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Nu de bladeren bijna van de bomen zijn geval-
len, is het een goed moment om even terug te
denken aan het voorbije IFFR seizoen.

Het was een moeilijke start, want we moesten
onze jaarlijkse nieuwjaarslunch verplaatsen
naar de lente door het aanhoudende slechte
weer.
Onze Fly, Meet & Greet weekeinden waren stuk
voor stuk de gelegenheid om onze vliegende
vrienden te ontmoeten.
Onze Internationale bijeenkomst op Spa was
het hoogtepunt van de afgelopen periode, het
volledig verslag lees je in deze newsletter.
Schaffen-Diest bracht meer dan dertig IFFR
leden bij elkaar over de drie dagen. Allen wer-
den vergast op een drankje en hapje, aangebo-
den door de organisatie onder leiding van ons
IFFR lid Guy Valvekens. Waarvoor onze dank.
Ook op het nieuwe privé vliegveld van Frans
Keunen te Venlo werden we met open armen
onthaald. 
Op Hilversum stonden de vrienden van
ACHAFR Nederland en zelfs Belgen ons op te
wachten met hun old timer wagens om ons
naar de prachtige villa van de voorzitter te
voeren. Een fijne lunch werd ons aangeboden
waarvan wij konden genieten rond het mooie
zwembad. 
Tijdens de familiedag op het vliegveld van
Brasschaat werden wij ontvangen door Rotary
voorzitter Eric Swinnen en ons lid Nathalie
Chudiak.

Voor zover het afgelopen vliegseizoen en wij
kijken uit naar naar 2014, het jaar waar wij

Beste leden van de
IFFR Benelux familie!

Het heeft een tijdje
geduurd, maar hier is
ie dan toch: nummer
vier van onze news-
letter.
Vertraging? Tja, vele
oorzaken, zoals heel
veel vliegaktiviteiten
(getuige de inhoud
van deze brief) en
natuurlijk vele andere
aktiviteiten zoals wij
dat allemaal wel eens
meemaken. 
Dat resulteert soms in
de bijna onmogelijke
opdracht om tijdens
de zomermaanden
het bestuur of de
redaktie bij elkaar te
krijgen. Wat dat be-
treft, zitten we nu in
een betere periode,
want in de winter-
maanden is men in de
regel wat honkvaster,
zodat agenda’s wat
makkelijker te af te
stemmen zijn.
In ieder geval heeft u
die wintermaanden
wat te lezen, want
deze newsletter is
dikker dan ooit en wij
hopen dat we ook
voor de toekomst
weer op vele bijdra-
gen kunnen rekenen.
Hele fijne feestdagen,
toegewenst door

de redaktie

Dikker dan ooit!
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Hier wordt uw newsletter vorm gegeven...

ons 20 jaar bestaan van IFFR Benelux gaan vieren op
Midden Zeeland.
De datum voor onze Nieuwjaarslunch op onze home
basis EBZW zal in februari zijn, maar dat hoort u van ons.

Het IFFR bestuur wenst iedereen alvast een fijn
Eindejaar en een spetterend Nieuwejaar. Vlieg veilig.

Egide Van Dingenen
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Vormgeving 

Nathalie Chudiak, Kalmthout.

Contact Newsletter

Egide, Nathalie en Loes.

Evenementen 2014:

februari: Nieuwjaarsreceptie IFFR Benelux

op vliegveld EBZW. Info: Egide van

Dingenen.

mei 16-18: IFFR Benelux bestaat 20 jaar

en viert dit op EHMZ. Zie voor meer infor-

matie het artikel op bladzijde 3 en in de

komende newsletter Special.

juni 27-29: IFFR UK 2014 meeting in

Dundee. Info: ianmkerr@gmail.com. 

Websites:

www.iffr.org

www.luchtvaartnieuws.nl

www.aviodrome.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvou-

digd en/of openbaar gemaakt door middel van

druk, microfilm, fotokopie of op welke andere

wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toe-

stemming van de redactie.

Intro nieuwe leden/donateurs

Verkoopartikelen

mele avond waar u zelf beslist
wanneer het bedtijd is. 
U wordt de volgende dag meege-
nomen naar het pittoreske Veere
waar de historie op iedere hoek
van de straatjes tastbaar is.
Gidsen zullen u onthullen wat
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Foto boven:

EHMZ richting

oosten.

Hotel Arion

Vlissingen.

Links: 

Een aerial view

van Veere.

Rechts:

Strandpaviljoen

Panta-Rhei aan

de boulevard

van Vlissingen.

Een rubriek om nieuwe leden en dona-
teurs te introduceren. Ze doen dat zelf
of geven een kort interview.

Lid Chris Goossens (Rotary Aarschot)
Als16-jarige heb ik voor de eerste maal
mogen genieten van een eerste solovlucht
op zwever en dit smaakte naar meer. 
Piloot in de Luchtmacht leek mij een mooie
uitdaging en nu staan er reeds meer dan
4000 vlieguren op de teller, waarvan het
merendeel op jet (F-16 en A-Jet) en de 
overige uren op SE Prop. 
Momenteel vult mijn ‘bureau job’ op het
NAVO hoofdkwartier te Brunssum het groot-
ste deel van mijn tijd en staat de vliegacti-
viteiten op een lager pitje. Vliegen is nu
beperkt tot ongeveer 70 uren per jaar als
vlieginstructeur op SF-260 Marchetti en, in
de zomervakantie en weekends, zwevers
optrekken met PA-180 Piper.
Burgervliegbrevet CPL SE IFR.

 

Het was In 1994, dat er voor
het eerst een internationale
delegatie van de IFFR in grote
getale naar Midden Zeeland
vloog. 

Jawel, 20 jaar geleden werd daar
officieel de Benelux sectie van
deze formidabele Rotary Fellow-
ship  opgericht (zie artikel blad-
zijde 8).
We willen u van harte uitnodigen
om dit 20 jarig jubileum met ons
op 16-18 mei in Vlissingen te vie-
ren.
Het vliegen naar Midden Zeeland
(EHMZ) is werkelijk prachtig; het
spel tussen land en zee heeft het
Zeeuwse land gevormd en is
zeker oogstrelend te noemen.
U wordt na ontvangst naar  Hotel
Arion Vlissingen gebracht; uniek
gelegen aan de Boulevard op nog
geen 100 m van de zee, staat dit
garant voor een prachtig schouw-
spel van voorbijvarende schepen
en de zee. Die avond wandelen
wij over de boulevard naar een
Strandpaviljoen met rondom
panoramisch uitzicht over de zee
en Westerschelde. Na een infor-

 
The IFFR Benelux has developped
some special and promotional
materials. You can order these
products by email to Stan Jesmi-
atka. Don’t forget to mention
your name, address and IFFR
membershipnumber. 
After receipt you’ll get a confir-
mation of your order. Goods will
be shipped after payment is
received. Prices are including VAT,
excluding costs of shipment!
In our catalogue you’ll find these
exclusive products:

IFFR Benelux ladies scarf
blue, white and gold coloured
and IFFR wing print
Euro  20,-
IFFR Benelux Tie
dark blue, gold stripes 
and repeating IFFR wing print
Euro 15,-
IFFR Benelux Loupe
an ideal tool for a detailed 
and accurate flight plan
Euro 15,-
IFFR wing 1
international model
Euro 5,-
IFFR wing 2
United Kingdom model
Euro 5,-
LIMITED!
Unique and original Delfts
Blue eartenware tablet,
handpainted!
13x13 cm
Euro 25,-
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voor de nonchalant langs slente-
rende toerist verborgen blijft. Na
de lunch voeren wij u naar Vlis-
singen. Wist u dat de meest
luxueuze motorjachten ter wereld
in Vlissingen gebouwd worden?
de definitieve toestemming is bij

het ‘ter perse’ gaan nog niet
bevestigd, maar het ligt in de
bedoeling u daar te laten rondlei-
den.
Vlissingen, historisch maritiem
over de wereldzeeën bekend;
VOC, Michiel de Ruyter, fregatten
bouw, monding van de Wester-
schelde. 
Laat u meevoeren en genieten
van alle schone zaken en wees
gerust: niet alleen een lust voor
het oog, maar ook tongstrelend
zullen de Zeeuwse lekkernijen
zijn die u op de Lustrum gala-
avond die zaterdag zult savoure-
ren.
In de komende Newsletter Special
leest u verdere bijzonderheden.

