiphol midden in die CTR. Noteer de laatste letter van de naam van de plaats die het dichtst
bij NV ligt als 7e oplossingsletter.

Na NV vervolgen we met dezelfde heading tot we radiaal 180 van PAM kunnen intercepten.
Deze radiaal volgen we outbound in zuidelijke richting. Noteer de beginletter van de stad
waar we overheen vliegen als 8e oplossingsletter.
Zo gauw we hem in zicht krijgen, volgen we nu de A2 naar het zuiden. Bij het passeren van
de Lekbrug bij Vianen zien we iets verder zuidoostelijk een andere bekende oversteekplaats
over de Lek. Noteer de eerste letter van de naam van deze plaats als 9e oplossingsletter.
We klimmen naar 1500 ft en na enige tijd zien we beneden ons het knooppunt van de A2 met
de A15. Noteer de laatste letter van de naam van het knooppunt als 10e oplossingsletter.
Noteer als deel van de oplossing ook maar gelijk de 2 cijfers die de A2 samen met de letter E
aanduiden.
We volgen de A2 nog even totdat we de Waal zien naderen. Daar draaien we naar rechts en
volgen stroomafwaarts de loop van de rivier. De 2 beginletters van de Engelse benaming voor
brandstof voor straalmotoren maken ook deel uit van de oplossing. Als het goed is heb je nu
14 posities van de 18 bezet.
Waar de A27 de rivier kruist, ligt een plaats met een naam met 2 nogal van elkaar afwijkende
schrijfwijzen. Maar in beide gevallen is de derde letter dezelfde. Die doet nu dan ook 2 keer
mee bij de oplossing. Nu mis je nog maar 2 letters/cijfers.
We volgen bij voorkeur de meest zuidelijke van de vertakkingen in de Biesbosch en vliegen
nu over het Hollands Diep. Vlak na de spoorbrug ligt de brug van de A16. We draaien naar
links en gaan op 1500 ft de A16 volgen.
Al snel zie we onder ons de aansluiting van de A59, dat is de weg die uit de richting Den
Bosch komt. Met de stad Breda aan onze linkerhand draaien we rechtsaf, min of meer boven
de A58 richting Roosendaal. We vliegen nu over een plaats waarvan we de beide middelste
letters van het tweede deel van de naam nog toevoegen aan onze oplossing. Die is daarmee
compleet!
Nu zijn we mooi op koers om onze nadering in te zetten op Seppe, officieel geheten Breda
International (wat een bluf! ). Wel graag volgens het boekje!
Neem een kop koffie of iets sterkers na de landing in Seppe en vul dan het onderstaande
diagram in met de letters in de juiste volgorde.
Hopelijk heb je veel plezier beleefd aan deze puzzeltocht!
Mijn/onze oplossing (N.B.: denk ook aan het meesturen van vliegplan en gevlogen track!):

Oplossing vraag van de maand
1C, 2B, 3C, 4A, 5B, 6B, 7B, 8A, 9B, 10B

Wist U dat…..
…..het verdomde moeilijk is om eens per maand de nieuwsbrief gevuld te krijgen?
…..ondanks herhaalde oproepen er maar een of twee personen zijn die iets insturen?
…..ik daar erg dankbaar voor ben?
…..iedereen mag insturen?
…..zowel foto’s als stukjes proza van harte welkom zijn?
…..ik hoop dat veel collega’s de puzzelvlucht nog zullen maken.
…..Anton nog steeds op zoek is naar Klaas?
…..hij er bijna achter is wie deze Klaas is.
…..er een Belgische uitspraak is over vliegen?
…..deze luidt als volgt?
….. Why fly? Simple. I’m not happy unless there’s some room between me
and the ground.
…..ik iedereen fijne dagen toe wens en blijf gezond.

Met groet:
Henk Blösser
Secretariaat FAA/Beek

