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Later dan ooit!

Woordje van de voorzitter
Beste IFFR vrienden,

Beste leden van de
IFFR Benelux familie!
Stond er de vorige
keer “Dikker dan ooit”
boven deze rubriek,
nu staat er “Later dan
ooit”... Dit is niet te
wijten aan de bereidheid om aan de newsletter mee te werken,
maar wel aan de
immense verhuisperikelen van uw hoofdredakteur, waarvoor
vele - soms ook zeer
dringende zaken zijn blijven liggen!
Inmiddels is het
grootste leed geleden
en kan er weer energie worden gestoken
in leuke dingen, zoals
het maken van deze
newsletter.
Ik kan u dan ook met
trots deze newsletter
aanbieden met het
verslag van veel evenementen hoewel
enkele al enige tijd
geleden zijn bijgewoond.
Schroom niet om uw
tekstbijdragen voorzien van foto’s bij mij
in te leveren, zodat u
uw medeleden kunt
laten delen in uw
IFFR-aktiviteiten.
de redaktie
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Ons jubileum jaar hebben wij grandioos ingezet met onze internationale vrienden uit zes
verschillende landen in Vlissingen/Middelburg.
Het 20 jaar bestaan hebben wij samen gevierd
tijdens deze drie dagen. Het programma was
tot in de puntjes georganiseerd en dit dank zij
de inspanningen van onze Zeeuwse vrienden.
Met spijt werden wij geconfronteerd me de
ziekte van onze Stichter Voorzitter Stan, die wij
allen heel veel sterkte toewensen. Uit dank
voor wat Stan gedaan heeft voor IFFR Benelux
werd hem door het bestuur een Paul Harris
Fellow met saffier aangeboden. Waarvoor onze
welgemeende felicitaties. Op voordracht van
het bestuur is Stan inmiddels ook benoemd tot
Honorary Member, waarmee de waardering
voor de inzet van Stan voor IFFR Benelux nog
eens is benadrukt.
Verder in deze newsletter belichten wij de
afgelopen bijeenkomsten zoals Zwartberg,
Kiewit, Aken en Schaffen/Diest waar onze IFFR
vlag ook dit jaar heeft gewapperd.
Ik wens jullie verder veel leesgenot met deze
vijfde uitgave van onze newsletter en ik hou er
aan om iedereen die er aan meegewerkt heeft
te danken en te feliciteren met het resultaat.
Vlieg veilig, uw voorzitter,

Links Egide en rechts Stan
tijdens de uitreiking van
de Paul Harris Fellow.

Egide Van Dingenen

IFFR Benelux Meet 2015
De jaarlijkse bijeenkomst van de IFFR
Benelux gaat volgend jaar plaatsvinden
in en om Ieper, België.
LET OP: Ditmaal niet van vrijdag
t/m zondag, maar van zaterdag t/m
maandag 30 mei t/m 1 juni 2015!
De reden hiervoor is dat alle hotels rond
Ieper volgeboekt zijn door de plechtigheden rond WO-I.
Het programma is weer uiterst interessant: Aankomst in Kortrijk (EBKT), vervoer naar het Novotel te Ieper, ‘s avonds
diner en een wandeling naar de Menenpoort, de hal van gesneuvelden en het
bijwonen van de Last Post.
De volgende dag ‘s morgens bezoek aan
het Flanders Fields Museum. De bus vervoert ons vervolgens naar de Dodengang

en de kerkhoven. Die avond is het galadiner. De volgende
dag (maandag) is de dag van vertrek van de deelnemers
met vervoer naar EBKT. Uitgebreide bijzonderheden over
het programma, alsmede informatie over kosten en
inschrijving volgen zo spoedig mogelijk.
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Woordje van de voorzitter,
IFFR Benelux Meet 2015
Colofon, agenda, nieuwe leden
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COLOFON

Intro nieuwe leden/donateurs
Een rubriek om nieuwe leden en donateurs te introduceren. Ze doen dat zelf
of geven een kort interview.

International Fellowship
of Flying Rotarians
section Benelux

Nieuwjaarslunch EBZW
Dit jaar weer een echte nieuwjaarslunch, nl. op 2 februari
en wel op onze thuisbasis
Zwartberg.