Stan Jesmiatka, 
stichtend voorzitter
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Het weekeinde van 17-18
augustus was EBDT weer het
toneel van veel kleine vlieg-
en voertuigen. De eerste
Fly/Drive-In vond in 1979
plaats, waardoor het evene-
ment nu eigenlijk zelf ook
een ‘oldtimer’ is geworden.
Geen kleinschalig evenement,
want in 1997 bezocht een
record aantal van 449 toestel-
len de meeting en vorig jaar
waren er 1700 voertuigen.
Het record aantal bezoekers
staat op 12.000 dat eveneens
vorig jaar werd gehaald. 

Dit jaar werden de records niet
gebroken. Waardoor? Het weer,
de recessie? Toch stond de teller-
stand op de site op zaterdag op
115 vliegtuigen en dat is een res-
pectabel aantal. Of ze allemaal
zijn gekomen, weet ik niet, maar
in ieder geval was het op de
zaterdag goed weer zodat we
met onze Cessna vanaf Bras-
schaat richting Schaffen vlogen
en onze inschrijving konden
bevestigen.
Na de landing over het hobbelige
veld achter de marshaller aan
naar een bezoekersplekje en bij
de C ons armbandje, lunch- en
consumptiebonnen en de beken-
de evenementskrant in ontvangst
genomen.
Tijdens de lunch (een enorm
broodje gezond) op het terras
genoten van langskomende old-
timer voertuigen evenals het
veelkoppige publiek, want vlieg-
tuigen en auto’s, zowel oud als
nieuw, doet al jaren menig hart
sneller kloppen, zowel jong als
oud.

Zoals gebruikelijk weer veel ver-
koopkramen van verenigingen,
opleidingen en met allerhande
luchtvaartartikelen die bij het
publiek zeer in de smaak vielen.
Ook waren er huifkarritten moge-
lijk tussen de vliegtuigen, werden
er demonstraties gegeven door
de Diest Model Club en was een
bezoek aan de Citadel Diest op
zaterdagmiddag gepland. Die
avond party met live orkest en
barbecue in de grote hangaar.  
Na de lunch natuurlijk de ronde
gedaan over het veld om alle
geparkeerde vliegtuigen te be-
wonderen en te fotograferen. We
zouden de newsletter kunnen
vullen met foto’s  van beziens-
waardige vliegtuigen, maar waar-
om komt u volgend jaar zelf niet
eens kijken? Het is zeker de
moeite waard en zeer gezellig.

IFFR Benelux had dit evenement
in haar agenda staan voor een
Fly, Meet & Greet en in drie dagen
gaven ca. dertig leden gevolg aan
die oproep waardoor men weer
eens even kon bijpraten temid-
den van de vliegtuigen. 
De weersverwachting (harde wind
voor de namiddag) was zodanig
dat wij toch weer redelijk vroeg
terug vlogen naar Brasschaat,
maar de harde wind bleef uit en
dat resulteerde in een drankje in
de zon op het terras van de club
(Koninklijke Aero Club Bras-
schaat). 
Voor meer informatie zie de web-
site van de Diest Aero Club:
www.dac.be. 
Tot volgend jaar?

Nathalie Chudiak

30th International Oldtimer Fly/Drive-In

SchafSchaffen-Diestfen-Diest

Foto boven: De IFFR-groep tijdens de Fly, Meet & Greet op zaterdag-

middag te midden van de vliegtuigen.

Foto’s onder van boven naar beneden: De Aeronca (Aeronau-

tical Corporation of America) 15 AC Sedan, de Zwitserse Jodel D.9

Bébé, de Ryan STM (Ryan Aeronautical Company) en de Deense SI

KZ.VII-U8 Laerke. 

Op zaterdag 24 augustus vond op vliegveld
Hilversum een gezamenlijk treffen plaats van
IFFR Benelux en ACHAFR (Antique, Classic en
Historic Automobile world Fellowship of
Rotarians). Op uitnodiging van de voorzitter
van ACHAFR, Maarten Kaptein, kwamen leden
van IFFR Benelux en Belgische classic car lief-
hebbers bijeen voor een zomerse interland in
Nederland. Dit alles op instigatie van de secre-
taris van ACHAFR Max Haalebos, tevens
gewaardeerd lid van IFFR Benelux.

Door de toch wel twijfelachtige weersverwachting
(in het zuiden was de bewolking heftig) was ik met
de auto naar Hilversum gereden, maar gaandeweg
klaarde het op en op het vliegveld was het goed toe-
ven op het terras.
Na ontvangst met koffie en appeltaart met slagroom
volgde een lokale tour met een van de vele aanwezi-
ge classic cars naar het huis van de voorzitter.
Onderweg kon men nog aan een kleine quiz mee-
doen betrekking hebbende op bezienswaardigheden
langs de route.
In de tuin van Maarten was een feesttent opgesteld
waar hapjes, drankjes en later een uitgebreide lunch
geserveerd werden. 
Het welkomstwoord van Maarten, geanimeerde con-
versatie tussen leden van beide Fellowships en het
prachtige warme weer maakten de middag bijzonder
gezellig en zeker voor herhaling vatbaar.
Ook hier een quiz met het raden van auto-onderde-
len die gewonnen werd door IFFR lid Kris De Keyzer.
Vervolgens werd de ACHAFR vlag in de voortuin
gestreken in aanwezigheid van de burgemeester van
Hilversum Pieter Broertjes en aangeboden aan
Belgische classic car liefhebber Bert Keusters om ook
in België een afdeling van ACHAFR op te richten.
Aan het einde van de middag werd iedereen weer
terug gebracht naar het vliegveld. 
Na het afscheid klonk er een kreet vanaf het terras
van de vliegclub en dat resulteerde voor mij nog in
een heel gezellig happy hour met een aantal beken-
de vliegers en springers.
We kijken volgend jaar uit naar een gezamenlijk tref-
fen met de Belgische afdeling van ACHAFR? 

Nathalie Chudiak, met hulp van Max Haalebos

TTwee Fellowships ontmoeten elkaarwee Fellowships ontmoeten elkaar

Foto’s van boven naar beneden: V.l.n.r.

Wilfried Lemmens, Olav van Bockel, Erik

Wits (oud-pm RRAF: Rotarian Retro Auto-

mobile Fellowship) en Nathalie Chudiak

voor de Ford Falcon van Erik.

Maarten Kaptein (vz ACHAFR) tijdens zijn

welkomstwoord.

Het strijken van de ACHAFR vlag, v.l.n.r.

Bert Vandervelde, Kris De Keyzer, Max

Haalebos, Erik Halsband, Bert Keusters

(vz-elect RRAF B), Gust Witvrouwen, Maar-

ten Kaptein, Pieter Broertjes en Egide van

Dingenen. Daarachter Willem en Winfred.

Kris De Keyzer geflankeerd door Barbara

de Jong (vz RRAF NL) na het winnen van

de bokaal.

Foto rechts: v.l.n.r. Erik Halsband, Bert

Keusters, Pieter Broertjes en Maarten

Kaptein na de overdracht van de vlag.
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Het jaarlijkse weekeinde van
de International Fellowship of
Flying Rotarians section
Benelux vond plaats in en om
Spa. Rond de vijftig deelne-
mers uit België, Nederland,
Duitsland, Engeland, Schot-
land en Denemarken gaven
acte de présence. Door het
slechte weer (CAV definitely
not OK) kwamen de meesten
met de auto, maar aan het
einde van de middag konden
uiteindelijk vier vliegtuigen
landen op Spa en waren er
drie uitgeweken naar St.
Truiden.

