Juli / augustus 2021

Het moment nadert waarop we weer min of meer onze normale
clubactiviteiten kunnen hervatten. Nog wat details voor a.s. zaterdag 3
juli daarom:
- vanaf 13.30 uur ben je welkom in het ACC. Rond 14.15 uur hebben we
een kort “officieel “ gedeelte gepland. Onder meer om even aandacht te
besteden aan onze uitstekende relatie met het Aviation Competence
Centre.
- plaats van samenkomst is de hangar van het ACC; alle activiteiten
spelen zich gelijkvloers af; natuurlijk kunnen liefhebbers na afloop van
het “officiële” deel naar het clublokaal als ze dat willen.
- binnen de muren van het ACC geldt vanaf 28 juni geen
mondkapjesplicht meer. Kijk zelf wat je het prettigst vindt: met of
zonder.
- de anderhalve meter regel is onverkort van toepassing. Graag
speciaal hier op letten bij de hernieuwde kennismaking met elkaar.
- het is lastig met de anderhalve meter maatregel om van plaats te
veranderen als je eenmaal zit; we willen liever geen stoelendans… Om
het in goede banen te leiden leek het ons een goed idee om tijdens het
eerste deel van onze clubmiddag één of twee keer aan te geven dat we
van plek wisselen. Met wat goede wil kun je dan toch even met de
meeste andere clubleden contact hebben als je dat wil.
- clubkleding welkom!
Staf FAA

Vliegen, daar zit een geurtje aan!

De laatste tijd had ik wat last van het schokkerig bewegen van mijn Yoke.
Dat kwam omdat de as niet meer zo soepel bewoog, zowel draaiend als schuivend.

Het schijnt dat je WD40 voor veel dingen kunt gebruiken, kijk maar eens naar tips op
internet.
Wat het heel goed doet is smeren, maar ja, daar schijnt het ook voor gemaakt te
zijn....

Dus de spuitbus gepakt en rijkelijk wat gesproeid op de as.
Een bijkomend effect van dat rijkelijk sproeien was dat de kamer begon te ruiken
naar WD40 en laat dat nou net mijn beleving van het vliegen met de cockpit
vergroten!

Het is natuurlijk niet dat ik telkens als ik een vluchtje maak wat WD40 in de rondte
spuit, ik heb wel een tik, maar zo erg is het ook niet.
En toch vind ik het een leuke ervaring en zal ik regelmatig mijn Yoke smeren en
mijn neus in de lucht steken.

VR-bril of schermen?

Op de club heeft Dieter een tijd geleden een 55 inch Tv-scherm geschonken en ik
vind het schitterend om op dat scherm de scenery te zien tijdens het vliegen.
Mijn vader vond dat niet, maar ik zeg altijd “hoe groter hoe beter”. Ik heb het over tvschermen.

Dus toen mijn zoon een “kapotte” 55 inch tv had, er zaten onderin 3 horizontale
strepen in, heb ik meteen die tv gevraagd en gekregen.
En tijdens het vliegen zijn die strepen absoluut niet hinderlijk. Helaas zie ik op
internet dat er tv’s zijn met nog meer van die strepen, dus vermoedelijk zal dat
aantal strepen wel toenemen.

Nu had ik het geluk dat een collega van mijn zoon een “kapotte” 55 inch tv had. Die
vertoonde opwarm-problemen. Het duurt zeker 2 minuten voordat het beeld stabiel
is, maar daarna is het beeld perfect.
Menigeen op de club weet al dat ik een verzamelaar ben...
Je raadt het al, die tv kwam dus ook mijn kant op.
Tussentijds vermeld ik maar even dat ik niet getrouwd ben, wel twee keer geweest.
Joost mag weten (en die weet het ook niet) waardoor mijn huwelijken het niet gered
hebben.

Dus het plaatsen van 2 tv’s naast elkaar werd zonder bezwaren geplaatst. En het is
schitterend!
FS2020 staat het toe om het scherm uit te rekken.
De eigenschap dat het uitgerekt mag worden kun je instellen in “Options”, “General”,
“Graphics”, “Display Mode”. Daarin kun je kiezen uit “Windowed” en “Full Screen”.
“Full Screen” zorgt ervoor dat het beeld van FS2020 precies in je scherm past.
“Windowed” zorgt ervoor dat je het beeld van FS2020 geschaald kan worden. Als je
dit instelt kan je daarna het beeld zo hoog en breed maken als je wilt.

Even een opmerking tussendoor: de 2 tv’s worden apart aangesloten op de
videokaart. Er zijn ook kastjes die je tussen de videokaart en de schermen plaatst
en dat kastje laat de PC denken dat er slechts een scherm aangesloten is met een
twee keer (kan ook drie zijn) zo grote horizontale resolutie.

Wat er gebeurt is dat de horizon wordt verlengd door het uitrekken. Dus niet dat je
een beeld krijgt dat zich 180 graden om je heen afspeelt.
Je kunt het het beste begrijpen door je voor te stellen dat je vanaf je huiskamer op
een afstand van enkele meters door een raam naar buiten kijkt. Stel je daarna
datzelfde raam voor maar twee keer zo breed, dan zie je ook meer van de horizon.

Alsof 2 tv’s niet voldoende waren.....
Ik ben technisch heel nieuwsgierig, ik denk dat dat mijn huwelijken ook niet echt
geholpen hebben...
Dus een VR-bril had ook mijn interesse.
Als je op internet zoekt naar die brillen kom je een tweetal bekendere merken
tegen, Oculus en HP.
Er is een nieuwe Oculus op de markt voor een redelijke prijs, de Quest 2 voor
ongeveer 350 Euro, maar die kun je alleen gebruiken in combinatie met Facebook.
En Facebook schijnt je in de gaten te willen houden....
En dan is er de tegenhanger van de Oculus, de HP Reverbe G2 voor ongeveer 850
Euro.
De resolutie van de Oculus Quest 2 is 1832x1920 per oog, die van HP Reverbe G2
1080 x 2016 per oog.

Ik had het geluk bij een lid van onze club te zijn en die had een HP.

En die was zo vriendelijk (het is dan ook een van de vriendelijkste leden die ik ken...)
om mij een vluchtje met de FS2020 te laten ervaren met die VR-bril.
Het is super, en super is zacht uitgedrukt! Het was geweldig!
Als je uit je raampje opzij de diepte inkijkt dan krijg je gewoon hoogtevrees. En
tussen of boven de bergen vliegen (samen met die geur van de WD40) en je hebt
een top-beleving.

