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Beste vrienden,

Het jaar is weer voorbij gevlogen, zonder dat we zelf konden 
vliegen.
Ons enige samenzijn was de nieuwjaarsreceptie op EBZW 
op 24 januari 2020.

Ondanks covid 19 heeft het bestuur een paar maal vergaderd.

Het wordt spannend komend jaar of onze Fly In in en rond Teuge
door kan gaan. Misschien kan ik u op de digitale nieuwjaars-
receptie meer vertellen.
U krijgt nog een uitnodiging (verassing) en een link om in te 
loggen, doch noteer:

DIGITALE NIEUWJAARSRECEPTIE 
19 JANUARI 2021om 11.00 uur.
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

De president, Huub van Heur, december 2020.

IFFR Newsletter Benelux
is an official publication 

of the International
Fellowship of Flying Rotarians

section Belenux

11116666 ddeecceemmbbeerr
22002200

International Fellowship of Flying Rotarians - section Benelux

NewsletterNNeewwsslleetttteerr

Woord van de voorzitter

Nieuwe leden: Ingrid Witvrouwen

IFFR, Rotary en luchtvaart. Het is
er bij mij, weliswaar in omge-
keerde volgorde, met de paplepel
in gegoten. Al van kinds af wer-
den zowel mijn broer als ikzelf
door onze vader, Gust Witvrou-
wen, omringd en ondergedom-

peld in zijn liefde voor luchtvaart,
vliegtuigen en het vliegen zelf.
Bij mijn broer is het (tot nu toe)
bij modelbouw-vliegtuigen geble-
ven. Ik kijk aan de zijlijn toe en
quasi dagelijks werd er aan tafel
over vliegtuigen gesproken.
Nadat we, samen met Pap, deel-
genomen hebben aan de IFFR Fly-
In in Praag, georganiseerd door
Charles Strasser, ben ik zelf ook
meer betrokken geraakt bij IFFR
Benelux als organisatie.
Vandaag woon ik aan de Bel-
gische kust, in Knokke-Heist en
werk ik bij Roularta Media Group
in Roeselare als Marketing Mana-
ger. 
Sedert 2019 ben ik lid van Rotary
Aarschot. Maar al voordien was ik
in de coulissen actief, zowel bij
RC Aarschot als bij IFFR Benelux.
Zo was ik al graag van de partij
op de gezellige Fly-ins in Oost-
ende, Ieper, Vlissingen en Bras-
schaat en tijdens de laatste
nieuwjaarslunches. Van het over-
nemen van de ‘IFFR winkel’ toen
het voor Pap te moeilijk werd

door zijn ziekte tot het opzetten van de nieuwe
website en de lancering van de splinternieuwe web-
shop.
Al meerdere keren had ik de vraag gekregen van
Huub, Yves, Egide, Kris om zelf ook lid te worden
van IFFR Benelux. In september van dit jaar heb ik
dan toch toegezegd en neem ik met veel plezier
tegelijk ook de fakkel over van mijn vader als mate-
riaalmeester van IFFR Benelux. 
Oh ja, nog een klein detail: zelf ben ik geen piloot
maar wie weet, als ik ooit eens de tijd vind, komt
het er ook nog van. En dan wordt EBZW Zwartberg,
de thuisbasis van IFFR Benelux, ook die van mij.

Met mijn eerste, eigen modelzweef-

vliegtuigje, lente 1978.

         



Niets uit deze uitgave mag worden verveel-

voudigd en/of openbaar gemaakt door middel

van druk, microfilm, fotokopie of op welke 

andere wijze ook, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de redactie.

IFFR Benelux Webshop 

Nieuws uit de luchtvaart:

Nieuws uit IFFR World
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Board

Huub van Heur - president

hubvanheur@gmail.com

Egide van Dingenen - past president

egide.van.dingenen@skynet.be

Nathalie Chudiak - secretary, 

chudiak@hotmail.com

Arie Buijtendijk - treasurer

buijtendijk@multiweb.nl

Kris de Keyser - president elect

kris@dk.be

Yves Geernaart - webmaster

yves_geernaert@yahoo.com

Ingrid Witvrouwen - stockmaster

ingrid@witvrouwen.eu

Maurice Tax - member of the board

mauricetax@outlook.com

Graphic design 

Nathalie Chudiak, Kalmthout

Contact Newsletter

Nathalie, Huub.

Events 2021:

7-9 mei: Fly In Postdam, IFFR

Duitsland/Oostenrijk.

21-23 mei: Fly In Teuge, NL, IFFR

Benelux.

25-27 juni: Fly In to Venue, city of

Lincoln, UK, IFFR UK.