Op het moment dat alle gasten
zich in het restaurant van het
vliegveld Spa-Sauvenière hadden
verzameld, iets gegeten en
gedronken en de gebruikelijke
documentatie en badges hadden
ontvangen en opgespeld, reed de
bus richting hotel Domaine des
Hautes Fagnes in Ovifat. Na een
uitermate geanimeerde borrel
kon men genieten van het geza-
menlijke en zeer goed verzorgde
diner.
De volgende ochtend was gere-
serveerd voor een bezoek aan de
Abdij van Stavelot waar, na een
kopje koffie, een rondleiding

werd gegeven in
het museum van
het Vorstendom
Stavelot-Malme-
dy. Na de lunch
aldaar kon men

in de kelders van de abdij het
museum van het Circuit van Spa-
Francorchamps bezoeken. Beide
musea zeer interessant, met
name dat van Francorchamps
omdat we aansluitend naar het
racecircuit gingen!
Die middag werden op het circuit
races (wereldcup Renault) gehou-
den en demonstraties gegeven
die immens veel publiek trokken.
Heel veel mensen en heel veel
herrie, maar zeer bijzonder om
het een keer van dichtbij mee te
maken! 
Terug naar het hotel om even bij
te komen en ons voor te bereiden
op het galadiner. Vijf gangen,
onderbroken door de gebruike-
lijke en soms hilarische speeches
en de viering van twee verjaarda-
gen!
De vertegenwoordigers van alle

IFFR weekeinde SPIFFR weekeinde SPAA
aanwezige secties kondigden hun
vliegprogramma’s aan van het
lopende en komende jaar.
Allemaal even goed georgani-
seerd en interessant en dus weer
uiterst moeilijk om te kiezen,
want je kunt als Flying Rotarian
in de zomer ieder weekeinde
onder de pannen (vleugels) zijn…
Het diner ging tot in de kleine
uurtjes door en dat garandeerde
absoluut een versteviging van de
vriendschapsbanden.
De volgende ochtend werd het
Museum Baugnez 44 Historical
Center (Battle of the Bulge) bij
Malmedy bezocht. Een klein,
maar zeer goed verzorgd muse-
um met een bijzonder uitgebrei-
de collectie: zeer interessant voor
diegenen die belangstelling heb-
ben voor deze gebeurtenis.
Absoluut de moeite waard! 
Terug naar het vliegveld van Spa
waar afscheid werd genomen van
de vliegende en rijdende gasten.

Samen met nog twee leden van
de IFFR Benelux ga ik me nu
voorbereiden op twaalf dagen Fly
Round Frankrijk waarvan u in
deze editie van onze newsletter
een verslag kunt lezen.

Nathalie Chudiak

Foto boven: De groep.

Foto links onder: Twee

van de vier vliegtuigen

op vliegveld Spa.

Foto rechts onder:

Borreltijd in het hotel.

Foto’s bladzijde 7

Foto boven: De lunch in

de Abdij van Stavelot.

Foto midden rechts:

Museum van het circuit

van Spa-Francorchamps.

Foto midden links:

Egide van Dingenen met

gastvrouwen op het pers-

centrum van het circuit.

Foto onder: Het circuit.



hij was dus meteen te porren om
het idee ‘Thermiek’ te geven. De
gesprekken over de telefoon
waren nogal eens uitvoerig en
bleven niet bij de korte uitleg
over het bestaan van de Fellow-
ship, maar vielen op door goede
suggesties en hardop nadenken
van de potentiële leden die met-
een de draad oppakten en mee-
dachten over andere kandidaten.
Karel Waagenaar, genoemd via
via, bleek ook zeer meedenkend
en kon een aantal nieuwe leden
aandragen. 
Eelo Gitz, ex militair vlieger op de
104, als vanzelf, hoorde bij de
club. 
Max Haalebos, Thorax chirurg in
Zwolle een vlieger met het hart
op de juiste plaats, deed meteen
mee en is nog steeds actief.
Henk Spitman uit Oosterbeek
bleek een zeer enthousiast vlie-
ger met als homebase Teuge.

voudig kunnen zijn. In zijn Rotary
club Vlissingen zat Syb de Graaf,
die hem recentelijke gevraagd
had te participeren in het owner-
ship van een Cessna 172 RG de
PH-DPC. De andere eigenaar van
de DPC was Broos Birkhoff, lid
van de Rotary club Goes-Reimers-
waal. Dit tweetal zou hij eerst
vragen lid te worden en mee te
doen bij de oprichting van de
IFFR Benelux. 
Tijdens de rest van de thuisreis
groeide de ideeën en maakte hij
notities van kleine invallen over
hoe de andere potentiële leden te
traceren. Het gebruik van het
Rotary jaarboek, dat ieder Rotary
lid toen jaarlijks kreeg. Contact
met de RAN en contact met de
Belgen.
Aan de rest van de vlucht naar
Amsterdam had hij weinig herin-
nering, half wegdoezelend, tikten
de uren verder. 

De ontmoetingen met  Flying
Rotarians waarbij vrijwel ieder
continent vertegenwoordigd was.
Mensen die net als hij, allemaal
enthousiast zijn voor de vliegerij
en verbonden door deze Fellow-
ship. 
De Internationale connectie via
Rotary maakte het mogelijk om
de wereld al vliegend te verken-
nen. Een Fellowship die tevens
dit internationale karakter van
Rotary zelf zeer tastbaar en zicht-
baar maakte. Een Fellowship die
het mogelijk maakte om aan deze
Rotary Melbourne Fly away mee
te doen.  
Andere vliegende Rotary leden in
Nederland en België moesten dit
toch ook kunnen organiseren en
meemaken. IFFR leden moesten
in de gelegenheid gesteld worden
de ‘lage landen’ te verkennen.
Tijdens het etentje in Ayers Rock
had hij beloofd in de Benelux een
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Het ontstaan van IFFR Benelux sectie,                                                      deel 2
Taxiing out and Take off

Na deze fantastische week
vliegen boven de out-Back
van Australië, was het tijd
voor reflectie. 
Hij werd door de KLM 747
teruggevlogen. Het rode
woeste landschap, dat hij de
afgelopen week nader had
leren kennen schoof onder
hem door. De beelden van de
afgelopen week kwamen
terug. Vanaf de voorbereiding
tot aan de take-offs, approa-
ches en landingen. Alles had
zich diep in hem genesteld en
riep een fantastisch gevoel
op. Zo was het ook geweest:
‘Fantastisch’. 

IFFR sectie op te richten. 
Roma Richards en John Ritchie
hadden erop aangedrongen en
vonden een gewillig oor. Bijna
van nature... vanzelfsprekend...
zo moest het zijn een Benelux
sectie van de IFFR.
Dat het tijdens hun bezoek aan
het uiterst droge centrale hart
van Australië zo enorm regende,
dat was natuurlijk de schuld
van... jawel this Flying Dutchman.
Later zouden de Australiërs hier
een lied op maken; de zogenaam-
de Benelux song.

Enfin, hoe de zaak aan te pak-
ken? Het begin moest vrij een-

Eenmaal thuis werd meteen de
telefoon gepakt om Syb de Graaf
en Broos Birkhoff te bellen.
De respons was, zonder aarze-
ling, positief. Zijn enthousiasme
kon hij niet onder stoelen of ban-
ken stoppen. Syb en Broos ken-
den beiden, uit het kleine lucht-
vaartwereldje, nog andere Rotary-
leden die zeer luchtvaart minded
waren.  
De eerste week thuis werd, ’s
avonds, vooral telefonerend door-
gebracht. Onder andere Siem van
Rhoon, een zeer enthousiaste
zweefvlieger, bleek al eens eerder
ideeën gehad te hebben over het
opstarten van een soort IFFR. Ook
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Hij vloog in die tijd op de PH-ERO
en PH-HLF. Deze twee kisten,
beide C182, waren in zijn bezit.
Henk bood aan penningmeester
van de op te richten sectie te
worden. Helaas is hij ons een
paar jaar geleden ontvallen.
Henny van Loosbroek uit Tilburg,
vliegend op Gilze Rijen, bij de
Stichting Historische vliegtuigen,
kende Stan al uit de jaren dat hij
op die luchtmachtbasis lid was
van de zweefvliegclub (1969-
1978). Henny was bovendien
actief in de Ballonvaart (Virgin) en
hem werd gevraagd secretaris te
worden.
Sybrand Schepel, de plastisch 
chirurg uit Twente, expert in het
precisielanden, werd ook opge-
spoord en zou de PR-activiteiten
op zich nemen. Het bestuur was
gevormd (zie foto). 