Van IFFR donateur naar lid: Ann Lechat
Van opleiding ben ik orthopedisch chirurg,
gespecialiseerd in wervelkolom chirurgie.
Ik werk in het Universitair ziekenhuis St.
Pieter te Brussel. Naast orthopedie doe ik
ook evaluatie menselijke schade en gerechterlijke expertises. Ik doe als AME medische
onderzoeken van piloten voor EASA en FAA.
Ik begon reeds met de vliegopleiding toen ik
zestien jaar was, maar viel dan een paar jaar
stil. Ik heb een CPL IFR vliegtuig en een CPL
helikopter met FAA en EASE instructeur helikopter. Ik geef vooral helikopter instructie bij
STBcopter te Wevelgem.

Bestuur
Egide van Dingenen - voorzitter

dark blue, gold stripes and repeating IFFR wing print

De weersverwachting was – zoals
normaal voor deze tijd van het
jaar – twijfelachtig en zo stonden
er zowel viegtuigen als auto’s op
EBZW.
Zoals gebruikelijk was de binnenkomst van de leden met aanhang
uiterst geanimeerd en de veranda
van de vliegclub was dus al snel
gevuld. De zon brak door en er
moesten zelfs ramen geopend
om de temperatuur in de veranda
niet te hoog te laten oplopen…
Onze voorzitter Egide van Dingenen blikte terug op een succesvol
jaar en gaf een overzicht van de
geplande activiteiten, zoals een
aantal Meet&Greets en ons jubileumweekeinde in Midden Zeeland. Hans Eenhoorn, Stan Jesmiatka en Ted van Dam Merritt
als organisatoren van het evenement beloofden een uiterst interessant programma.
Hoogtepunt was wel het installeren van vijf (!) nieuwe leden: Ann
Lechat, Maurits Jansen, Chris de
Wolf, Peter Thijs en Chris Goossens. De nieuwe leden stelden
zich voor en van een tweetal
vindt u in deze newsletter een
korte introductie.
Tweede hoogtepunt was de lunch
die – hoe kan het ook anders –
weer bijzonder verzorgd was van
voorgerecht tot en met dessert.
Tijdens en na de lunch werden
agenda’s getrokken en afspraken
gemaakt met betrekking tot de
aanwezigheid op Fly In’s,
Meet&Greet’s en sectie-bijeenkomsten.
Al met al hebben de 38 aanwezigen weer een heel plezierige dag
samen kunnen doorbrengen, iets
wat voor de rest van het jaar hopelijk nog regelmatig zal voorkomen.

www.iffr.org

Euro 15,IFFR Benelux Loupe

Nathalie Chudiak

www.luchtvaartnieuws.nl

an ideal tool for a detailed and accurate flight plan

www.aviodrome.nl

Euro 15,IFFR wing 1

Foto’s rechts van boven naar beneden:

Foto’s links van boven naar benden:

egide.van.dingenen@skynet.be
Karel Waagenaar - oud voorzitter
Karel@waagenaar.com
Stan Jesmiatka - stichtend voorzitter
jesmiatka@zeelandnet.nl
Frits Barneveld Binkhuysen - secretaris
f.h.Barneveld.binkhuysen@imatel.nl
Arie Buijtendijk - penningmeester
buijtendijk@multiweb.nl
Peter Geysen - internationale contacten
geysen@zeelandnet.nl
Hans Eenhoorn - coördinatie
jjeenhoorn@zeelandnet.nl
Nathalie Chudiak - communicatie
chudiak@hotmail.com
--------------------------------------------------------------Loes Herrebosch - Issa Translations
loes@issa-translations.be
Ronnie Husson - fotografie
RonnieHusson@hotmail.com

Vormgeving
Nathalie Chudiak, Kalmthout.

Contact Newsletter
Egide, Nathalie en Loes.

Evenementen 2014:
10 december: IFFR UK Kerstlunch,
Londen, Info: flyer@spokes.biz,
Evenementen 2015:
18 januari: Nieuwjaarslunch IFFR

Lid: Maurits Jansen
Mijn naam is Maurits Jansen, 41 jaar, getrouwd en
twee dochters (6+8). In mijn dagelijks werk ben ik
ondernemer van een middelgroot schilder- en
onderhoudsbedrijf Mulder Schilders Twente B.V.
Vliegen is bij mij altijd een passie geweest (zat
niet in de familie). Op m'n 14de m'n zweefvliegbrevet gehaald en later na een tussenstop in 2002
begonnen met motorvliegen. Het meest vlieg ik
op de C182. Een ideale kist. Binnen Europa ben ik
alle kanten al wel op geweest, ruwweg in een
straal tot 1000 km rondom Stadtlohn (EDLS).
Favoriet zijn de waddeneilanden met het eigen
gezin.
Ben daarnaast zo'n 5 jaar bij Rotary Ambt Almelo
en momenteel inkomend voorzitter.
Door mijn drukke baan, jong gezin enz. zal ik de
komende periode nog niet heel actief deel kunnen
nemen aan de IFFR maar doe mijn best.