..-.. juli: Fly In Rostock (eurofighter), IFFR

Duitsland/Oostenrijk.

5-8 augustus: Fly In Vejle Billund,

Denemarken, IFFR Scandinavië.

20-22 augustus: Fly In Baden Baden,

IFFR Duitsland/Oostenrijk.

27-29 augustus: Fly In, IFFR Zwitserland

3-6 september: Fly In Salerno, Italië,

IFFR Italië

Websites:

www.iffrbenelux.org

www.iffr.org

www.luchtvaartnieuws.nl

www.aviodrome.nl

Boven: 

World President

George Chaffey 

Onder: 

President elect

George Ritchie

met zijn vrouw

Caroline.

Nieuw: IFFR Benelux Webshop heeft nieuwe

producten.

Sinds kort hebben we de IFFR Benelux Webshop geopend.

Hier kan je als lid van IFFR toffe items aankopen, geperso-

naliseerd met het logo. De meeste kleine items zijn snel

leverbaar. 

De kleding is alleen beschikbaar na bestelling en dat zal tel-

kens enkele weken levertijd vragen. Alleen zo kunnen we

de prijzen betaalbaar te houden. 

Ben je benieuwd? 

1. Surf even naar onze website www.iffrbenelux.org.

IFFR - The international Fellowship of Flying Rotarians

Section Benelux.

2. Omdat alleen leden kunnen bestellen, is er wel een 

paswoord ingesteld: $IFFRBeneluxEBZW. 

3. Maak je klantaccount aan. 

4. En shoppen maar.

Prijslijst nieuwigheden - incl. btw & verzendkosten

Polo Heren Blauw euro 21,00

Polo Dames Blauw euro 21,00

Polo Heren Wit euro 21,00

Polo Dames Wit euro 21,00

Donsjas Heren euro 62,00

Donsjas Dames euro 62,00

Softshell Heren euro 49,00

Softshell Dames euro 49,00

Mondmasker IFFR euro 18,00

Zoals jullie weten, is George
Chaffey onze World President
geworden dit jaar (voor de tijds-
duur van twee jaar). Zie het AGM
verslag in onze newsletter nr. 15.
Daarna wordt het George Ritchie
uit de UK die de meesten van ons
kennen; een trouwe bezoeker
van onze Fly In’s.

George Chaffey is dus opvolger
van Phil Pacey, die in 2019 onze
gast was op het jubileumfeest in
EBBT en hij houdt contact met de
rest van de IFFR clubs via de
chairmen van de IFFR sections.
Dit zijn er ca. twintig.
Op 28 september heeft de WP
een zoommeting gehouden voor
alle chairmen in the world, waar
onze voorzitter Huub ook aan
deelnam.
Hier een zeer beknopte weergave
wat er aan de orde kwam.

1. Call to Order (opening) door
George Chaffey (WP).
2. Goedkeuring verslag van
de bestuursvergadering 30
maart (ook een zoommeeting).
3. Verslag van de penning-
meester: er is $ 34.853 in kas.
4. Report van de WP: 
* Hij nodigt ons uit om naar de
Rotary wereldconferentie in
Taipeh te komen, waar de IFFR
een banquet organiseert en een
zeer interessante rondreis.
* Er is een discussie gaande over
het gebruik van het IFFR logo
met Rotary International.
5. Reports van de drie VP’s
(Amerika, Australasia en Europa);
door de Covid 19 zijn er weinig
Fly In’s geweest.
6. Er zijn drie amendementen
(bylaws) goedgekeurd, die ik
globaal wil omschrijven als tek-
stuele aanpassingen. Ik stuur ze
gaarne op voor degenen die inte-
resse hebben. Bijvoorbeeld: In de
bylaws staat Webmaster en die
heet nu International Webmaster.
7. General Business: Tot heden
toe al $ 200.000 dollar opge-
haald voor polio en er wordt nog
een “flight to end polio” georga-
niseerd.
8. Adjourn
Interessant te vermelden is het
tijdstip van de meeting.
Een World zoommeeting op
maandag 28 september begon

voor ons om 22.00 uur local
time, voor UK en Portugal 21.00
uur en Californië 13.00 uur, ter-
wijl het al dinsdag was in Hong
Kong namelijk 04.00 in de mor-
gen,  06.00 uur in Melbourne en
09.00 uur in Nieuw Zeeland.
M.a.w. Europa had geluk dat het
niet om vier uur ‘s nachts was.