Via Graeme Le Quesne (Jersey,
Channel Islands) kwam Wilfried
Lemmers in beeld. Wilfried was
lid van de Franse IFFR sectie
maar woonde in België. Home-
base St. Truiden, vliegt een C177
de OO-WIW (die ‘Schnapsmachine’
zoals de Duitse luchtverkeerslei-
ding hem eens noemde). Hij kon
ons in contact brengen met ande-
re Belgische Rotarians met vleu-
gels. De eerste die Wilfried noem-

nieuwe leden. Hij zou de man
worden van het Belgisch
‘hoofdkwartier’ van de IFFR
Benelux, gevestigd op Genk
Zwartberg. (Zie hiervoor het
komende deel 3 van de
geschiedenis van de IFFR). 

Binnen een maand hadden we
31 leden. Tijd om een eerste
officiële oprichtingsbijeen-
komst te plannen. 
Plaats EHMZ ofwel Midden
Zeeland airport.
Datum 14 september 1994.
Speciaal uitgenodigd werden:
De voorzitter Rotary club
Vlissingen: Gerard Bogaerds.
De Gouverneur van Rotary
district 6110 Arie Koster.
World President Brian Condon
(Australië).
John en Mary Ritchie (mede
aanstichters in Ayers Rock).

Het oprichtingsweekeinde,
georganiseerd op Midden
Zeeland, verliep perfect.
‘Weather wise’ geen proble-
men. Alle te verwachten kisten
konden op tijd binnen komen.
Het lokale programma bestond
behalve uit het bezoek van de
lokale ‘Attracties en Beziens-
waardigheden’ zoals de
Stormvloedkering en een gui-

de was Egide van Dingenen
(homebase, Genk Zwartberg,
C182, OO-MAM). Ook Egide was
meteen enthousiast en niet meer
te stuiten in het aanbrengen van

ded tour door het Zeeuwse land
ook uit de plichtplegingen die
leidden tot de oprichting van de
IFFR Benelux.
Brian Condon, world President of

Foto linksboven:

V.l.n.r. Stan Jesmiatka,

voorzitter,

Sybrand Schepel, PR,

Henny van Loosbroek,

secretaris,

Henk Spitman, 

penningmeester.

Foto rechtsboven:

Brian Condon, World

President of IFFR,

overhandigt Stan

de Charter.

Foto bladzijde 9:

V.l.n.r. Graeme Le

Quesne, Charles

Strasser, Arie Koster

en Brian Condon.

De  Australiërs maakte naar aanleiding van de oprichting 

van de IFFR Benelux het volgende lied:

THE IFFR BENELUX SONG

(To be sung to the tune of “John Brown’s Body”)

Stan Jesmi went to Melbourne and he had a lovely time

He thought the food was lovely and he rather liked the wine

Then he flew up to Ayers Rock and was an Opal mine

And it rained like hell all day

GLORY, GLORY HALLELUJAH

GLORY, GLORY HALLELUJAH

GLORY, GLORY HALLELUJAH

AND IT RAINED LIKE HELL ALL DAY

When he returned to Holland he thought he would begin

To form a local section there, so Dutchmen could join in

His wife asked him to garden, but he gave his friends a ring

And it rained like hell all day

GLORY, GLORY HALLELUJAH

GLORY, GLORY HALLELUJAH

GLORY, GLORY HALLELUJAH

AND IT RAINED LIKE HELL ALL DAY

And now we’ve come to Vlissingen to see what Stan had done

The Section’s well established and they number thirty one

And evryone’s enjoying it and having lots of fun

COS THE SUN SHINES DOWN ALL DAY.

GLORY, GLORY HALLELUJAH

GLORY, GLORY HALLELUJAH

GLORY, GLORY HALLELUJAH

NOW THE SUN SHINES DOWN ALL DAY.

IFFR memoreerde de ervaringen
van het jaar daarvoor in Austra-
lië. Hij overhandigde het Charter,
zoals dit ook bij de oprichting
van nieuwe Rotary clubs gebrui-
kelijk is. Speeches van Graeme
Lesquene, incoming World
President IFFR, Charles Strasser
past World President en zeer
actief in IAOPA en natuurlijk van
het nieuwe bestuur onder leiding
van voorzitter Stan Jesmiatka.
Enfin het bleef nog gezellig tot in
de late uurtjes...

Stan Jesmiatka, 
IFFR Benelux Founding president.
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Fly Round France
Frankrijk is meer dan Parijs!

Op een winterse voorjaars-
bijeenkomst in maart van de
International Fellowship of
Flying Rotarians sectie Bene-
lux op EBZB opperde ik de
gedachte om mee te doen met
de Fly Round Frankrijk. De
Franse sectie van de IFFR zou
die van 27 juni tot en met 7
juli organiseren na de Rotary
Conventie in Lissabon. Eind
maart mijn potentiële reisge-
noten (Olav van Bockel en
Loes Herrebosch) een over-
zicht van de kosten gestuurd
en medio april werd besloten
ons in te schrijven.

waar een auto werd gehuurd
waarmee wij naar Valette zouden
rijden om daar bij een vriendin
van mij een dag in haar kasteel te
verblijven.

Maandag 24 juni: 
de dag voor vertrek
We reden aan het einde van de
middag naar EBBT (vliegveld van
de Koninklijke Aero Club Bras-
schaat) om te checken of alles in
orde was: papieren van de
Cessna 172 OO-CNC in de kist,
kist vooraan in de hangaar, vol-
doende brandstof, enz. Na de
weight&balance berekening bleek

het leeggewicht in het handboek
inclusief 55 liter brandstof te
zijn, zodat het zwaartepunt -met
een zucht van verlichting- binnen
de envelope bleef.
Vervolgens even voor de inwendi-
ge mens gezorgd en op tijd
onder de wol gegaan, want we
waren van plan de volgende dag
om 10.00 uur airborne te zijn.

Dinsdag 25 juni: 
de dag van vertrek
Om 05.00 uur opgestaan, alle
bagage gecheckt, meteo gecheckt
(cavok voor heel Frankrijk!), vlieg-
plan ingediend
en om 08.30 uur
naar het veld. De
havenmeester
was aanwezig
(speciaal voor
ons omdat het
vliegveld door
de week in prin-
cipe gesloten is).
Het vliegtuig 
buiten gezet,
inspectie uitge-
voerd, alle baga-
ge ingeladen en
rond 10.00 uur
take-off.

De eerste stop was Pontoise-
Cormeilles en Vexin (LFPT) om te

tanken. Een keu-
rig veld met een
grote vliegclub
met veel vliegtui-
gen. De hele pro-
cedure nam
meer tijd dan
verwacht en we
besloten toen
niet nog een
stop te maken in
Tours-Val de
Loire (LFOT)

maar direct door te vliegen naar
Aurillac (LFLW). 
Via ProPlan op de laptop in de
club de nieuwe route uitgezet,
het nav-plan aangepast, de GPS
geprogrammeerd en om 14.00
uur waren we weer airborne. 
Na een drukke vlucht van drie
uur met veel radioverkeer (maar
wel met prima weer) iets over vij-
ven ’s middags touch down op
baan 33 (1700m) op LFLW, de kist
verankerd, de auto opgehaald en
ingeladen en met de Tom Tom op
weg naar ‘Château de Tautal Bas’.
Om 20.00 uur kwamen we aan

en er stond een uitgebreid sou-
per voor ons klaar: salades,
brood, kaas, wijn, enz. waardoor
we na de drukke dag helemaal
konden ontspannen. Het weer-
zien met mijn vriendin Arenda na
ruim tien jaar was geweldig: vele
herinneringen werden opgehaald
zodat ik pas in de kleine uurtjes
in bed lag.

Woensdag 26 juni
Een fantastische dag doorge-
bracht in en om het kasteel van
Jan en Arenda in Valette. Kijk
eens op www.tautal.com want ze
verhuren gites en dat is een aan-
rader. Jan en Arenda zijn een
goed voorbeeld van Nederlanders
die NL achter zich hebben gela-
ten en een nieuw leven zijn be-
gonnen in Frankrijk. Het verblijf
daar was een bijzondere ervaring
voor ons allemaal omdat het ons
aanzette om na te denken over
het leven in zowel NL, B als F.

