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Woordje van de voorzitter
2018
Beste IFFR leden,
Het is weer een tijdje
stil geweest na de
special ter gelegenheid van onze jaarlijkse Fly In Groningen. Een verslag hiervan leest u op bladzijde 4.
Ook deze nieuwsbrief
doet weer verslag van
een aantal leuke evenementen in binnenen buitenland.
We zijn blij een nieuw
lid te kunnen introduceren en daarbij
een dame! Wij hopen
dat zij een leuke tijd
tegemoet gaat als lid
van onze IFFR familie.
De jaarlijkse Fly In
mag dan dit jaar weer
voorbij zijn, we zijn
alweer druk met de
voorbereidingen voor
de jaarlijkse bijeenkomst van 2019. Met
name omdat dat een
bijzonder jaar wordt,
nl ons 25 jarig jubileum Het zal worden
gevierd vanuit het
vliegveld van Brasschaat, België. Hiernaast vindt u alvast
een korte introductie.
Voor het eerst een
virtuele presidents
meeting waarvan
Huub verslag doet op
bladzijde 2.
de redaktie
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Beste IFFR vrienden,
Onze jaarlijkse Fly In op EHGG eind mei was
erg geslaagd en kreeg veel complimenten.
Ook onze Meet&Greet in Seppe werd bezocht
door vijf leden van de IFFR Benelux. Ondanks
dat we een lunch aanbieden met leuke activiteiten in en op het vliegveld, valt de animo
tegen.
Op 8 juli hebben we EBZW op het programma
en daar is tevens een opendag (zie het verslag
op bladzijde 8) en idem op 16 september op
EBBT tijdens het Flying Festival.
Ik verheug me erop de vliegende- en vliegmind
vrienden en vriendinnen weer te zien.
Ook zijn we gestart met de voorbereidingen
van het 25 jarig bestaan van onze IFFR in
2019.
Kom naar de Meet&Greet! Meld je aan dan kunnen we samen lunchen. Daarna lekker rondsnuffelen en naar de activiteiten kijken.
Groetjes Huub van Heur, president.

Fly In IFFR Benelux 2019
Na de uiterst succesvolle Fly In van 2018 in en
om Groningen is het nu alweer tijd om te gaan
denken over volgend jaar. Met name omdat
dat voor onze IFFR een lustrumjaar wordt,
want dan is het 25 jaar geleden dat IFFR
Benelux werd opgericht door initiatiefnemer
Stan Jesmiatka.
De locatiekeuze is gevallen op EBBT, de
Koninklijke Aero Club Brasschaat, die ons in
haar nieuwe clubhuis zal ontvangen op 24 mei
2019. Het is de eerste keer in onze geschiedenis dat wij de jaarlijkse Fly In op Brasschaat
organiseren.
Wij (het organisatie comité) hebben al veel
ideeën over de invulling van het weekeinde,
maar daarover later meer. Het is op dit
moment van belang dat u de datum van het
weekeinde alvast noteert: 24 -26 mei 2019.

Een tipje van de sluier kunnen wij oplichten: de vrijdag zal in en om Brasschaat en Kalmthout plaatsvinden en op zaterdag zullen de activiteiten rond Antwerpen gebeuren. Ook zullen er speciale momenten
worden ingelast met betrekking tot het lustrum.
Heeft u suggesties om dit weekeinde op te luisteren,
laat het ons weten, zij zijn welkom. Wij hopen veel
deelnemers (zowel nationaal als internationaal) te
kunnen begroeten op deze bijzondere bijeenkomst.
Het organisatie comité: Huub van Heur, Kris de
Keyser, Yves Geernaert, Nathalie Chudiak
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Nieuwe leden

Nieuwjaarsreceptie 2018

COLOFON

Vanessa Moerman

Ditmaal werd de receptie
(vooraf gegaan door een
bestuursvergadering) weer in
onze vertrouwde omgeving
van het restaurant op EBZW
georganiseerd, wel met een
nieuwe uitbater.

International Fellowship
of Flying Rotarians
section Benelux

Board
Huub van Heur - president
hubvanheur@gmail.com
Egide van Dingenen - past president
egide.van.dingenen@skynet.be
Nathalie Chudiak - secretary,
president elect,
chudiak@hotmail.com
Arie Buijtendijk - treasurer
buijtendijk@multiweb.nl
Kris de Keyser - webmaster
kris@dk.be
Gust Witvrouwen - materialmaster

Een kleine tien jaar geleden sprak
een TUI-piloot mij aan en zei: “ga
jij nu de rest van jouw leven met
de droom om te vliegen blijven
rondlopen?” Die dag besefte ik
twee dingen, dat het leven eindig
is en dat ik inderdaad beter vandaag mijn dromen realiseer dan
morgen. Met grote motivatie en
passie voor het vliegen behaalde
ik op 14 juni 2013 mijn PPL. Nu
vlieg ik samen met mijn vriend
met onze Piper PA28 (N228AM),
homebase is EBKT. Recent begon
ik ook mijn helikopteropleiding
R44.

Op 28 januari waren een kleine
twintig leden van IFFR aanwezig
om het nieuwe vliegjaar in te luiden.

gust@gdmbelgium.be

Graphic design
Nathalie Chudiak, Kalmthout

De passie voor het vliegen delen
met anderen? Dat doe ik vooral in
ons restaurant 'New Biggles' in de
luchthaven van Wevelgem.

Contact Newsletter
Nathalie, Huub, Egide, Kris.