MAAR......
Langer dan een uurtje met een VR-bril kan je misselijk maken! Meestal blijft het bij
een licht gevoel in je hoofd, maar je kunt geen uren ermee vliegen.
Wat me opviel was dat het landen met een VR-bril op een stuk gemakkelijker is. Je
hebt veel meer gevoel bij het landen.
Gezegd moet worden dat je de instrumenten moet bedienen met de muis, behalve
de instrumenten, zoals de Yoke die je blindelings kunt vinden. En tegelijk met de
muis werken vind ik dan weer een groot nadeel.
Bij een VR-bril hoort ook een heel, heel goede videokaart. Ik heb me laten vertellen
dat je minstens een 3060 videokaart moet hebben. Geluk is dus met degene die
dankzij de staf een dergelijke kaart hebben bemachtigd.

Tussendoor: De staf had een vijftal kaarten op de kop getikt, er waren vijf
inschrijvingen om die kaart te kopen voor een zacht prijsje, ik was een van die
mensen en ik heb geen kaart gekregen.
Op de eerstvolgende ALV zal ik de staf laten zweten, want er is maar een oplossing:
de staf heeft de kaarten zelf gehouden. Daarom wilden ze geen namen noemen!

Dus als goed verzamelaar raad ik iedereen aan om een VR-bril aan te schaffen (of
te krijgen van Sinterklaas) maar je schermen niet weg te gooien.

Dankjewel, uitstekend lid van de FAA, voor de geweldige ervaring met de VR-bril.
Ik heb mezelf beloofd dat als ik mijn huis opgeruimd heb, ik mezelf beloon met een
VR-bril.

Groet Henk J.

HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE

Met plezier lees ik altijd de verslagen van dhr. J.J. over de zaterdagse estafette
vluchten. Waar af en toe het nodige mis gaat. Waar een taxibaan wel eens met een
startbaan wordt verwisseld en een controller zich spontaan ziek meldt als hij in de
gaten heeft dat de FAA-armada het aanvliegen van zijn area in het vliegplan heeft
staan. De primus inter pares van onze club beschrijft het leuk en luchtig maar
moet het ongetwijfeld wel eens knarsetandend hebben aangezien.
Tijdens het lezen denk ik dan met enige weemoed terug aan mijn deelname aan de
groepsvluchten op woensdag . Aanvankelijk laagdrempelig, een touch and go en
hier en daar een tussenlanding , maar altijd overzichtelijk. Ik was niet de snelste en
mocht altijd als eerste vertrekken maar was wel zo handig wat te aarzelen om een
ander voor te laten gaan en deze te volgen. Hoefde ik me geen zorgen te maken
over de goede keuze van de startbaan. Mijn oudje, vergelijkenderwijze een stokoude
VW Kever, die met de gespleten achterruit, raakte tijdens de vlucht alras achterop,
zodat ik altijd als laatste op de eindbestemming arriveerde. Waar alle anderen nog
stonden te wachten. Samen uit, samen thuis, een welhaast heilig credo. En dan
de debriefing daarna. Waar, zittend achter een goed glas, nooit een blad voor de
mond werd genomen.

Allengs kregen de vluchten een ander karakter. Haalde ik kreunend en steunend
met moeite een hoge bergrug en moesten we een tussenlanding maken op een
nauwelijks te vinden grasbaantje. Van bovenaf gezien geen verschil tussen baan en
het land van een arm keuterboertje uit een dorpje met een onuitsprekelijke naam.
Opgelucht als ik het haalde en nog veel meer als ik, na vertrek, de plaatselijke
gendarme of een scherpe hooivork had kunnen mijden. Ik heb er toen stiekem wel
eens aan gedacht mevrouw Caroline van der Plas van de BBB In te schakelen. Dan
zou het aandoen van deze k…veldjes en daarmee het pesten van een arme boer wel
spoedig verleden tijd zijn geweest. Maar al met al bleven de groepsvluchten leuk en
keek ik altijd verlangend uit naar de volgende woensdag.
Dat is de laatste tijd veranderd. Microsoft overklast Boeing en Airbus en bouwt in
rap tempo een serie raspaardjes. Sterke motor, twee props, desgewenst notenhout
in het dasboard verwerkt. Twee, maar nog liever drie, glasschermen en een keur
aan mogelijkheden. Vlaggetjesdag, voor mij nog altijd synoniem aan de jaarlijkse
haringrace in Scheveningen, krijgt tijdens de groepsvluchten een geheel andere
betekenis. Zien we een scherm vol vliegtuigen waaraan een benaming is
toegevoegd en zelfs een vlaggetje met de melding op hoeveel mijl een vast punt
nog verwijderd is. En dan hebben we LNM nog. JoinFS biedt ons de mogelijkheid
elkaar ook nog op dat scherm te “zien”. LNM hebben we toch al nodig want
vliegplannen zijn meestal met een reeks van coördinaten voorbereid en met dat
hulpmiddel op little Nav kun je bijna op het lijntje vliegen. Onze boordradio is
ingeruild voor Discord, óók leuk voor niet mee vliegers want veel piloten voegen
screen Play toe. En daar zie je dat er regelmatig buiten het toestel wordt gevlogen .
Doet mij aan modelvliegen denken, een andere tak van de luchtvaart hobby.
Deels heb ik het niet en deels wil ik het niet. De Kever is gebouwd voor nostalgische
eenvoud en diens eigenaar past zich daar graag bij aan. Onlangs nog een
woensdagvlucht geprobeerd. Bleef meteen hopeloos achter en ik miste grotendeels
ook het elkaar kunnen zien. Het begrip samen uit samen thuis is gedegradeerd tot
een gepasseerd station. Eigen schuld dikke bult, dat wel, maar daar sta je
dan moederziel alleen zonder talenknobbel, in een vreemd land. Toch in de eerste
de beste kroeg maar een glas regionaal vocht besteld. Waar ik eerder deelgenoot
was van een oergezellige debriefing moest ik het nu doen met een paar lokale
passanten. En mijn steenkool Engels versus een Portugees (?) dialect is geen reden
om de kroegbaas voor een tweede glas te wenken.
Dit is allerminst een klaagzang. Voel me senang in mijn kever. De klassieke klokjes
en het mooie uitzicht vóór me , aangevuld met hier en daar de hulp van een baken,
zorgen ervoor dat ik meestal keurig mijn bestemming bereik. Even met nadruk
gezegd, niets ten nadele van de afgelopen groepsvluchten op woensdag en
zaterdag. Integendeel, alle lof voor de bedenkers van steeds weer
een nieuwe uitdaging en de trouwe deelnemers. Tijdens de Corona pandemie een
uitstekende mogelijkheid de club cohesie op peil te houden en zelfs te versterken.
Vanaf het begin van mijn FAA lidmaatschap heb ik met enige regelmaat een stukje
geschreven, vaak in de categorie “flauwekul” . Door sommigen gewaardeerd, een
enkele keer gefronste wenkbrauwen oproepend, maar door het gros van de lezers
afgedaan als het water van de ochtend douche. Het glijdt over je heen en verdwijnt