Voorbereiding
Aangezien 1 april de deadline
voor de inschrijving was, moes-
ten primaire zaken simultaan
worden afgewerkt zoals inschrij-
ving Fly Round, reservering
hotels en toestemming om een
clubvliegtuig bijna twee weken
mee te nemen. Dertien dagen om
precies te zijn, omdat wij voor de
start van de Fly Round in Tou-
louse een dag in die buurt wilden
verblijven om op de 27ste slech-
te weersomstandigheden langs
de route te vermijden.
Secundaire zaken bestonden uit
het afwerken van een checklijst
met alle benodigdheden voor de
hele vlucht betreffende vliegtuig,
navigatie, persoonlijke uitrusting
en vertrekprocedures: zo’n 35
punten…
In de tijd tot het vertrek werd de
hele route via NavBox ProPlan op
de PC uitgezet en kaarten, navi-
gatieplannen en, via Jeppview op
de club, alle velden en uitwijkvel-
den geprint. De route van de Fly
Round was van Toulouse via
Avignon en Annecy naar Beaune
en tenslotte naar Straatsburg.
Onze dagstop voor Toulouse zou
gaan plaatsvinden in Aurillac,

Foto boven: 

de gehele route.

Foto midden:

Olav (links) en

Nathalie in

panorama tij-

dens het eerste

traject van de

reis (foto Loes).

Foto onder: 

De Cessna 172

OO-CNC op

LFLW.

gedronken op
het terras, foto’s
gemaakt en om
half elf weggere-
den na een
warm afscheid
(zucht!) met de
belofte geen tien
jaar te wachten
voor het volgen-
de bezoek.
We arriveerden
om 12.00 uur in
Aurillac en jawel,
het was middag-
pauze tot half
twee… We
moesten dus
wachten, want er
moest worden
getankt en afge-
rekend. Twee crews in opleiding
van ‘l’Armée de l’Air’ stonden met
hun Embraer Xingus minutenlang
te ronken op de taxibaan om ook
(volgens het boekje) te wachten

aankomst uitgereikte speciale
tourcap en -tas. 
Met de bus naar het hotel, ver-
kleed en naar het diner in ‘Les
Espaces Vanel’ bovenin ‘La

De dag begon met een uitgebreid
ontbijt in de salon, vervolgens
buiten in de zon op het terras
aan de koffie met taart, een rond-
rit over het landgoed, een rond-
leiding in het kasteel en een door
de kasteelheer zelf klaargemaakt
overheerlijk diner. Dit alles in een
heel ontspannen sfeer en met
een zeer onderhoudende en ver-
makelijke conversatie. Een per-
fect begin van de Fly Round die
daardoor eigenlijk al niet meer
stuk kon.
Tegen middernacht naar bed
samen met kater Gijs die het bij
Loes en mij op de kamer blijk-
baar goed naar zijn zin had.

Donderdag 27 juni
Op tijd opgestaan, ontbeten en
de vlucht voorbereid. Koffie

tot het einde van ‘l’heure de
table’.
Aangezien het maar 1.15 uur
vliegen was naar LFCL, hadden
we alle tijd. Overigens moest je
wel uitkijken dat je het goede
(kleine) veld Lasbordes op de kor-
rel had omdat er drie velden in
en om Toulouse liggen en we in
de verte al eerder het veel grote-
re veld LFBO (Blagnac) zagen. De
approach naar de baan 34 (850
m) was over de buitenwijken van
Toulouse met een final over het
‘Centre Commercial’. Touch down
ca. 15.30 uur. 
We werden door het echtpaar
Jean-Luc en Monique Brice ont-
vangen die de hele tour samen
hadden georganiseerd. Voor de
rest van de tour waren de deelne-
mers goed herkenbaar aan de bij

Médiathèque José-Cabanis’ met
een prachtig uitzicht over het
centrum. Veel speeches (in het
Frans), redelijk eten, laat in het
hotel en kort geslapen omdat we
de volgende dag vroeg op moes-
ten voor een bezoek aan de
Airbus fabrieken waar we de
fabricage van de A380 gingen
bewonderen.

Vrijdag 28 juni
Om 06.00 uur op en met twee
groepen in de bus vanaf de ‘Place
Jeanne d’Arc’ naar Airbus. We kre-
gen in het zenuwcentrum een
film te zien over de A380 en
daarna bezochten we de assem-
blagehal. Allemaal zeer indruk-
wekkend, maar toch zijn het de
kleinere kistjes die mijn hart snel-
ler doen kloppen. In de shop van

Op het terras van

ChateauTautal-Bas

met v.l.n.r. Loes,

Olav, Arenda, Jan

en Nathalie.

Foto links: 

De Morane-Saulnier

Paris hier als trai-

ner.

Foto rechts:

Dassault Mistère,

een oudje van de

Patroulle de France

(PAF).

De foto’s zijn geno-

men op het open-

lucht museum ‘Ailes

Anciennes Tou-

louse’, zie vrijdag

28 juni.
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de fabriek waar iedereen toch
wel op z’n minst een sticker van
de Airbus wilde kopen, kocht ik
een afgeprijsd exemplaar van de
‘dictionnaire de l’aéronautique’
(naar Duits en Engels). 
Daarna ging het naar het open-
lucht museum ‘Ailes Anciennes
Toulouse’. Dat viel bij mij meer in
de smaak en de uitgebreide en
met zeer veel anekdotes voorzie-
ne rondleiding rond een schat
aan oude toestellen (bijv. Fouga
Magister, DC-3, Morane Saulnier,
Noratlas, SA340 Gazelle, enz.)
werd door iedereen zeer gewaar-
deerd. Er werd flink gewerkt om
oude kisten te restaureren. 
Ook daar werden memorabilia
gekocht om het museum te steu-
nen. Kijk op www.aatlse.org.  
De voettocht met gids door het
centrum van Toulouse volgde 
’s middags en ’s avonds met z’n
drieën heerlijk gegeten bij een
van de vele restaurants op de
‘Boulevard de Strasbourg’.

Zaterdag 29 juni
Deze dag was gereserveerd voor
een bezoek aan Carcassonne. De
oude vestingstad is al van verre

Het weer hield niet over: lage
bewolking en dus maar eerst
getankt en beter weer afgewacht
en zowaar, rond half elf klaarde
het enigszins op. Aangezien de
verwachting voor Avignon beter
was, werd rond elf uur het lucht-
ruim gekozen.
De vlucht ging vlekkeloos, steeds
beter zicht en niet al te veel
radioverkeer. Na ruim twee uur
om ca. half een touch down op
baan 35 (1880 m) in Avignon
Caumont (LFMV) en met de bus
naar het Airporthotel. Een kamer
met openslaande deuren naar de
tuin met zwembad was niet ver-
keerd en in ieder geval stukken
beter dan de piepkleine kamer in
Toulouse. Het merendeel van het
gezelschap zat in Toulouse zelf,
maar wij vonden het handiger om
bij het vliegveld te zitten omdat
we de volgende dag alweer naar

te zien en ook van dichtbij zeer
bezienswaardig. Een touristenpa-
radijs, want in praktisch alle
oude zeer schilderachtige huisjes
bevindt zich wel een shopje of
een restaurantje en een dikke

portefeuille komt daar
dan ook goed van pas…
Na de lunch op een ter-
rasje begon de rondlei-
ding om en in de stad en
het kasteel en in de na-
middag bracht de bus
ons weer terug naar het
hotel. Uiteraard eerst de
vlucht van de volgende
dag naar Avignon voor-
bereid en daarna weer
met z’n drieën een van
de restaurantjes uitge-
zocht voor het diner. 

Zondag 30 juni
Om 06.00 uur op om de
bus van 08.00 uur naar
het vliegveld te halen.

de volgende stad (Annecy) zou-
den vliegen. De bagage in de
kamer gezet en met de bus naar
downtown Avignon waar ‘Le
Palais des Papes’ werd bezocht en
natuurlijk even gedanst moest
worden op de ‘Pont d’Avignon’.
’s Avonds in ons hotel gegeten
met nog twee vliegers waarna de
vlucht van de volgende dag werd
voorbereid.