Benelux, Zwartberg.
1 mei: IFFR Germany/Austria.
6-10 mei: IFFR French Tour.

Verkoopartikelen

30 mei - 1 juni: IFFR Meet Benelux, Ieper,
België. Info: Egide van Dingenen.
6-9 juni: 106de Jaarlijkse Conventie
Rotary International, Sao Paulo, Brazilië.
21 juli - 1 augustus: Oshkosh Altogether.
Info: Oshkosh: Tim_Freud@hotmail.com;
10.000 lakes tour: mark@mbedl.com

The IFFR Benelux has developped some special and promotional materials. Information
how to order: Egide van Dingenen. Prices are
including VAT, excluding costs of shipment! In
our catalogue you’ll find these exclusive products:

(Mark Hagen); registratie:
secretary@iffr.org (Ian Kerr).

IFFR Benelux ladies scarf

14 augustus: IFFR Scandinavian Meet,

blue, white and gold coloured and IFFR wing print

Svendburg, Denemarken.

Euro 20,IFFR Benelux Tie

27 augustus: IFFR Zwitserland, Basel.

Websites:

international model: Euro 5,-

De vliegtuigen op het platform; Egide heet de

Ann Lechat ontvangt de speld van Stan; Maurits

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvou-

IFFR wing 2

aanwezigen welkom; Nathalie geeft een overzicht

Jansen ontvangt eveneens de speld van Stan;

digd en/of openbaar gemaakt door middel van

United Kingdom model: Euro 5,-

van de komende evenementen en de ‘Ladies

Egide feliciteert Peter Thijs met zijn lidmaat-

druk, microfilm, fotokopie of op welke andere

LIMITED!
Unique original Delfts Blue eartenware
tablet, handpainted! 13x13 cm: Euro 25,-

Table”.

schap; Chris de Wolf (links) schud de hand van

wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.
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gouverneur Ludo van Helleputte en Chris Goosens
Alle foto’s zijn gemaakt door Kris de Keijzer.

ontvangt de felicitaties van Kris de Keijzer.
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Jubileumweekeinde IFFR Benelux EHMZ

Op 16 mei 2014 werden de
gasten van IFFR Benelux ontvangen op vliegveld Midden
Zeeland. Ingrediënten:
prachtig zonnig weer, heerlijke koffie met een echte
Zeeuwse bolus, belegde
broodjes, veel vliegtuigen,
maar bovenal veel IFFR leden
die elkaar naar een lang of
kort weerzien weer konden
begroeten. Alle activiteiten
dat weekeinde werden vanuit
Vlissingen georganiseerd.
Vlissingen was de plaats waar in
1994 de IFFR Benelux werd opgericht door Stan Jesmiatka, bijgestaan door Charles Strasser en
John Ritchie (†). Charles en de
kinderen van Charles en John
(George en Jenny) waren ditmaal
aanwezig waardoor het weekeinde extra kleur kreeg.
Het was uitermate jammer dat
zowel Egide van Dingenen als
Stan Jesmiatka om gezondheidsredenen moesten afhaken gedurende het weekeinde. De hele
groep wenste hen heel veel
beterschap.
Vrijdag 16 mei
Die middag was het heerlijk toeven op het terras van de vliegclub tot iedereen was aangeko-
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men. Tien vliegtuigen stonden op
het veld voor de vliegclub opgesteld. De organisatie had voor de
fuel een korting van tien eurocent
per liter bedongen en dat was
een leuke binnenkomer! Totaal 44
deelnemers uit acht verschillende
windstreken (sommigen kwamen
met de auto en anderen kwamen
eerder of later) vormden het gezelschap dat zich naar de boulevard te Vlissingen begaf om in
het Hotel Arion gastvrijheid te
gaan genieten. De auto’s stonden
gratis op de parkeerplaats achter
het hotel en de kamer was perfect: de openslaande deuren
gaven toegang tot een balkon
direct aan de boulevard vanwaar
je de grote schepen op een steenworp afstand voorbij zag varen!
Uitgelezen gelegenheid om in de
vroege avondzon nog een drankje op het terras van het hotel te
genieten voordat met een korte
wandeling de avondmaaltijd in
het Boka Bizarro Beach restaurant
werd geserveerd. Het hele gezelschap zat heerlijk buiten (wel
achter glas als bescherming voor
de zeewind) en genoot van het
spectaculaire zeezicht van een
ondergaande zon! Er werd een
barbecue van zeevruchten en
daarbij salades, stokbrood, enz.
geserveerd.