in het afvoerputje. Mijn fantasie raakt uitgeput en in een laatste stuiptrekking
probeer ik er nog een serieus tintje aan te geven. Wij simulator vliegers proberen de
echte luchtvaart toch zoveel mogelijk te imiteren? Moet ik opeens denken aan een
Belgisch filmpje. Een man trekt een luchtvaart uniform aan, vier galons op beide
mouwen, pet met Sabena embleem op het hoofd ,daalt de trap van zijn
doorzonwoning af naar de kelderruimte en klimt in zijn oogstrelende simulator,
bijna zo mooi als die van onze voorzitter. Zo erg zal het bij ons niet zijn, maar toch…
Ons clubhonk gaat weer van het slot waarmee de gezamenlijke vluchten op
woensdag en zaterdag tot een einde komen. Moeten we daarmee ook niet een
beetje terug naar de basis? Vliegen zoals vliegen bedoeld is. Yoke, instrumenten en
scenery vóór ons en verder alleen de hulpmiddelen imiteren die ook in de echte
luchtvaart voorhanden zijn. LNM, JoinFS en Discord horen daar volgens mij niet bij.
Hoogstens even te gebruiken op de momenten dat we geen piloot zijn maar gewoon
een simulator spelletje spelen. Trouwens, Discord was en blijft naast de
onvolprezen maandelijkse nieuwsbrief van redacteur Henk B. een prima algemeen
FAA communicatie middel voor zowel tekst als beeld.
Met nauwelijks luchtvaart kennis en alleen maar VFR ervaring is mijn benadering
allerminst scriptie waardig. Verdwijnt het weer geruisloos in het afvoerputje ? Word
ik genadeloos afgestraft? Ontaardt het in een discussie? Hoe dan ook, ik waag het
er op, daarbij verwijzend naar de titel van deze bijdrage: Wee degene die er kwaad
van denkt.
Anton

Rene heeft het idee geopperd om met enige regelmaat een van de challenges
uit MSFS2020 op papier te zetten. Als die mensen die deze challenges vliegen
een verslagje maken, dan zetten wij dat in onze nieuwsbrief.
Rene bijt de spits af met zijn verhaal.

Een korte samenvatting (meer foto’s als tekst) van Leg 1. Mijn eerste Bush Trip die
je kunt maken met MSFS 2020. Het zijn 16 legs die je van Kroatië tot Griekenland
leiden. Na iedere leg krijg je meteen te zien of deze wordt goedgekeurd. En geloof
me dit is meestal het geval.

Het is niet echt nodig om LNM te gebruiken. Je vliegt op zicht in een Cessna 172
Skyhawk met glascockpit. Bij vertrek kun je als het een beetje meezit een ander
leuk aspect van 2020 tegenkomen. Seagulls (dit moet natuurlijk wel geactiveerd zijn
in Fauna van het menu) die in de buurt van je vertrek rond vliegen. De NAV log helpt
je qua tijd en richting om een idee te krijgen waar je ongeveer zit. Het is best leuk
om deze korte vluchtjes te maken en te genieten van het uitzicht.

DEPT. LDRI
01 ŠILO

134

APPR. LDRO

DISTANCE 44.06 NM

5.81 NM

Welkom op de Balkan – De tour begint in Croatië, het land van duizenden eilanden,
als je vertrekt vanaf Rijeka Airport en richting het zuidoosten gaat richting de
kustlijn van Vinodolski Kanal. Zoek in de verte naar een bijna door land ingesloten
kleine baai, Zaljev Soline - en ga er dan voorbij, naar de haakachtige baai en het
kleine kustplaatsje Silo.

SILO 02 ROAD JUNCTION

173

7.43 NM

Ga verder naar het zuiden langs de kustlijn. Volg de koers naar een kloof tussen
twee grote heuvels, enkele kilometers in de verte.

03 BASKA

134

5.18 NM

Volg de Road D102 in zuidoostelijke richting. Na een korte afstand brengt het je naar
de badplaats Baska, een cultureel en historisch centrum gelegen aan de baai
Bascanska Draga.
04 SENJ

071

5.97 NM

Volg vanaf de baai de rotsachtige kust naar het zuidoosten. Wanneer je het einde
van de kust bereikt, baan je je een weg over de wateren van Velebitski Kanal, terwijl
je hoogte wint. Al snel kom je aan in Senj, een klein stadje aan de baai van de
bovenste Adriatische kust, in de uitlopers van de bergen Mala Kapela en Velebit.

Senji
05 BIACA RIDGE

099

4.15 NM

Als je Senj passeert, zoek dan naar rijksweg D23 (rechts op afbeelding) die een pad
op een helling in
de klif uithakt. Laat het je leiden naar Senjska Draga, een diepgroene vallei
omsloten door de
bergkammen van Velika Kapela en Velebit.

06 SNELWEG VIADUCT 096

4.46 NM

Nadat je de D23 een stuk hebt gevolgd, zoekt je bij Zuta Lokva naar een groot
knooppunt van de snelweg A1.
OTOCAC

136

7.32 NM

Vlieg vanaf het knooppunt in zuidoostelijke richting, terwijl de snelweg A1 door
heuvels tunnelt en je uiteindelijk naar de rivier de Gacka leidt. Net ten oosten van de
rivier, aan de rand van een karstveld, ligt de stad Otočac.

LUCHTHAVEN OTOCAC LDRO

114

3.83 NM

Vlieg in zuidoostelijke richting vanuit Otočac en zoek naar State Road D50 om je
langs dichte stukken bos te leiden naar een graslandingsbaan aan de oostkant. Dit
is Zracna luca Otočac, de eerste stop op je Balkanreis.

Prettige vlucht(en) en natuurlijk Happy Landings

VRAAG 1:

In de standaardatmosfeer bedraagt de luchtdruk op zeeniveau:

A.

29,29 mm HG

B.

1013,2 mb

C.

29,92 mm Hg

D.

760 mb

VRAAG 2:

Waar is in een dal de windsnelheid het grootst?

A

op de smalste plaats

B

bij de middelste breedte

C.

op de breedste plaats

D.

is op alle plaatsen gelijk

VRAAG 3:

In welke maateenheid wordt het dauwpunt aangegeven?