IFFR World ALV

Op 3 december was het de beurt
aan de ALV-zoom van IFFR World.
De leden van alle secties konden
zich opgeven en kregen dan een
link een paar dagen voor de ver-
gadering. Die begon om 20.00
uur UTC. Er waren 190 aanmel-
dingen, maar dat werden er uit-
eindelijk rond de 120. Een pro-
bleempje was dat het abonne-
ment voor 100 deelnemers was
omgezet naar 500, maar dat
bleek nog niet te werken. Een
telefoontje van Ian naar Zoom
bleek afdoende, maar onze voor-
zitter Huub heeft daardoor wel
een deel van de vergadering
gemist. Om 21.00 LT begon de
vergadering met praktisch dezelf-
de punten als bij de ‘chairmen’
vergadering.

Na de inleiding van George kwa-
men de VP’s van de verschillende
regio’s aan de beurt. Zij deden
verslag van de activiteiten van de
verschillende secties en het was
leuk omdat het verslag van
Europa begon met de foto van
onze nieuwjaarsreceptie in Zwart-
berg! In ieder geval kwamen de
Fly-In’s van volgend jaar aan de
orde, zie pag. 2.

Door de band genomen waren er
toch wel enige 2020 (vlieg)acti-
viteiten te melden, hoewel de
Corona wel het grootste deel van
de agenda’s had leeg geblazen.
Wel werd uitgebreid ingegaan op
de komende bijeenkomst na de
Rotary conferentie in China vol-
gend jaar. Vooral de tocht naar
Mongolië en de helicoptervlucht
sprongen als highlights uit het
programma. Ik ga ervan uit dat
de complete folder van de reis op
de site van IFFR te vinden is.

De amendementen die door de
‘chairmen’ vergadering waren

goedgekeurd,
werden ditmaal
door de leden
bekrachtigd via
een stemmings-
procedure die
zeer vlot verliep
en die dus vanaf
nu geldend zijn.
De nieuwe ver-
sie van de
‘bylaws’ zullen
ongetwijfeld een
dezer dagen
beschikbaar
zijn.

Er werden voorbeelden gegeven
van mogelijke IFFR logo’s, aange-
zien het Rotary wiel niet meer
mag worden
‘aangetast’ door
er vleugels of
andere
Fellowship
emblemen van
te maken. Wij
zullen erin dui-
ken en ook
onze publicaties
aanpassen.

Om 10.00 uur
LT werd de ver-
gadering afge-
sloten, maar de
lijnen bleven
nog een half uur
open voor mogelijkheden om met
elkaar te praten. Leuk voor IFFR
Benelux was de opmerking van
Ron Wright (UK) die ons de com-
plimenten gaf voor het fotoboek
van ons 25 jarig jubileum vorig
jaar op en om Brasschaat.
Overigens hebben we van diverse
buitenlandse gasten daarvoor
bedankjes gekregen inclusief de
toenmalige WP Phil Pacey.

In het algemeen kan worden
gesteld dat deze manier van ver-
gaderen zeer goed ontvangen
wordt, aangezien op deze wijze
zeer veel leden elkaar kunnen
zien en horen. De persoonlijke
banden worden daarmee ver-
sterkt en als de normale Fly-In’s
ook weer kunnen, hebben deze
zoom-meetings toch zeker een
toegevoegde waarde.

Huub van Heur, Nathalie Chudiak

FMC ofwel Frequency Monitoring Code (FMC)

in de airspace van EHAM en EHRD

Wat houdt dit in en waarom?

FMC staat bekend als listening squawk. 

Bijvoorbeeld, je vliegt in een gebied waar

Amsterdam info je informatie kan geven. Je hebt

nu de mogelijkheid om deze niet op te roepen

maar uit te luisteren zonder iets te zeggen. Je

kunt wel laten weten dat je bereikbaar bent. De

piloot selecteert daarvoor de transpondercode

7020 en hoeft alleen maar uit te luisteren op

124.300 Amsterdam info. Deze weet dan, dat je

via de radio bereikbaar bent.

Hetzelfde kan ook voor Rotterdam approach op

122.990 door de transpondercode 7010 te selec-

teren. 

De bedoeling is – als gevlogen wordt in de omge-

ving waar geen meldplicht of clearance noodza-

kelijk is -, dat ze je kunnen waarschuwen voor

onder andere ”infringements”. 

Je hebt wel de plicht, als je de transpondercode

7010 resp. 7020 gebruikt, om uit te luisteren op

de frequency.

Uiteraard dient het voor de veiligheid te vergro-

ten en het ontlast ook het radioverkeer.

Squawk 7000 in andere gevallen te gebruiken en

niet 7010 of 7020.

Deze mogelijk bestaat sinds 18 juni 2020.