Egide, zoals altijd welbespraakt,
hield een toespraak waarbij hij
ons jubileum memoreerde en alle
deelnemers een zeer goed weekeinde toewenste.
De koffie met een dessert werd
door het merendeel van de deelnemers binnen genoten omdat
het buiten toch wat koel werd.

Daarna werd de terugtocht aanvaard en ging iedereen ofwel
naar de bar voor een laatste
drankje ofwel naar bed.

Foto’s boven:
Het terras van
de vliegclub met
een deel van de
bezoekende
vliegtuigen.
Foto onder:
Tijdens de wandeling in Veere.

Foto’s onder:
De prachtige
hoofdtooien van
de dames in
authentieke

Zaterdag 17 mei
Na een uitgebreid ontbijt werd

klederdracht.

het hele gezelschap met de bus
naar Veere gereden waar een
stadswandeling plaatsvond onder
begeleiding van deskundige gidsen. Dit uiterst schilderachtige
dorpje aan het Veerse Meer is
zeer bezienswaardig voornamelijk door haar maritieme verleden
dat je herkent op kerken, het
stadhuis en aan de vele kanonnen die het stadje in de vorige
eeuw tegen vijandige zeevarenden moesten beschermen. De
havenstad Veere had in die tijd
een bijzondere band met Schotland door een levendige handel
in wol.
In het museum De Schotse Huizen konden we genieten van tentoongestelde voorwerpen maar
ook van een unieke ‘modeshow’
van authentieke klederdrachten.
Prachtige gouden hoofdtooien
wekten alom bewondering.
Een smakelijke broodjeslunch
volgde bij de Jachtclub aan de
haven.
Daarna volgde een busrit naar
Arnemuiden waar de scheepswerf
Meerman werd bezocht. Dit nog
steeds in bedrijf zijnde museum
beoefent het oude ambacht van
het bouwen van houten schepen.
De in 1763 gebouwde werf heeft
in twee en een halve eeuw 200
schepen gebouwd. In 2004 startte de renovatie en in 2007 was
de feestelijke opening. Het museum bewaart en gebruikt nu
nog de oude methodes en gereedschappen, een zeer bijzondere ervaring.
Na de rondgang in het museum
werd koffie met bolus geserveerd
in de filmzaal, waar een presentatie plaats vond van Multraship
Towage & Salvage. Multraship
heeft een grote vloot van vaartuigen die kunnen slepen en bergen, zowel in havens, aan de
kust of op volle zee.
De avond was gereserveerd voor
het galadiner in het hotel, vooraf
gegaan door een aperatief. De
feestelijk geklede dames en
heren konden aan grote ronde
tafels plaats nemen waarna een
zeer uitgebreid buffet voorzag in
voorgerecht, soep, koude garnituren, warme hoofdgerechten,
warme garnituren en een enorm
diverse dessertkeuze die ik in
lang niet heb gezien…
Tijdens het diner nam Karel
Waagenaar de honneurs waar
voor Egide en Stan, die beiden
helaas niet bij deze feestelijke
jubileumgebeurtenis aanwezig

konden zijn. Charles Strasser vertelde het verhaal van de oprichting en inkomend voorzitter UK
sectie Alisma Clark bedankte de
organisatie voor een perfect georganiseerd weekeinde.
Vele gasten namen daarna in de
bar nog een afscheidsdrankje
want het weekeinde zou de volgende dag worden afgesloten.
Zondag 18 mei
Na het ontbijt volgden vele
‘hugs&kisses’ aangezien een aantal rijdende gasten vandaar direct
huiswaarts gingen. Voor de vliegende gasten was met de bus
een toeristische route naar het
vliegveld gepland die langs de

mooie wijdse landschappen van
het Zeeuwse land voerde.
Het jubileumweekeinde was ten
einde, maar niet zonder een
woord van waardering aan de
organisatoren Stan Jesmiatka,
Hans Eenhoorn en Ted van Dam
Merritt en allen die verder aan de
organisatie van het weekeinde
hadden meegewerkt, inclusief het
weer!
Hierbij de wens dat we iedereen
in goede gezondheid en met
mooi weer het volgend jaar kunnen begroeten op de IFFR Benelux bijeenkomst in Ieper van 30
mei t/m 1 juni 2015.