Maandag 1 juli
Al vroeg lopend op pad naar het
vliegveld. We hoopten op een lift
naar de kist, maar helaas, ook dat
moest om onduidelijke redenen
per benenwagen. We waren als
eerste weg richting Annecy
Meythet (LFLP) en dat is prettig
als je met een niet al te snelle
kist vliegt… Een mooie vlucht
met rechts de Alpen en slechts
één omleiding ter hoogte van
Lyon vanwege aerobaticvluchten.
Ik mocht straight in op baan 04

Foto boven:

Vertrek van LFCL.

Foto midden:

De OO-CNC op 

het vliegveld 

van Avignon 

tijdens het tanken.

Foto onder:

‘Sur le pont

d’Avignon, 

on y danse...’

Foto boven: Het gezelschap tijdens de boottocht op het

meer van Annecy. Foto midden: Op het platform van LFLP.

Foto onder: Praktisch het hele gezelschap voor de ingang

van Le Château de Meursault voor het galadiner.

(1615 m) en dat scheelde weer
een circuit vliegen. Ook daar een
final over de gebouwen. Mooi
veld, ingesloten door bergen en
het prachtige ‘Lac d’Annecy’.  
Met busjes naar het hotel,
geluncht, waarna we de vlucht
voor de volgende dag naar
Beaune voorbereidden. De mid-
dag was gereserveerd voor een
wandeling in de stad. In Annecy
waan je je in Zwitserland en dat
is ook niet zo gek onder de ‘rook’
van het Meer van Genève. 
Die avond werd het diner geser-
veerd op de ‘MS Libellule’ die op
de ‘Quai Napoléon III’ lag aange-
meerd. Tijdens het uitstekende
diner met live muziek werd een
rondvaart op het meer gemaakt.
Het was zeer bijzonder om tegen
de achtergrond van de bergen
vliegtuigen van en naar LFLP te
zien vliegen en na sunset overal
de lichtjes zien verschijnen. 

Dinsdag 2 juli
De dag van de vlucht naar
Beaune Challanges (LFGF). Het
verliep weer vlekkeloos en we
arriveerden na een vlucht van
anderhalf uur iets over twaalven
op LFGF terwijl er tandempara-
chutes in de lucht hingen! De
lokale paraclub springt daar uit
een Pilatus Porter.
Het verblijf in Beaune zou voor
ons bijzonder worden, want ik
had in België al geregeld dat we
daar Pilatus PC7 en Marchetti SF

260 zouden vliegen bij Aero Fox.
Wie deed na aankomst de deur
van onze Cessna open? Juist ja,
Alex Duguery, de vlieger van

Aero Fox. We
hadden die mid-
dag vrij en er
werd afgespro-
ken dat we rond
drie uur weer op
het veld zouden
zijn. Olav wilde
met de PC7 vlie-
gen, Loes en ik
zowel de PC7 als
de Marchetti.
Via een omweg
werden alle le-
den van de groep
bij hun respectie-
velijke hotels af-
gezet en nadat
we ons een
beetje hadden
opgeknapt,
lunchten we in
een lokaal tentje
in het hartje van
Beaune. Wij wa-
ren van plan om
met een taxi



4 IFFR news - 14 4 IFFR news - 15

naar het veld te gaan, maar aan-
gezien er geen taxi’s beschikbaar
waren, werden we door de ober
met het bedrijfsautootje naar het
veld gebracht! Waar maak je dat
nog mee?

toen ik wilde gaan vliegen,
betrok de hemel en kwamen er
slagregens en brokken hagel naar
beneden met donderbuien en
enorme windvlagen. Wij hadden
daarvoor nog net op tijd onze

Eigenlijk kwam dat wel goed uit,
want ik kon de volgende middag
ook terecht, wat betekende dat ik
kon uitslapen maar wel de excur-
sies van die dag moest missen,
maar wie maalt daarom als je PC7
en Marchetti kan vliegen!!! 
’s Avonds vond het galadiner
plaats dat ter ere van het veertig
jarig bestaan van IFFR France in
‘Le Château de Meursault’ werd
geserveerd. Alles zeer smaakvol
qua kleding, entourage, hapjes
en drankjes voor het eten, rond-
leiding kasteel en een zeer fees-
telijk ingerichte ‘la Cuverie’ met
regionale muziek, een uitgebreid
diner (met zeven verschillende
wijnen!) en natuurlijk ook weer
veel speeches. Iets na midder-
nacht was iedereen weer thuis.

Woensdag 3 juli
Terwijl het gezelschap genoot
van de excursies (het oude cen-
trum van Beaune, het beroemde
‘Les Hospices de Beaune’, een
bezoek aan de wijngaard ‘Cotes
de Nuits’ en ‘Le Chateau de Clos
de Vougot’) bereidde ik me voor

op de middag. Alex zou me afha-
len en weer thuis brengen, prima
service!
Het weer was niet onverdeeld
gunstig met lage bewolking,
maar we konden wel vliegen,
alleen geen loops e.d. maken.
Voor mij was dat geen enkel pro-
bleem, want rollen en stijle boch-
ten maken is al mooi genoeg. 
We kwamen op het veld en de
PC7 stond al klaar. Behalve de
start en de landing mocht ik zelf
vliegen en dat had wat mij be-
treft langer mogen duren! Een
zeer bijzondere ervaring voor
iedere GA-vlieger met aerobatic-
tic! 
Daarna de Marchetti SF260: een
prachtig vliegtuig van ontwerper
Stelio Frati en dat merk je met-
een, mooi van lijn en heel gra-
tieus. Wel veel gevoeliger dan de
PC7 en in de besturing heel
direct. Alex nam even de knuppel
over toen ik een paar foto’s wilde
maken van Château Savigny-lès-
Beaune met zo’n tachtig jets in
de tuin en op de terugweg het
veld fotografeerde waar - na de

storm van de vorige dag - toch
een paar kisten opzij waren
gezet! Ook daar had ik wel langer
op willen vliegen!
Aan alle dingen komt een end en
na de landing werden de kisten
weer binnen gezet en alle admi-
nistratieve zaken afgewerkt: log-
boek, financiën en een kort inter-
view voor de newsletter. Ik kreeg
ook prachtige foto’s te zien van
allerlei evenementen waar Aero
Fox aan had deelgenomen. 
Terug naar het hotel en de vlucht
naar Straatsburg voorbereid.
Nadat de andere deelnemers
terug waren van de excursies,
werden mijn foto’s van de vlieg-
tuigen op LFGF met belangstel-
ling bekeken en ging er toch een
aantal vliegers naar het vliegveld
om hun kisten te inspecteren.
Later bleek dat diverse vliegtui-
gen schade hadden opgelopen
door het noodweer van de vorige
dag!  
’s Avonds zocht iedereen in het
rustieke centrum van Beaune een
gezellig restaurantje op om een
hapje te eten. 

Donderdag 4 juli
Om ca. half tien met z’n allen
met de bus naar het vliegveld
voor het laatste traject van de Fly
Round naar Straatsburg. In alle
haast van de aankomst twee
dagen daarvoor met het tanken
en parkeren (we waren de laat-
sten die aankwamen en de bus
stond al geruime tijd op ons te
wachten…) was de mainswitch
niet uitgezet en stond de CNC
zonder stroom… 
De weersverwachting voor de
route naar Straatsburg was niet al
te best en dus werd alles in de
wachtstand gezet. Dat kwam ons
goed uit, want daardoor hadden
wij en de plaatselijke technische
dienst tijd voor het opladen en
konden we - toen ook de forecast
wat positiever was - iets voor
twaalven in take-off.
Er waren diverse meningen over
de te volgen route. Wij hadden
ervoor gekozen om de oostelijke
route te vliegen via LFSA (Besan-
çon Thise), LFSM (Montbeliard
Courcelles) en LFSC (Colmar-
Meyenheim) naar LFSH (Hague-

Aero Fox

Aero Fox is een bedrijf dat een spic&span han-
gaar heeft op Beaune, waarin de PC7, de Mar-
chetti en een North American T-28F Trojan staan.
Ze worden gevlogen door een aantal streng gese-
lecteerde vliegers die in hun vrije tijd voorvliegen
op evenementen en belangeloos mensen laten
genieten van het vliegen op deze prachtige kis-
ten. Alex geeft in het dagelijks leven wiskunde
op de universiteit, de vlieger van Loes bijv. vliegt
bij de luchtmacht. Je betaalt dus in wezen de
kostprijs van de kisten, want het is de grote
hobby van de eigenaar en hij wil alleen uit de
kosten komen. 
Als je www.aerofox.fr intikt, krijg je een contact-
adres: 5f21@orange.fr. Absoluut een aanrader als
je in de buurt bent!