Bovenstaand is een beknopte weergave. Voor de

uitgebreidere informatie gelieve de Aeronautical

Information Service Netherlands, AIC 02/2020

publication date 07 mei 2020 te raadplegen.
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Nieuws uit 
IFFR Europe

Nieuws uit 
IFFR Benelux

Onze VP ofwel vice-president voor Europa is Nik Ammann

geworden, opvolger van Thomas Morf  (beiden afkomstig

uit Zwitserland).

Nik is dit jaar VP geworden en hij hield de allereerste zoom

meeting met de voorzitters van de secties uit IFFR Europe

op woensdag 30 september 2020 om 20.00 uur local time.

Hij wilde een indruk krijgen wat er speelde in IFFR Europa. 

Er werd deel genomen door de chairmen van de Benelux,

Italië, Duitsland/Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland en

Portugal. Scandinavië en UK hadden zich aangemeld, doch

waren niet ingelogd.

Na een voorstellingsrondje van de chairmen, gaf ieder zijn

activiteiten cq. Fly In’s door.

Onder voorbehoud onder andere (zie ook pag. 2):

• Fly In Potsdam: 7 t/m 9 mei, Duitsland/Oostenrijk.

• Fly In Teuge: 21 t/m 23 mei, Benelux.

• Fly In Lincoln: 25 t/m 27 juni, City of Lincoln, UK.

• Fly In Rostock: van .. t/m .. juli, Rostock (eurofighter),   

Duitsland/Oostenrijk.

• Fly In: Vejle Billund 5 t/m 8 augustus, Scandinavië.

• Fly In Baden Baden: 20 t/m 22 augustus Duits-

land/Oostenrijk.

• Fly In Salerno: 3 t/m 6 september, Italië.

Er werd verder gevraagd door VP Nik hoe we konden

samenwerken etc. 

Voor de geïnteresseerden is een verslag ter beschikking.

Al met al wordt het weer leuk, mits Covid 19 ons niet

dwarsboomt.

Huub van Heur

Informatie uit het bestuur.

Op 13 september heeft het voltallige

bestuur van de IFFR Benelux verga-

derd op EHSE ofwel Breda Internatio-

nal Airport.

Er werd stilgestaan bij het overlijden

van bestuurslid Gust Witvrouwen.

Besproken werd of op 24 januari 2021

een nieuwjaarsreceptie kan wordt

gehouden. Zo ja, waar of vanwege

Covid 19 een zoommeeting? Op dat

moment was het te vroeg voor een

beslissing, maar inmiddels is duidelijk

dat er geen receptie zal zijn en dat

een zoommeeting zal worden georga-

niseerd. U krijgt hierover nog bericht. 

Ook gaan er veranderingen plaatsvin-

den binnen het bestuur.

Voorzitter Huub van Heur zal begin

2022 aftreden en als Past President lid

blijven van het bestuur. Hij wordt

opgevolgd door Kris de Keyser. Nu

President Elect en bestuurslid.

Secretaris Nathalie Chudiak zal ook

begin 2022 aftreden en geen lid meer

blijven van het bestuur. Er wordt naar

een opvolger gezocht.

Penningmeester Arie Buitendijk zal in

2021 aftreden en wordt opgevolgd

door Maurice Tax. Arie zal ook geen

deel meer uitmaken van het bestuur.

Maurice is onlangs gekozen als lid van

het bestuur.

Per 13 september hebben we een

nieuw bestuurslid: Ingrid Witvrouwen,

die de portefeuille “stockmaster” van

haar vader overneemt, die medio

2020 is overleden.

Yves Geernaert is webmaster en blijft

in deze functie als lid van het bestuur. 

Egide van Dingenen is Past President

en blijft lid van het bestuur.

Binnen het bestuur ijvert men zich

voor het vinden van nieuwe leden.

Een oproep aan onze leden om nieuwe

members te vinden, is dan ook hier op

zijn plaats. Een aanmeldformulier is

bijgevoegd.

Het fotoboek van ons 25 jarig jubi-

leum is klaar en ieder lid krijgt een

exemplaar, alsmede de buitenlandse

leden die op het feest aanwezig waren

en die door omstandigheden op het

laatst moesten afzeggen.

De Fly-In in 2021 blijft op EHTE met

hetzelfde programma op 21, 22 en 23

mei.

Vanwege Covid 19 gaat de excursie

op kleine Brogel (EBBL) 24 november

niet door. E.e.a. georganiseerd door

ons clublid Kristof Moons.

Verder hebben we een nieuw lid

mogen inschrijven, te weten Michiel

Slingerland, piloot op de airbus 320

family en lid van de vliegclub

Sanicole. 

Huub van Heur

Het bestuur van IFFR Benelux 

wenst alle leden van de sectie 

hele fijne feestdagen 

en een gelukkig 

en gezond nieuw jaar 

in hopelijk het oude normaal!