Foto boven:
Ted leidt de
lunch in bij de
Jachtclub.
Foto onder:
Het bezoek aan
de scheepswerf
Meerman.
(Alle foto’s
Nathalie
Chudiak)

Nathalie Chudiak
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IFFR weekeinde Aken

Van 2 tot 4 mei was een IFFR
weekeinde georganiseerd in
Aken. De organisatie werd
geleid door Prof. Dr. Frank
Janser, hoofd van de afdeling
Lucht- en Ruimtevaarttechniek van de Fach Hochschule
Aachen (FHA). De FHA heeft
tien afdelingen, met in totaal
1700 studenten.
Verblijf van de deelnemers was in
het hotel Quellenhof, een groot
en zeer luxueus hotel in het centrum van de stad. Velen zouden
waarschijnlijk geen bezwaar hebben gehad nog wat extra dagen
in het hotel te blijven.
De stad Aken heeft een lange
historie; begonnen als Romeins
fort, later hoofdstad van het rijk
van Karel de Grote. Napoleon liet
twee complete stadsmuren afbreken tijdens zijn bewind; resten
hiervan zijn nog te zien in de

plattegrond van
de stad.
De kathedraal is
een van de oudste in Europa.
Vrijdagochtend
was de aankomst
van de meeste
deelnemers;
sommigen gingen vanwege de
lage wolkenbasis
na een afgebroken ILS op het
nabijgelegen
MaastrichtAachen airport
VFR door naar
het veld Aachen-Merzbrück.
Vrijdagmiddag bracht het gezelschap een bezoek aan de afdeling
Lucht- en Ruimtevaarttechniek
van de FHA. Deze afdeling is
ingesteld op zowel theoretisch
als praktisch onderwijs; er zijn

het vliegveld gevestigde club die
zich bezig houdt met restauratie
en luchtwaardig houden van deze
typen. Ook konden wij een kijkje
in de werkplaats nemen.

Olav van Bockel

Alles bij een een geslaagd week-

vliegtuig, een Morane-Saulnier
Rallye.

een aantal proefopstellingen voor
motoren, een windtunnel, en studentprojecten variérend van ontwerp sportauto tot een groot vliegend model van een Horten type
zweefvliegtuig. In de duale opleiding is zelfs ook behalen van een
ATPL mogelijk.

Boven: De OO-MAM
landt op Aachen-Merzbrück.

Op vrijdagavond was er een diner
in het buiten de stad gelegen
Haus am See, met voorafgaand
een wedstrijd voor de deelnemers
met modelboten op het meer.

Voor een aantal deelnemers was
er verder de mogelijkheid om
mee te vliegen met een Stearman
en een T-6 Harvard van een op

Daaronder Frank Janser in de controlekamer
van de windturbine.
Links zien we onze gids
(r) voor de stadswandeling.
Foto’s bladzijde 7:
Boven de groep gefotografeerd door Arnd
Gottschalk FHA.
Boven: Links Frank

Fly, Meet & Gr eet Kiewit
De tweede IFFR bijeenkomst
dit jaar was oorspronkelijk
gepland op St. Truiden, maar
ging uiteindelijk door op
Hasselt/Zonhoven-Kiewit.

Janser met de prijswin-

Zaterdag begon ’s ochtends met
een bezichtiging van stad en
kathedraal. In de middag kon
iedereen op eigen gelegenheid de
stad in en ’s avonds was er een
galadiner in de Ratskeller onder
het stadhuis, op loopafstand van
het hotel overigens.

naars van de bootrace:
v.l.n.r. James en Catherine Alexander en Raye
en Feroz Wadia.
(Bovengenoemde foto’s
zijn alle van Gregory

Zondagochtend vertrok het gezelschap met bussen naar Merzbrück, waar voor vertrek nog een
uitleg werd gegeven door Frank
Janser over de vliegproeven die
zijn afdeling doet met het eigen

De weersverwachting voor 30
maart was redelijk en dus een
van de C172 vliegtuigen van de
KACB gereserveerd om het nuttige met het aangename te verenigen.