A.

% vochtigheid

B.

graden Celsius

C.

gr/m3

D.

voet MSL

VRAAG 4:

Wat gebeurt er met de luchtdichtheid bij toename van de hoogte?

A.

neemt af

B.

neemt toe

C.

blijft gelijk

D.

neemt bij warm weer toe en bij koud af

VRAAG 5:

In een hogedrukgebied

A.

daalt de lucht in een groot gebied

B.

stijgt de lucht in een groot gebied

C.

is er geen stijgwind

VRAAG 6.
Is the following statement correct: “A waypoint sends a unique Morse code signal
just like a VOR”
a. That is the same for all the others like VOR, NDB, ILS etc.
b. No, a waypoint is no more then a specific point found by a latitude and
longitude.
c. Yes, however only when the aircraft is equipped with a GPS system.
VRAAG 7.
A 'flight level' is .....
d. the same as altitude but expressed in 100's of meters.
e. based on a pressure of 1013 hP (ISA-International Standard Atmosphere)
expressed in 100's of feet.
f. the same as altitude in feet while the baro setting is equal to the local
value.

VRAAG 8.
What is the purpose of winglets on modern wings?
g. Just for fun. It looks very nice.
h. To increase the amount of lift of the wing.
i. To prevent an airflow of high pressure from the bottom to the top of the
wing.
VRAAG 9.
Setting the ATC transponder to 7700 is done when there is ....
j. an emergency situation.
k. a ready for departure given.
l. a declaration of a total radio failure.
VRAAG 10.
The Glide Slope (G/S) path angle is generally equal to ....
m. 4 degrees.
n. 5 degrees.
o. 3 degrees.

Leg 22 Perpignan LFMP naar Ardèche LFHO op 5 juni 2021
Vandaag voerde de route ons naar de Ardèche. Natuurlijk vielen er weer een paar
kanttekeningen te plaatsen:
Om te beginnen: John’s muis. Wat kan een simmer nou zonder muis?
Niks, toch? Bij een staartloze muis zoals John die gebruikt probeer je
natuurlijk eerst de batterijen. Zijn die misschien leeg? Nee? Andere USBpoort dan misschien voor de muis-ontvanger? Ook niet? Blijkt de
vervangende batterij ook leeg te zijn. Beste John: waarom bewaar je lege
batterijen op dezelfde plek als volle?
Om nog even bij John te blijven: jullie weten toch dat het begrip
“blindvliegen” een heel andere betekenis krijgt als John in de buurt is? Vraag
anders Henk maar eens…
Natuurlijk was er ook vanmiddag weer riant ruimte voor Dieter ’s
zwemvliezen en heggenschaar. Harrie was nu het slachtoffer. Hij maakte
tegen zijn zin in met de King Air een noodlanding op volle zee.

Nog een keer John: zoals Dieter het verwoordde “schnirkte” hij
rakelings onder een nietsvermoedende Dieter door. Da’s even schrikken.
Een vreemd fenomeen van geheel andere orde deed zich bij Ger voor.
Zelfs toen hij MSFS had uitgezet, bleef hij motorgeluiden horen. We hebben
hem geadviseerd bij aanhoudende klachten geestelijke bijstand te zoeken.
O ja: over MSFS gesproken: daar stoppen we mee. Met het gebruik van
de term MSFS dan, bedoel ik. Niet uit te spreken, die afkorting. Vandaar dat
we vanmiddag met algemene stemmen besloten hebben de nieuwe Microsoft
Flight Simulator kortweg aan te duiden met: 2020. Dat bekt heel wat
makkelijker.
Wat is dat toch met John? Ik moet verdorie nog een keer op hem
terugkomen, nu vanwege zijn landing op het verkeerde vliegveld. Klein
navigatiefoutje, natuurlijk geen pilot error… OK, navigeren is misschien dan
niet zijn sterkste punt, maar achtervolgen is dat zeker wel. Niks mooier dan
“schnirken”. Bovenaan John’s wensenlijst voor 2020: met een leren mutsje op
en witte handschoentjes aan de mitrailleur van de net uitgekomen Spitfire
bedienen. Da’s pas genieten!
Tot slot: de dansjes van Henk zijn weliswaar niet meer te zien op
bijgevoegde foto van Dieter, maar duidelijk is: we hebben weer dik plezier
gehad!

Leg 23 van Ardèche LFHO naar Zurich
In deze tijd waarin je moet oppassen met allerlei woorden (op zwart zaad zitten b.v.
…) leek het me gepast om te beginnen met een waarschuwing: verder lezen raad ik
af tenzij je mij als simpele opnoteerder van wat er zich afspeelde vrijwaart van
nadelige gevolgen van alles wat de collega’s weer hebben uitgespookt en vooral
uitgesproken. Je bent gewaarschuwd!
Het begon al goed in de Ardèche. Zoals gebruikelijk ploepte John weer op, midden
op de startbaan natuurlijk. Vervolgens taxiede hij de baan af en keerde halverwege
toen hij ontdekte dat het toch de verkeerde richting was. Vervolgens volgde nog een