Olav ging als eerste op de PC7 en
Loes op de Marchetti terwijl ik
foto’s maakte. Ze kwamen beiden
zeer enthousiast terug, maar

Cessna verankerd terwijl de
medewerkers van Aero Fox de
kisten binnen zetten. Helaas voor
mij: die dag geen vlucht.

Foto boven: 

De NL/B delegatie op

LFGF, v.l.n.r. Loes,

Olav, Hans Eenhoon,

Stan Jesmiatka en

Nathalie.

Foto midden: 

De ‘klokken’ achterin

de Pilatus PC7 gedu-

rende de vlucht.

Foto’s onder

v.l.n.r.: 

Vlieger Alex

Duguery en techni-

cus Patrick Rollet

van Aero Fox

assisteren Olav in de

Pilatus PC7.

Loes en luchtmacht-

vlieger Sebastien

Decupper in de

Marchetti SF260.

Alex Duguery en

Nathalie bij de

Pilatus PC7 (foto

Norbert Demin, Aero

Fox).

Foto boven links: 

Château de Savigny-

lès-Beaune met de

verzameling jets in

de tuin. De eigenaar

heeft ook een uitge-

breide verzameling

motoren en brand-

weerauto’s...

Foto boven rechts:

Weer eens een wijze

les om bij twijfel-

achtig weer de kist

altijd te verankeren!

Foto’s onder v.r.n.l.:

Nathalie in de

Marchetti SF260 

(foto Norbert Demin,

Aero Fox).

Nathalie in de Pilatus

PC7 (foto Norbert

Demin, Aero Fox)



nau). Daar had de organisatie
voor ontvangst gezorgd (geen
landingsgeld) en transport naar
het hotel in Straatsburg. De ruim
twee uur durende vlucht was
goed te doen, maar soms moest
er boven de heuvels in de vallei
van de rivier Doubs wel tussen
wat flarden gevlogen worden. In
de Rijn-vallei was het prima vlie-
gen en Haguenau was dan ook
zonder problemen aan te vliegen.
We kregen runway 21 (850 m).
Sommigen vlogen naar het veld
bij Straatsburg zelf (LFST – Stras-
bourg Entzheim) om dichter bij
het hotel te zijn.
Aangezien het hotel van de groep
vol was, zaten wij in een kleiner,
maar chique hotel een paar stra-
ten verder.
Grote kamer, grote badkamer:
een mooie afsluiting voor de
reeks hotels daarvoor en dat

tegen een redelijke prijs, een heel
andere dan die op het kaartje op
de deur…
‘Lokaal’ (Italiaans/Indisch) gege-
ten en vroeg naar bed.

Vrijdag 5 juli
We werden ’s morgens met de
auto naar het plaatsje Obernai
gebracht, waar de rest van de
groep al met de bus was aange-
komen. Obernai ligt in het hart
van de Alsace en dat was goed te
zien aan de bouwstijl van de hui-
zen (vakverdeling) die zo ken-
merkend is voor Duitsland. Zeer
pittoresk dorpje dat aan de voet
van de Mont-Sainte-Odile ligt. De
bus bracht ons via het dorpje
Boersch, waar we even een korte
stop maakten, naar het klooster
op de top van Mont-Saint-Odile.
In een oase van rust het hele
klooster met zijn vijf kapellen en

een kerk bezich-
tigd en de lunch
genoten in het
restaurant met
uitzicht op de
wijngaarden van
de Alsace. Via de
beroemde ‘Route
des Vins’ ging
het vervolgens
naar het kasteel
‘Haute-Koenings-
bourg’, de twee-
de meest be-
zochte plek in de
Alsace als getui-
ge van de rijke
bewogen historie
van het land.
Ook dit kasteel
voorzag in een

panoramisch vergezicht. 
Op de terugweg maakten we een
stop in de in dit jaar verkozen
mooiste stad van Frankrijk:
Equisheim, met zijn vele ooie-
vaars. Er zit er op ieder dak wel
een of twee. (Ik ben benieuwd
naar de geboortecijfers van het
stadje…) 
Tijd voor de terugrit en het
avondeten in het restaurantje van
de vorige dag; dat was goed
bevallen!

Zaterdag 6 juli
’s Morgens de vlucht van de vol-
gende (laatste) dag voorbereid. 
Er waren ook excursies mogelijk:
met de tram van ‘Place de Bor-
deaux’ naar het historische cen-
trum van Straatsburg voor een
bezoek aan de Kathedraal en ‘La
Petite France’. Vrije tijd voor
shoppen en lunch en tussendoor
een ritje met een speciaal treintje.
De afsluitende gezamenlijke
maaltijd vond plaats in de onder-
grondse gewelven van een
restaurant aan de ‘Place de la
Cathé-drale’. Een prima en zeer
gezellig diner, met diverse dank-
woorden aan de organisatie en de
speciale gasten die uit alle wind-
streken van de aarde aan de Fly
Round hadden deelgenomen. 
Iets voor tienen een korte wande-
ling naar de rivier L’Ill, waar de
rondvaartboot lag te wachten
voor een bijzondere vaart bij
avond. Wel heel apart om alle
oude en officiële gebouwen vanaf
het water te kunnen bewonderen.
Klokslag 11.00 uur was de rond-
vaart afgelopen en toen was het
worstelen door de menigte men-
sen die allemaal kwamen om te
genieten van het klank- en licht-
spel bij de kathedraal. Op de
muziek van de Boléro van Ravel
werd een machtig kleurenspel op
de voorkant van de kerk gepro-
jecteerd en dat beeld zal me lang
bijblijven. Toen was het nog even
een toer om de taxi te vinden die
niet in het afgesloten centrum
mocht komen. Uiteindelijk lukte
dat en lag ik voor middernacht in
bed.  

Zondag 7 juli
Vroeg op, gepakt, ontbeten en
met de auto naar LFSH gebracht.
Ingeladen, getankt en om kwart
over tien take-off richting Mau-
beuge (LFQJ), waar een stop werd
gemaakt om te lunchen en van
vlieger te wisselen. Ook die

vlucht duurde ruim twee uur met prima weer, alleen
een pittige wind.
In Maubeuge geluncht op het vliegveldterras terwijl
we konden genieten van kleine kistjes, ultra-lights,
modelvliegen en parachutespringen dat daar alle-
maal tegelijk in goed overleg plaatsvindt. Hoezo
gevaarlijk???
Daarna nog een uurtje vliegen voor touch down op
EBBT om iets over drieën.

Nawoord
Een bijzonder leuke, maar wel vermoeiende reis.
Hoewel er vrije momenten in zaten, waren er veel
excursies, bezichtingen, rondleidingen en diners. 
Toch een hele goede ervaring om een aantal buiten-
landse velden aan te doen, waarvan de organisatie
ons vooraf rijkelijk van informatie had voorzien.
Hulde aan Jean-Luc en Dominique Brice die natuurlijk
hulp hadden maar het merendeel zelf hadden geor-
ganiseerd. 
De opzet: een Fly Round te organiseren met veel
interessante bezienswaardigheden, elkaar weer te
ontmoeten en aan te tonen dat Frankrijk meer is dan
Parijs!
Daarin zijn Jean-Luc en Dominique zeker geslaagd!