Guida.)
Daaronder zien we
Olav van Bockel,
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einde waarna iedereen weer
tevreden naar huis kon terugkeren.

Nathalie Chudiak en
Christoph Kappenstein
voor de Boeing Stearman en daarnaast
Nathalie en Jürgen
Kraus bij de Harvard.

De bedoeling was om op het terras onder het genot van een
hapje en een drankje naast hernieuwde ontmoetingen een
bestuursvergadering te houden.
Belangrijkste punt van bespreking
was het komende jubileum dat
gevierd ging worden op en rond

het vliegveld Midden Zeeland.
De vlucht verliep voorspoedig
hoewel wij op final runway 09
een doorstart moesten maken
aangezien een simultane landing
met een motorzwever ons niet
aantrekkelijk leek.
Van het bestuur waren Egide van
Dingenen, Karel Waagenaar, Frits
Barneveld Binkhuysen, Peter
Geysen en Nathalie Chudiak aanwezig. Welkome aanvulling van
het gezelschap bestond uit Olav
van Bockel, Wilfried Lemmens,
Kris de Keijzer, Chris Goosens,
Raf Verheyden, Guust Witvrouwen
en Ted van Dam Merritt.
Het zonnige terras was een goed
ingrediënt om de vergadering
vlot te laten verlopen en daarna
met de overige aanwezigen van

gedachten te wisselen.
Het is steeds weer duidelijk dat
deze evenementen bijdragen aan
het verstevigen van de vriendschapsbanden, aan een goede
onderlinge verstandhouding en
het uitwisselen van ervaringen
evenals de aandacht te vestigen
op komende evenementen.
De terugvlucht verliep soepel
waardoor wij weer op tijd in
Brasschaat touchdown hadden.
Een drankje op het terras van de
KACB sloot een gezellige en succesvolle dag af.
Helaas zijn de vele foto’s die op
het terras zijn genomen ergens
tussen wal en schip gevallen…
Nathalie Chudiak
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ervaringen in Noord Ierland, Irak
en Afghanistan.

Fly In UK 27/29-6 Dundee
Al voor de kerst in 2013
meldden Stan en ondergetekende zich aan voor de jaarlijkse Fly In van de UK.
Helaas gooide de gezondheid
van Stan roet in het eten.
Gelukkig bood Egide aan zijn
plaats over te nemen.
Spannend: voor het eerst van
mijn leven vliegen met een
Belgische piloot!

Zondag 29 juni 2014
Foto rechtsboven:
Zou het gaan regenen? Onze voorzitter (geheel rechts)
houdt het nauwlettend in de gaten.
Foto linksonder:
De eetzaal stroomt
vol voor het
galadiner.

Gezien de toch wat matige TAF’s
besloten we tijdig te vertrekken.
De wat norse verkeersleidster
stond ons geen eerdere start-up
toe dan 09.15 uur, het zondagsopeningstijdstip. De toegezegde
Avgas bleek er niet te zijn.
Daarom koers gezet naar Perth
(vijf minuten vliegen) waar we
allervriendelijkst werden ontvan-

Vrijdag 27 juni 2014

Foto rechtsboven:
Uitzicht over de St.
Andrews Golf
Courses.
Foto linksonder:
Piper verwelkomt
het gezelschap voor
de borrel.

Om 09.15 uur lt landde de OOMAM op Midden-Zeeland, waar
tot onze vreugde Stan en Matty
waren om ons uit te zwaaien.
Zwembandjes aan en geen gedoe
via Dover, maar een directe koers
over de Noordzee naar de VOR
Clacton. Het weer boven Engeland viel tegen, lage cloudbase
en regen, dus daarom langs de
Britse oostkust naar het Noorden.
Dank zij wat tailwind na 3,5 uur
geland in Dundee (prima vlucht,
mooie landing, die Belgen kunnen er wat van!).
De douane deed moeilijk, het tijdig gemailde GAR-formulier bleek
niet ontvangen te zijn. Na ettelijke telefoontjes mochten we met
de nodige vertraging het veld
verlaten.
Ontvangen in de lounge met
voortreffelijke hapjes en een fles-