wat zwevende beweging totdat hij uiteindelijk op de parkeerplaats stond. “Rijp voor
de Josta-band” was het commentaar.
Frans was alleen hoorbaar aanwezig. Wat vliegen betreft was hij ergens in ZuidAmerika onderweg voor een IVAO World Tour en het lukte hem niet om met 2
vluchten tegelijkertijd bezig te gaan. Aan het taalgebruik te horen ging overigens
ook de vlucht in Zuid-Amerika niet van een leien dakje.
Intussen waren we op weg naar Sion, maar zelfs op zo’n kort traject kun je
behoorlijk de weg kwijt zijn. Joost hielp graag met de oriëntatie: “je zit vlak bij het
vliegveld VWGT” gaf hij als hint. Na de vragende reactie van de verdwaalde piloot
waar VWGT dan wel lag volgde als korte toelichting: “VWGT, dat is
Verweggistan”. Tja, als je het van dat soort hulp moet hebben…
Gelukkig strafte de Heer snel: na wat “ontmoetingen” met Ben kwam Joost eerst
met enkel een cockpit, vervolgens met alleen een stoel en ten slotte met een los
roer aan. Boontje komt om zijn loontje. Ook Ben ontsprong de dans niet: de Heer
zorgde er voor dat zijn Yoke niet meer werkte en hij stortte reddeloos neer.
Gerechtigheid.
Zo vlogen we dus naar Sion, met één onzichtbare piloot, nl. Frans, en één
onhoorbare piloot, nl. Ger. Je zou verwachten dat er een algemeen gejuich opging
toen Ger zijn geluidsprobleem eindelijk had opgelost, maar het enige commentaar
was: “Het was net zo lekker rustig”.
Na een emergency descent slaagde Jan er in om in Sion op de 07 te landen. Het
leverde wel een stop bij het “huuske” op al waar statiegeld voor de lunch in
ontvangst werd genomen. Wat stonden ze trouwens allemaal mooi in een rijtje daar
op Sion bij dat huuske, behalve Ger en Frans dan natuurlijk: Frans had zijn fluit (?)
geaccepteerd gekregen en haakte weer aan en vervolgens Ger ook, na een
onbedoelde ontmoeting met de Zwitserse rotsen.
Het verdere verloop van de vlucht was probleemloos. Er ontstond nog wat
geharrewar of nou het linker óf het rechter pedaal de rem in het vliegtuig bedient en
hoe dat dan zit in een Engelse auto, één van de kisten taxiede zijn roer kapot
(vreemd) en het lag aan Harrie dat niet iedereen netjes uitgelijnd op de apron in
Zürich kwam te staan. Misschien was hij met zijn gedachten nog bij een aanpassing
van zijn Callsign, want dat had één letter te weinig. Met wat kleinere letters blijft het
gewicht ook met 5 letters binnen de perken, Harrie. Suggestie: HA-RRY.
Joost gaat ons volgende week richting de Franse noordkust brengen. Daarmee komt
Good Old England in zicht als een mooie volgende plek voor onze avonturen. Hoe
dan ook, het was weer een supergezellige middag met 8 piloten en 2 pilots-nonflying. En nu is het tijd voor een Heenwijzen.

Boven Sion

Leg 24 van LFAV Valenciennes naar MAA Beek
Aan alles komt een eind, dus ook aan onze estafette tour. Daarom vandaag voor het
laatst een kort verslagje, dit keer van de etappe van Valenciennes naar Beek.
Met 9 piloten stonden we rond half twee klaar voor vertrek. Voor deze laatste etappe
allemaal in een C172. Hoewel, allemaal: natuurlijk was er ook een armlastige P3D
piloot die het met een Mooney moest doen. In ruil voor dat tekort zag hij op zijn beurt
allemaal Citations in plaats van 172’ers. Scheelt enkele tientallen miljoenen in
aanschaf…
Het was al gelijk een beetje een wilde boel bij vertrek. Er stond geen wind en dus
bepaalde elke piloot zelf wel wat de runway in use was. Mooi gezicht, dat wel.
Tsjakka!
Harrie trakteerde ons op een oud-Beekse wijsheid: “zo lang je vingers niet even lang
zijn, moeten we nog veel leren”. Huh????
Het gehop van zijn toestellen heeft Frans nu achtereenvolgens geweten aan
Microsoft Flight Simulator, Prepar3D en zijn yoke – reden waarom hij nu een nieuwe
yoke wil aanschaffen van Tupperware, excuse me, Turtle Beach. Schildpad op het
Strand? Zou dat helpen? Misschien niet meer achter de simulator gaan zitten maar
er vóór, dat lijkt me eerder tot een goed resultaat te leiden.
Sommige piloten raken “getouched” door de voortdurende touch-and-go’s op de
meest onnozele velden. Van de weersomstuit ontstond er ook verwarring over
“circuit” vliegen. Bleek dat Francorchamps bedoeld werd.

Het circuit van Francorchamps
Enfin, het was weer een leuke middag. Voor mij was het een grote eer en genoegen
om af en toe wat terug te mogen blikken op de opwindende gebeurtenissen van de
voorbije zaterdagen. Volgende week hebben we onze “Full Stop” in de hangar van
het ACC, zie ook de Flying Armchair Affairs van komende week. We gaan
zaterdagmiddag ook peilen of er belangstelling voor een voortzetting van het
estafette-idee bestaat nu we voorlopig met maximaal 7 man op de clubbijeenkomsten
mogen komen.
Voor nu: dank aan alle deelnemers van het afgelopen half jaar, dank ook aan de al
dan niet stille genieters die vanuit huis mee hebben zitten kijken en luisteren. En voor
iedereen die niet heeft meegedaan, actief of passief: jullie hebben wél wat gemist!

Deelnemers estafette
laatste leg op EHBK

Graag tot zaterdag, groeten,
Onze John heeft van deze estafette een kaart met de gevlogen routes gemaakt en
heeft hier veel werk ingestoken. John namens de redactie en de staf DAANKE!!

De DC-6 van PMDG voor MFS2020
Na het lezen van mijn eerdere ontboezemingen in deze nieuwsbrief over mijn liefde
voor de Lockheed Constellation zal het misschien deze en gene verbazen dat ik nu
een enthousiast verhaal schrijf over de destijds grootste Constellation-concurrent,
nl. de Douglas DC-6.
Laat ik uitleggen hoe dat komt: voor MFS2020, maar ook voor eerdere simulatoren
heeft het altijd ontbroken aan “study-level” simulaties van propliners zoals de
Constellation, de Convairs of de DC-4 t/m DC-7 van Douglas. Voor mij als simulatorknopjesdruk-fanaat én tevens propliner liefhebber niet echt een prettige situatie.
Wat was er tot op heden in simulatorland beschikbaar aan propliners?