Nathalie Chudiak

Nuttige informatie voor vluchten in Frankrijk

Vliegplan alleen nodig IFR en bij binnenkomen c.q. verlaten van
Frans grondgebied. Op veel Franse vliegvelden geldt middagpauze
‘l’heure de table’, van 12.00 tot 13.30 uur. De verkeerstoren is dan
niet bezet; er mag wel gevlogen worden, maar op eigen risico.
Graag Frans op de RT dan.
Kaarten VFR ofwel de bekende Jeppesen/Bottlang maar ook de
‘documents VFR, préparation et suivi de vol’ van de DGAC. Een
compleet pakket met kaarten maar ook apart laagvlieggebieden
‘région Parisienne’, een gids en zelfs een plotter. Daarnaast kaarten
VFR France/jour, alles hier verkrijgbaar bij de Pilot Shop.
De vroeger zo gewaardeerde Guide Delage met alle VFR gegevens
wordt sinds 2012 niet meer uitgegeven. In plaats daarvan vindt
men nu op de site www.flying-in-france.com een app die op zowel
iPhone als iPad gratis oplaadbaar is. Hierop in real time: Notams,
AIP SUP, AIC, VAC’s, WX, Flightplan en very low flying activity. En
natuurlijk: restaurants in de nabijheid van het veld. We konden
helaas niet vaststellen of dit alles op Android ook te krijgen is.
Carte Total vreselijk handig om te tanken.
En route kan je Engels spreken tegen ATC, maar op de meeste vel-
den is het Frans. Geen Frans gehad op school? Oeps, dat kan lastig
zijn. Enkele termen: Main gauche: linker hand circuit. Main droite:
naar rechts. Uitwijkhaven heet ‘aérodrome de dégagement’, invoe-
gen in circuit ‘integration’ en ‘piste dégagé’ is baan vrij gemaakt.

Olav van Bockel

Foto boven:

Een proost op de

organisatie tijdens de

lunch in het restau-

rant op de Mont-

Saint-Odile (foto

Angus Clark).

Foto onder:

De OO-CNC op LFSH

tijdens het tanken.

Hierboven de

twee vlaggen

voor het ontbijt

en hiernaast

de R44 tijdens

de rondvlucht.

Foto boven: 

v.l.n.r. Olav, Hans, onze technische

man Fons, Gust, Stan en Ted.
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Rotary Familiedag EBBT
Eric Swinnen, inkomend
voorzitter Rotary Wilrijk
Ter Beke (en lid van de
KACB) nodigde de IFFR
Benelux uit om op 15
september aanwezig te
zijn op de door hem te
organiseren familiedag. 

De dag begon om 11.00
uur met koffie en croissant
en om 12.00 uur konden
aanwezigen meevliegen met
vliegtuig, zweefvliegtuig of
helicopter. Om 14.00 uur
startte de barbecue en de
dag werd om 17.00 uur
afgesloten met en kleine
vliegshow van Mario
Aelaerts. Intussen kon men
meedoen met een wande-
ling op het klein schietveld
of een bezoek brengen aan
het artillerie museum.

Het werd een geanimeerde
dag met vele bezoekers die
hun luchtdoop kregen.
Ik heb zelf voor een zeer
vriendelijke prijs 20 minu-
ten met een Robinson 44
gevlogen.
Gust Witvrouwen kwam met
de auto met de IFFR vlag en
die heeft wel het een en

ander los gemaakt, want
een aantal vliegende
Rotarians wist niet van het
bestaan van IFFR af! Gust
heeft zelf een lierstart met
een zwever gemaakt. 
Stan, Hans en Ted kwamen
met de kist uit EHMZ, heb-
ben even rondgekeken en
zitten praten en wilden toen
weer door naar Kortrijk,
maar een high voltage war-
ning doorkruiste die plan-
nen. Onze technische man
Fons nam contact op met
het thuisfront op EHMZ
maar er werd vooralsnog
geen oplossing gevonden. 
Ze zijn toen niet meer naar
Kortrijk, maar direct naar
EHMZ terug gevlogen.
Helaas konden Olav en ik
niet van de bbq genieten
omdat wij alweer vroeg
moesten vertrekken en we
hebben daardoor ook de
vliegshow van Mario moe-
ten missen.
Al met al toch een heel
gezellige en succesvolle
dag met mooi weer en
hopelijk een aantal nieuwe
leden...

Nathalie Chudiak
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De Federation of European
Women Pilots organiseerde haar
jaarlijkse bijeenkomst van 7 tot
9 juni in Ljutomer, Sovenië.
Ontvangst van de ruim zestig
deelnemers was op vrijdag om
12.00 uur op het vliegveld
Maribor. Uit Nederland waren
vijf en uit België twee deelne-
mers aanwezig. Drie daarvan
leden van de IFFR Benelux.

Ons groepje met Mous van Olphen,
Loes Herrebosch en Olav van Bockel
was al een dag eerder aangekomen
om op vrijdagmorgen op vliegveld
Maribor te gaan vliegen met Cessna
C172, Katana DV20 en Duo Discus. 
De ontvangst daarna was bijzonder gezellig met een
uitgebreid buffet op het terras en een persconferen-
tie in een oude DC9 die op het veld stond.
Een prima kuurhotel viel ons ten deel tegen een zeer
aantrekkelijk tarief.
De zaterdag was gereserveerd voor de algemene
vergadering van het bestuur en diverse excursies.
De eerste excursie ging naar het Hippodroom, waar
we zelf paarden mochten mennen en een lunch in
de open lucht genoten en de tweede naar vliegveld
Murska Sobota. Dat was een bijzondere ervaring
aangezien het Red Bull Airrace Team er trainde en er
gigantisch veel publiek aanwezig was. Een van de
vliegers gaf ons een rondleiding en vertelde over de
plannen voor 2014. 
Daarna volgde een zeer amusante rondleiding in een
winery en het galadiner vond plaats in een lokale
gelegenheid met speeches o.a. door de burgemeester. 
De volgende dag werd afscheid genomen van deel-
nemers en gingen Mous, Loes, Olav en ik weer naar
Murska Sobota aangezien we afgesproken hadden
om met Technam P92S, Texan Club en Blanik L-13 te
vliegen. Ook weer bijzondere ervaringen! Speciaal de
Technam verraste mij in zeer positieve zin.
Volgend jaar is de meeting in Duitsland (Chiemsee)
en in 2015 zullen we op mijn thuishaven Brasschaat
gastvrijheid verlenen.   

Nathalie Chudiak

Federations of European Women Pilots
De FEWP tracht de deelname van vrouwen in de luchtvaart te promo-
ten en organiseert activiteiten voor vliegende vrouwen. Ieder jaar
komen de vertegenwoordigers van de deelnemende landen bij
elkaar om ervaringen uit te wisselen en elkaar adviezen te geven.
Landen met een eigen vrouwenorganisatie zijn in het algemeen zeer
actief (bijv. Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Engeland, Italië en
Slovenië) omdat zij veel leden hebben en ondersteuning krijgen van
overheid en bedrijfsleven. De landen zonder organisatie hebben het
moeilijker en die geschiedenis herhaalt zich jaar na jaar. 
De Slovenian Women Pilots Association bestaat dit jaar 25 jaar en ze
heeft 32 leden. Ze hebben deze FEWP meeting georganiseerd en
hebben dat voortreffelijk gedaan! 
De FEWP heeft er dit jaar een land bijgekregen: België. De huidige
vertegenwoordiger van Nederland (Nathalie Chudiak) woont nu in
België en heeft haar nieuwe thuisland geadopteerd voor de FEWP.
Voor Nederland worden de honneurs vanaf nu weer waargenomen
door Thea Geris-Vogels, van wie Nathalie jaren geleden het stokje
had overgenomen. Helaas heeft België net als Nederland geen eigen
vrouwenorganisatie maar daar kan verandering in komen. 
Zie de website: www.fewp.info.

Op de foto boven zien we Nathalie met vlieger Kartin Groselj

in de Duo Discus achter de Utva-75 boven vliegveld Maribor.

Hiernaast de deelnemers aan de meeting. Onder v.l.n.r. Het

FEWP bestuur met Red Bull vlieger Peter Podlunsek; voor de

Texan Club met instructeur Dusan Korc; voor de Tecnam

P92S met vlieger Rajko Grcar. 

FEWP Slovenië 2013