je Stella, de meeste van de 80
deelnemers waren al gearriveerd.
Opvallend veel Zwitsers (met
Pilatussen!). Maar ook een afvaardiging uit de USA en zelfs Nieuw
Zeeland. En uit onze eigen contreien Gieneke en Han Klinkspoor.
Na de lunch met bussen naar de
Angus Glens, waar het Glamis
Castle, geboorteplek van de
Queen Mother, Queen Elizabeth,
werd bezocht. Zeer de moeite
waard; er bleek weer eens, dat
het ene kasteel het andere niet is.
Vervolgens een mooie trip door
het Schotse land naar het werkelijk voortreffelijke Apex hotel in
Dundee.
Het diner was smakelijk en zeer
geanimeerd.
Zaterdag 28 juni 2014
Vandaag een bezoek aan St. Andrews. Deze stad is niet alleen
vermaard door zijn golfcourses
en de Royal and Ancient, maar
ook vanwege zijn universiteit.
Er studeren zo’n 10.000 studenten.
Tijdens een stadswandeling met
(prima) gids werden wij geïnformeerd over de historie van deze
plek. Heel fraai was de universiteitskapel, waar we op een spontaan orgelconcert werden onthaald. Er was erg veel tijd om
zelf in te vullen. Gelukkig vonden
Egide en ik een aardig etablissement waar uitstekende Schotse
zalm werd geserveerd.
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De liefhebbers konden meedoen
aan een put-wedstrijd op de
Himalaya-green. Eerste prijs voor
Gieneke!!
Even terzijde: terug in het hotel
was in de lounge een huwelijksreceptie gaande, alle mannen in
kilt! Bijzonder!
’s Avonds te voet naar de dinerlocatie. Het Captain Scot Museum
over zijn reis naar Antartica werd
eerst bezocht. Zeer de moeite
waard. De borrel werd geserveerd
in het naast het museum gelegen
schip Discovery, waarmee de
poolreis is gemaakt. Uiteraard
werden we ontvangen door een
Piper, die fraaie doedelzakmuziek
ten gehore bracht.
Het diner vond plaats in de
bovenzaal van het museum, met
uitzicht over de Tay en de Discovery. De haggis smaakte voortreffelijk!
Uiteraard veel speeches bij het
diner: Ian Kerr (gastheer), aftredend UK voorzitter Martin en aantredend voorzitter Alisma Clarke,
World President James Alexander
en afgevaardigden van de USA en
Nieuw Zeeland en vervolgens de
voorzitters van de diverse
Europese secties. Last, maar
zeker not least, Egide, die onze
Fly In 2015 in Ieper promootte.
Staande de bijeenkomst meldden
zich al een groot aantal gegadigden aan!
Als sluitstuk het optreden van
een ex-RAF vlieger, die ons deelachtig maakte van zijn helicopter

gen. De refueling ging vlot en om
10.00 lt waren we airborne.
Gezien het weer, ook terug langs
de oostkust gevlogen en naarmate we de lage landen naderden,
klaarde het steeds meer op. Na 3
uur en 10 minuten landde Egide
zijn kist weer op EHMZ. Het weer
op EBZW noopte hem echter twee
uur te wachten op Midden Zee-

land, voordat hij de thuisreis kon
aanvaarden.
Conclusie: een zeer geslaagd
weekend, vooral het weer aanknopen van oude vriendschapsbanden en het aanbinden van
nieuwe maken het alleen al de
moeite waard.
Hans Eenhoorn

Fly In Koksijde, 100 jaar WO-I
Het eerste weekeinde van
augustus werd een groots opgezet evenement op Koksijde georganiseerd om WO I te herdenken.
Op vrijdag een ballonspektakel
en op zaterdag en zondag een
static show met vliegtuigen (100
jaar luchtvaart-propellervliegtuigen, het leven in de Westhoek
anno 1914 in het WO-I-dorp,
theatervoorstellingen Flying
Circus, Ciné Martico (kortfilms
over WO I en vliegtuigen), activiteiten voor kinderen, beeldende
workshops van de Westhoekacademie over luchtvaart, boeiende
expo, luchtdopen in historische
vliegtuigen, hedendaagse kunsttentoonstelling ‘Ten Oorlog’ in de
Abdijhoeve Ten Bogaerde, enz.
Zo’n 25 stands met merendeels
luchtvaart gerelateerde producten
en heel veel kraampjes met
wafels, frieten en hotdogs...
Ruim 100 inschrijvingen van
bezoekende vliegtuigen waarvan
de crews samen met drommen
publiek het hele weekeinde aangenaam bezig konden zijn.
Een keurig pakket met uitgebreide informatie voor de vliegers
was voor de Fly In toegezonden,