Qua freeware kun je voor FS2004 en deels ook voor FSX en P3D (32 bit- versies)
goede freeware simulaties vinden op www.calclassic.com. Zeker de DC-6 en DC-7
simulaties in FS2004 waren van een hoog niveau, maar helaas niet of slechts
beperkt inzetbaar in FSX, laat staan P3D of 2020.
In de payware markt is er naast de Constellation Professional van Just Flight voor
FSX de A2A L-049 en de L-1049 van Virtavia voor P3D (64 bit-versies).
Geen van deze haalt het qua systeemdiepte bij de DC-6-serie van PMDG die sinds
2016 beschikbaar is voor XP-11 en inmiddels P3D (64 bit). Dat was tot nu de enige
serieuze knopjesdruk-propliner. Beide sims gebruik ik niet, dus voor mij was het
afwachten tot de MFS2020 DC-6 er was.
Juist de systemen maken zo’n oude propliner zo interessant. Probeer maar eens
een stermotor te starten, of bedien maar eens zo’n eerste generatie VOR-ontvanger
of een automatische piloot van Sperry. Dat gaat niet lukken zonder behoorlijke
instructie!
De DC-6 voor 2020 is de eerste oldtimer in de 2020-sim die appelleert aan de
wensen van “knopjesdrukkers”. Daarmee wil ik gelijk ook aangeven dat het geen
toestel is voor wie niet van die mate van diepgang houdt. Zoals altijd in onze hobby
geldt hier: je bepaalt zelf wat je nog wel en niet meer leuk vindt aan details bij het
vliegen. Een vlucht met een super simpele Ultra Light kan net zo leuk en interessant
zijn als een rondje naar New York met de Concorde. Hangt er gewoon van af wat je
het aanspreekt. Denk maar zo: het is feitelijk al heel onnozel als je Fasten Seatbelts
knopjes gaat indrukken in een simulator, laat staan als je de motoren van een DC-6
op realistische wijze wil kunnen starten…
Zoals ik boven al meldde: ik behoor tot de simulator-knopjesdruk-fanaten. Voor die
categorie liefhebbers is de DC-6 het Walhalla! Honderden knopjes en handels,
vrijwel allemaal functioneel, tientallen vaak tweevoudig uitgevoerde wijzerplaatinstrumenten en als je dan uiteindelijk die motoren hebt weten te starten en de hele
boel staat lekker te trillen op je tafel – wat een geluidje, dat alleen al - dan zie je
ook dat hele main instrument panel en alle wijzertjes heen en weer schudden:
fantastisch. Gelukkig is er een Artificial Flight engineer aan boord die alles een
beetje in goede banen leidt als je nog niet bedreven bent in het handwerk.
Taxiën lukt met normale belading al vanuit stationair draaien. Daarmee schuif je het
“moment suprême” van Take Off Power nog even voor je uit. Als je dan op de kop
van de baan bent aanbeland en je vraagt de Artificial Flight Engineer om Take Off
Power te zetten: dat moet je meegemaakt hebben! Alles, maar werkelijk dan ook
alles werkt mee aan de verpletterende indruk van de 4 stuks 18 cylinder radials die
elk 2050 bruto paardenkrachten staan af te geven. Wat een geweld…

Wat ook direct opvalt is de pitch na rotatie. Als je moderne vliegtuigen gewend bent
die na de start een pitch van 17,5 graden of meer hebben is de enorm vlakke klim
van de DC-6 heel vreemd: een paar graden nose up is het maximum wat haalbaar is
zonder snelheid te verliezen.
De kruisvlucht is zoals je verwacht van een dergelijke kist: rustig en stabiel, mits je
de correcte power settings hanteert. Ook de descent en de landing verlopen
“normaal”, zij het dat je de descent planning zorgvuldig moet doen, want je hebt al
heel snel een snelheids- of hoogte-overschot. Dat is nog even oefenen! Er is een
automatische piloot aan boord, maar ook die heb ik nog niet geprobeerd.
Uitdagingen genoeg voor nog geen 50€!
De PMDG DC-6 voor MSFS: voor oldtimer-knopjesfanaten warm aanbevolen!

LET410 incident bij Dubrovnik, 2018

Beschrijving

Op 29 november 2018 maakte een Let 410 (OK-LAZ) die door Van Air Europe werd
gebruikt voor een binnenlandse lijndienst de passagiersvlucht van Split naar
Dubrovnik voor Trade Air als TDR821 Het toestel voerde een ongehinderde dag VMCnadering uit op baan 12 op de bestemming, maar landde vervolgens binnen de
afzetting van een ongemarkeerd maar wel aangegeven gesloten deel van de
baan. Nadat het toestel tot stilstand was gekomen zonder obstakels tegen te komen,
werd het vliegtuig door ATC geïnstrueerd om begeleiding af te wachten voordat het
probeerde te taxiën vanwege obstakels. Niemand van de 10 inzittenden raakte
gewond en er werd geen schade aan het vliegtuig toegebracht.
Onderzoek
Na een snelle kennisgeving van de gebeurtenis van zowel de luchthaven van
Dubrovnik als de van de Kroatische ATC, begon het Kroatische agentschap voor het
onderzoek naar lucht-, maritieme en spoorwegongevallen (AMRTAIA) dezelfde dag
een onderzoek. Geconstateerd werd dat het betrokken luchtvaartuig was uitgerust
met een CVR en een FDR, maar deze data werd niet door het onderzoek van de
autoriteiten of door het interne onderzoek van de vliegtuigexploitant benut.
De Captain (geboren in 1959, Sloveens staatsburger), was PF geweest voor de
vlucht. Hij had in totaal 7.110 vlieguren, waarvan 5.880 uur op dit type en was zijn
carrière als civiel piloot begonnen na 27 jaar als militair piloot. Voorafgaand aan de
onderzochte gebeurtenis had hij tussen mei en november 2018 17 vluchten naar
Dubrovnik gemaakt. De Eerste Officier (1979) had de Tsjechische nationaliteit. Ze had
in totaal 466 vlieguren, waarvan 193 uur op dit type.
De betrokken vliegtuigexploitant Van Air Europe wordt aangemerkt als een ACMIcontractant (Aircraft, Crews, Maintenance, Insurance) bij Trade Air, die op zijn beurt
een contract heeft om binnenlandse luchtdiensten in Kroatië te verlenen op routes
met een openbare dienstverplichting. Er werd opgemerkt dat in februari 2017
hetzelfde Van Air Europe-vliegtuig dat betrokken was bij het onderzochte
event "betrokken was bij een ander ernstig incident, waarvan het onderzoek had

geconcludeerd dat de bemanning had besloten te landen in omstandigheden van
sterke wind met een zijdelings onderdeel van twee keer de toegestane limiet voor het
betreffende vliegtuig(en dat) na dit incident de Britse burgerluchtvaartautoriteit de
toestemming voor Van Air Europe-vliegtuigen om in het VK te opereren had
opgeschort" .

Er werd vastgesteld dat op het moment van het event een groot
baanreconstructieproject aan de gang was in Dubrovnik, waar, wanneer volledig
operationeel, de enkele baan 3.300 meter lang en 45 meter breed zou zijn geweest. Op
het moment van de gebeurtenis werd het longitudinale profiel van de baan in zijn 12
richting gekenmerkt door een korte en kleine helling tot de TDZ gevolgd door een
kleine negatieve helling daarna. Het wederopbouwproject was begin november 2018
van start gegaan en zou medio maart 2019 worden afgerond. Op het moment van de
onderzochte gebeurtenis was fase 2 van het project aan de gang. Deze betrof het
werk over de volledige breedte van 1732 meter van het noordwestelijke en centrale

deel van de baan. Dit heeft ertoe geleid dat de lengte van de baan die beschikbaar
blijft voor operationeel gebruik is teruggebracht tot 1425 meter aan de zuidoostkant
- zie de onderstaande afbeelding.
Een NOTAM met betrekking tot fase 2 van het project was afgegeven met een
ingangsdatum van 25 november 2018 en hoewel het verwees naar baan 12 en zijn IIP's,
gaf het geen andere details en verwees het er alleen naar dat AIP SUP 013/2018 vanaf
dezelfde datum van kracht was en het was dit document dat de details over de sluiting
van de baan bevatte.