een slottijd aangegeven en met
een goede weersvoorspelling
vanuit Brasschaat op weg naar
Koksijde. Vlak voor aankomst viel
de radio even uit en dat overkwam meer vliegers (stoorzender?), maar op tijd was de verbinding hersteld en hadden we
touchdown op baan 29. “Expedite
taxi to the end of the runway”
kwam er toen vanuit de toren
want de volgende bezoeker zat
vlak achter ons. De “end of the
runway” was een heel eind en na
het parkeren konden we beginnen aan een parcours van een
paar kilometer om alles te zien...
Als een van de eerste geparkeerde kisten konden wij de OO-MAM
herkennen en we wisten dan ook
dat Egide van Dingenen ergens
op het terrein te vinden was. Heel
toevallig liepen we hem en Guust
Witvrouwen bij de tentoonstellingshal tegen het lijf en konden
wij er dus een mini-meet&greet
van maken... We hebben ons
goed vermaakt maar moesten
vroeg weer naar EBBT omdat we
de OO-VRE moesten delen.

Foto boven v.l.n.r. Olav van Bockel, Egide van Dingenen en Guust
Witvrouwen. Foto onder: Voorstelling van het Flying Circus. (foto’s

Nathalie Chudiak

Nathalie Chudiak)
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Fly, Meet & Gr eet Schaf fen
Een eenzame IFFR voor zitter op EBDT
Op donderdag 14 augustus startten
Gust Witvrouwen en Chris Goossens
vol enthousiasme met het opstellen
van onze IFFR VIP tent. Egide coördineerde de werkzaamheden.
Vrijdagmorgen werden de tafeltjes en
bijhorende stoelen meegebracht en wij
waren klaar om onze gasten te ontvangen, echter niemand kwam opdagen.
Na de zoveelste regenbui besloten
Gust en Egide om zicht te gaan verwarmen in het clubhuis van Zwartberg
(EBZW).
Zaterdag zou het weer beter worden
en onze eerste gasten Nathalie en
Olav kwamen aangevlogen in hun
Cessna 172 vanuit Brasschaat (EBBT).
Lang konden ze niet blijven want hun
kist moest op tijd weer terug naar de
thuisbasis voor de volgende ploeg
Schaffen-vliegers.
Na de middag landde de groen/witte
Piper Archer OO-JGA met Kris de
Keyser als PIC en mijn schoonzoon
Ben Hemerijckx (Cpt. Airbus 320 van
Alitalia) als begeleidende pax.
Intussen waren ook IFFR-lid Chris
Goossens en Rotarian Eric Hals-band
met hun oldtimer wagens aangekomen.
Tussen de buien door, maar veel minder dan vorige jaren, kwamen de
vliegtuigen landen om later tijdens
een droge periode terug te vertrekken.
Tijdens een gesprek met ons IFFR-lid
en mede organisator Guy Valvekens
vernamen we dat er 155 vliegtuigen
en ongeveer 1200 oldtimer wagens
deze 31ste Fly In bezocht hebben; de
huifkarren en tractoren niet meegeteld.
Zondag heeft voorzitter Egide van 10
uur in de morgen tot 17 uur in de
middag eenzaam in het tentje gewacht
en gewacht, maar niemand van de
IFFR-familie kwam opdagen.
Gelukkig was hij toen Gust Wit-vrouwen aangereden kwam in zijn lichte
vrachtwagen om onze IFFR opgebouwde infrastructuur af te breken en op te
bergen tot volgend jaar.
Onze dank gaat uit naar Guy
Valvekens om de hartelijke ontvangst
(broodjes en consumpties)
en Ronnie Husson voor de foto's en de
helpende hand.
Afspraak volgend jaar onder een stralende zon voor de 32ste Fly In. Vlieg
veilig.

Foto’s rechts van boven af:
Great Lakes Sport Trainer, Typsy
Nipper, PA-18-150. SV-4 en R44.
Foto’s links van boven af:
Een niet zo eenzame Egide samen
met Gust aan de koffie (?), de VIP
tent van de IFFR (met een Jodel,
Musketeer en Great Lakes Sport
Trainer ervoor) en de Verhees Delta.

Egide Van Dingenen
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(Alle foto’s van Ronnie Husson)