Wat is er gebeurd
Op de dag van het event zouden het betrokken vliegtuig en de cockpitbemanning zes
vluchten uitvoeren over een periode van 11 uur, waarvan de sector Split-Dubrovnik de
derde was. Voorafgaand aan de eerste vlucht verklaarde de Captain dat hij relevante
NOTAMs had bekeken en "informatie had genoteerd over permanente

bouwwerkzaamheden en de verkorte start- en landingsbaan in Dubrovnik, maar

[...] hij had de informatie over de verplaatste baandrempel niet opgemerkt". Het
onderzoek merkte ook op dat "de cockpitbemanning de meer gedetailleerde
informatie over de bouwwerkzaamheden die op de beschikbare Jeppesen Airport
Cards waren opgenomen, niet grondig had onderzocht", waaronder een verwijzing
naar de drempel voor verplaatste baan 12.
De vlucht van Split naar Dubrovnik Airport verliep normaal en de Captain verklaarde
vervolgens dat hij tijdens de landingsbriefing voor baan 12 "niet besefte dat de
baandrempel was verplaatst en welk deel van de baan werd gebruikt". Nadat een
nadering van baan 12 door ATC was goedgekeurd, meldde hij dat hij "met het vliegtuig
met de standaarddaalsnelheid een visuele nadering had ingezet, zonder de procedure
voor de instrumentnadering van baan 12 te controleren". ATC maakte op geen enkel
moment tijdens de nadering opmerkingen over de verplaatste baandrempel. De
Captain verklaarde dat het daalprofiel dat hij had gevlogen in feite ondieper was dan
nodig en was van mening dat "vanwege de kromming van de baan en de
bouwmachines in het midden van de baan", hij de verplaatste drempellichten of de
verplaatste PAPI niet had gezien en dat als hij dat wel had gedaan, het "hem zou
hebben geholpen om de situatie te begrijpen". Drempellichten en PAPI waren aan
tijdens het gebeurde.
Toen de Eerste Officier (twee keer) tijdens de nadering zei dat ze "bouwvoertuigen in
het midden van de baan kon zien" , had de Captain gereageerd dat "de situatie

dezelfde baan was als vorige week zonder te beseffen dat de werkende machines
veel dichterbij waren dan voorheen, en dat ze in het midden van de baan werkten". Hij
verklaarde dat "er gedurende de hele nadering geen activiteit was op het gesloten
deel van de baan van waaruit kon worden geconcludeerd dat er iets anders aan de
hand was". Hij zei dat, hoewel hij had gezien dat er geen markeringen op de baan
waren (noch was er een witte 'X' om sluiting aan te geven), hij had gedacht dat dit te
maken had met de huidige bouwwerkzaamheden (fase 1, waarbij de andere helft van
de baan betrokken was). Hij verklaarde dat hij zowel Van Air Europe als Trade Air
over het event had geïnformeerd nadat hij alle vluchten die dag had voltooid.
De Eerste Officier verklaarde dat de vermindering van de baanlengte tot 1424 meter
was opgenomen in het ATIS en dat ze beiden wisten dat dit het geval was, maar dat
het niet duidelijk maakte welke baan een verplaatste landingsdrempel had. Ze merkte
ook op dat de voertuigen die ze op de baan had gezien ergens in het midden van de
baan waren en dat het eerste deel van het gesloten gebied volledig vrij was van
obstakels. Voordat ze echter van de gesloten startbaan werden geleid, moesten ze
wachten tot "kleinere rotsblokken" van hun uitgangsroute werden verwijderd.
Na het event heeft de luchthavenexploitant nagegaan of hij het
projectplanningsdocument met betrekking tot fase 2 heeft nageleefd in zaken die
mogelijk hebben bijgedragen aan de acties van de cockpitbemanning. Ze ontdekten
alleen dat na drie dagen van hevige regenval alle tijdelijk onzichtbaar gemaakte
geschilderde markeringen op het gesloten baangebied weer enigszins zichtbaar
waren in die mate dat het gewoon mogelijk was om delen van de verduisterde
markeringen te onderscheiden. Verder erkende men dat de voorafgaande

communicatie met vliegtuigexploitanten die Dubrovnik gebruiken over tijdelijke nietbeschikbaarheid van delen van het manoeuvreergebied verbeterd kon worden.
In het onderzoek werd gekeken naar de regelingen die zijn getroffen om visueel te
communiceren dat een deel van de normaal beschikbare start- en landingsbaan niet
beschikbaar is. Er werd op gewezen dat in bijlage 14 van de ICAO en andere
richtsnoeren werd gesteld dat een witte "X"-markering niet nodig is als een baan of
een deel ervan "slechts voor een korte duur wordt gesloten en wanneer de informatie

over de sluitingsinformatie ervan wordt gepubliceerd door een adequate
waarschuwing van de AIS-aanbieder", maar dat zij ook "de betekenis van de termen
"korte duur" of "adequate waarschuwing" niet definiëren. De gesloten markering "X"
was niet geplaatst omdat het gehele gesloten gebied de bouwplaats was waar het
asfaltoppervlak werd verwijderd". Verder werd opgemerkt dat tijdelijke "X"markeringen meestal niet zijn geverfd, maar worden geleverd met behulp van op
maat gemaakte materialen die zijn beveiligd met bestratingsbevestigingsmiddelen of
op een draagbare structuur zijn gemonteerd.
De conclusies van het onderzoek omvatten, maar waren niet beperkt tot, de volgende
opmerkingen:
De regelgevingsnormen die van toepassing zijn op het onderwerp proces zijn
op bepaalde gebieden niet nauwkeurig gedefinieerd, waardoor de betrokken
organisaties bepaalde vrijheid hebben om specifieke gedragingen te
definiëren, zoals het aanbrengen van horizontale markeringen of het
definiëren van informatie die via ATIS of via de controller via de radio moet
worden verzonden.
·
Vluchtvoorbereiding is een belangrijk segment als het gaat om de veiligheid
van de vlucht zelf. De informatie die tijdens de voorbereiding aan de
cockpitbemanning wordt verstrekt, heeft een aanzienlijke invloed op
vluchtbeslissingen. In casu werd vastgesteld dat de voorbereiding
ontoereikend was voor de vlucht. De complexiteit in de documentatie die
cockpitbemanningen tijdens de voorbereiding van de vlucht beoordelen, kan het
moeilijk maken voor de bemanning om bepaalde informatie te begrijpen, vooral
als de cockpitbemanning meerdere vluchten achter elkaar uitvoert. In
dergelijke gevallen kan een extra rol bij de voorbereiding van de vlucht zelf
worden overgenomen door het operatiecentrum van de exploitant, dat door zijn
optreden het cockpitpersoneel kan waarschuwen voor bepaalde risico's en
gevaren.
De directe oorzaak van het onderzochte ernstige incident werd vastgesteld als "het

·

falen van de vliegtuigcommandant om het actieve deel van de baan en het gesloten
deel van de baan te identificeren".
Vijf bijdragende factoren werden ook geïdentificeerd als:
·
·
·

Ontoereikende vluchtvoorbereiding door de cockpitbemanning.
Een visuele benadering onder het ideale naderingsprofiel.
Het niet markeren van het gesloten gedeelte van de baan met een "X" in
overeenstemming met de toepasselijke aanbevelingen.

·

Gedeeltelijk zicht op de eerder verduisterde horizontale markeringen op het
gedeelte van de baan, dat buiten gebruik was.
·
Gebrek aan informatie over de drempel voor verplaatste baan 12 op de ATISuitzending en/of informatie die de luchtverkeersleider aan het betrokken
luchtvaartuig heeft verstrekt.
Veiligheidsmaatregelen die door de luchthaven van Dubrovnik moeten worden
genomen om het risico op verdere soortgelijke gebeurtenissen te verminderen,
werden geïdentificeerd als:
·

·

Rechtstreekse voorafgaande kennisgeving aan alle vliegtuigexploitanten die
gebruikmaken van de luchthaven van tijdelijke wijzigingen in de normale
beschikbaarheid van het manoeuvreergebied.
Het continu monitoren van elk tijdelijk gesloten deel van een baan om ervoor
te zorgen dat alle geplande risicobeperkende maatregelen worden nageleefd.
Naar aanleiding van het onderzoek zijn zeven veiligheidsaanbevelingen gedaan:

·

·
·

·

·

·

·

dat Van Air Europe procedures moet definiëren die haar cockpitbemanningen
in staat stellen om gemakkelijker specifieke NOTAM-informatie te beoordelen,
vooral wanneer NOTAM-informatie verwijst naar andere complexe documenten
zoals een AIP-SUP. [AIN04-SR-17/2019]
dat Van Air Europe alle corrigerende maatregelen moet nemen die zijn
gespecificeerd in haar eigen analyse van het onderwerp. [AIN04-SR-18/2019]
dat de luchthaven van Dubrovnik procedures moet invoeren die het gebruik
van
de
horizontale
baanafsluitingsmarkering
"X"
als
eerste
veiligheidsmaatregel omvatten die de piloten zou waarschuwen voor de status
van een manoeuvreeroppervlak (en) dergelijke markeringen aanwezig moeten
zijn totdat het manoeuvreergebied beschikbaar is voor gebruik. [AIN04-SR19/2019]
dat de luchthaven van Dubrovnik in haar interne procedures de maatregelen
M1 en M2 moet opnemen die zijn gedefinieerd in hun document "Analyse van de
gebeurtenis in verband met de veiligheid MOR29NOV2018" van het onderwerp
evenement (en) dergelijke maatregelen moeten standaardpraktijk worden op
de luchthaven van Dubrovnik. [AIN04-SR-20/2019]
dat Croatia Control, in gevallen waarin een baandrempel wordt verplaatst, de
term "verplaatste drempel" moet gebruiken in informatie die via ATIS wordt
gepubliceerd en/of informatie die door de luchtverkeersleider aan
luchtvaartuigen bij nadering wordt verstrekt. [AIN04-SR-21/2019]
dat het Kroatische agentschap voor de burgerluchtvaart bij de goedkeuring
van luchthavenbouw- en wederopbouwprojecten volledig moet controleren of
het project voldoet aan de vereisten van bijlage 14 van de ICAO en van EUverordening CS-ADR-DSN met betrekking tot horizontale markering van
manoeuvreergebieden. [AIN04-SR-22/2019]
dat het Kroatische agentschap voor de burgerluchtvaart tijdens de uitvoering
van bouwwerkzaamheden op luchthavens het aantal toezichten moet verhogen
om na te gaan of de bouwwerken voldoen aan de goedgekeurde documentatie
waarin "Beheer van luchthavenactiviteiten tijdens bouwwerkzaamheden" is
vermeld. [AIN04-SR-23/2019]

Het eindverslag werd op 29 april 2020 voltooid en vervolgens vrijgegeven voor
onbeperkte toegang.

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

B
A
B
A
A

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

Wist U dat………..

…..iedereen uitkijkt naar de heropening op 3 juli?
…..de staf het erg gezellig gaat maken met drank en spijs?
…..we geen alcohol schenken?
…..U uw mondkapje niet moet vergeten?
…..u zelf mag bepalen of u het wilt dragen.
…..het vanaf 28 juni binnen het ACC niet meer verplicht is.
…..Diverse leden een privé stewardess hebben....?
…..Rene een film gemaakt heeft?
…..hij zich afvroeg van wie die bekende stem was?
…..de stem van hemzelf was?
…..Ben een nieuw Callsign had gekregen. Naam PHPIEDI .... Verdraaid, wie heeft
me dat geflikt ???
…..Math heel veel hobby's heeft. "Schilderen compleet" is er een van.
…..er bij onze piloten vreemde dingen gebeuren in de cockpit?
….. er soms vier handen aan de Yoke zitten?, rara.......
…..een van onze piloten een aantrekkingskracht heeft naar gebouwen?

…..er dan spontaan een gebouw wordt ingevlogen.... Is het soms de kantine ?.
…..de VFR bril zooooo realistisch lijkt, dat bij felle zon, de zonneklep omlaag
wordt gedaan?
…..het gewenst is, meerdere sets zwemvliezen aan boord te hebben; Je weet
maar nooit.
…..MSFS2020 zo gedetailleerd is, dat je zelfs Jeu de Boule banen ziet liggen?
…..leden soms twijfelen naar welke opticien ze moeten gaan; Hans Anders of
Specsavers. Daar helpen ze je met een goede bril van de tunnelvrees af.
…..er een nieuw vliegveld bij is gekomen: LMAA [Le... mi... a... a...]

Met groet
Henk Blösser
Secretariaat FAA/Beek