Virtuele boardmeeting IFFR presidents

Events 2018:
14-15 juli: Duxford Flying Legends Air
Show, UK.
16-22 juli: Duxford, Farnborough, UK.
28-29 juli: Fly In Keiheuvel, België.
4 augustus: Leaseweb Texel Airshow,
NL.
9-12 augustus: IFFR Scandinavië Fly In,
Linkôping, Zweden.
10-12 augustus: Fly In Schaffen-Diest,
België.
17-19 augustus: IFFR Germany/Austria
Fly In, Wetzlar Siegerland, Germany
24-26 augustus: Fly In Kiewit, België
24-26 augustus: Texel Fly In, NL.
25 augustus: Soesterberg Flight Event,

Op 29 april 2018 hebben we
voor het eerst in de geschiedenis
een boardmeeting gehad van alle
IFFR presidenten in de wereld,
virtueel.
Dit hield in dat Huub om 22.00
uur moest inloggen en de president van Zuid Australië om 05:30
‘s morgens, hetgeen je ook kon
zien. Vanuit zijn kamer kon je de
heldere buitenlucht zien. Een
schema van de tijdstippen wanneer de sections moesten inloggen is voor de aardigheid bijgevoegd.

NL.
31 augustus - 2 september: Donac
EHLE, nationle aerobatic kampioenschappen, NL.
1 september: Zilveren Vleugel Rally,
EHHV, NL.
2 september: Fly In EACm, EHEH, NL.
7-9 september: IFFR Frankrijk,
Bordeaux.
15-16 september: Flying Festival,
Brasschaat, België.

Tijdschema:
29 april en voor Australië en
Nieuw-Zeeland 30 april
13.00 Californië
15.00 Texas
16.00 New York
21.00 UK
22.00 Europa
05.30 Zuid Australië
06.00 Victoria, Australië
08.00 Aukland, Nieuw-Zeeland

Websites:
www.iffr.org
www.luchtvaartnieuws.nl
www.aviodrome.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, microfilm, fotokopie of op welke andere
wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

10 IFFRnews - 2

En last but not least ook de agenda van de board meeting, die we
behandeld hebben, als voorloper
op de AGM van de IFFR in Toronto. Mochten hier vragen over zijn,
laat het weten.
In Toronto was een AGM voor alle
leden van de Flying Rotarians in
juni, maar interessanter is dat op

Agenda:
1. The WP’s welcome
2. Attendees
3. Apologies
4. Confirmation of a quorum at this board virtual
meeting
5. Approval of minute of the previous board meeting
6. Matters arising, if any
7. The WP’s report Swen Andersen
8. The Secretary/Treasurer report/s, including the
year ending 31st December 2017 audited
accounts and the 2019 budget
9. The Safety Chairman’s report verbal
10. Vice Presidents’ reports verbal
11. Memberschip Recruitment Report verbal by
Han Klinkspoor
12. Any other business
1. New Bylaws
2. Data protection policies GDPR (National legal
requirement to protct personal information i.e.
addresses, e-mail addresses, phone no. etc.)
3. 2019 post convention fly away in Germany,
preliminary plan
14. Date and place of the 2019 AGM: “Monday June
3rd, 2019 Hamburg Germany”
15. Meeting closes

Zoals altijd weer een gezellige en
onderhoudende bijeenkomst
waarbij natuurlijk diverse speeches werden gehouden. Zo werd
terug geblikt naar het afgelopen
jaar en werden plannen voor het
nieuwe jaar besproken. Met name
werd melding gemaakt van IFFR
Fly Ins internationaal, maar ook
van de eigen sectie, zoals de Fly,
Meet & Greet bijeenkomsten in
Nederland en België en natuurlijk
de jaarlijkse Fly In in Groningen.
Folders van deze Fly In werden
uitgereikt.

Als vast punt worden nieuwe
leden geïnstalleerd en dit jaar
was het de beurt aan Karel
Tanghe die na een korte introductie het insigne werd opgespeld
door voorzitter Huub van Heur.
Het uitgebreide buffet dat werd

besprenkeld door diverse dranken, werd zeer gewaardeerd.
Na een aantal uren werd weer –
hopelijk voor korte tijd – afscheid
van elkaar genomen.

Boven: Huub schudt
Karel de hand voordat
hij het IFFR speldje ontvangt.
Onder: een overzicht
van de aanwezigen.

Nathalie Chudiak

Foto’s Nathalie Chudiak

3 juni 2019 een AGM in Hamburg
is voor alle IFFR leden. Daarna is
er een post convention Fly Away
gepland in Duitsland. Voorlopig
grosso modo van Hamburg naar
Potsdam, Erfurt, Wurzberg, Speyer, Winningen Koblenz, Braunschweig (VW fabriek?) terug naar
Hamburg?
Voor de geïnteresseerden om al
in gedachte te houden.
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IFFR Benelux Fly-in Groningen,

25-27 mei 2018

We kijken terug op een
geslaagd FLY In feest van
25- 27 mei in Groningen.
Zoals de Engelsen zeiden:
"nothing was wrong".
Nogmaals dank aan de organisatoren Christien en Arie
Buijtendijk.
Op vrijdag 25 mei landen een
tiental vliegtuigen uit Scandinavië, Benelux, Duitsland, Zwitserland en UK op EHGG.
Na ontvangst met een heerlijke
lunch zijn wij per bus vertrokken
naar distilleerderij Hooghoudt,
waar we het niet droog hielden.
De ontvangst en rondleiding was
uiterst hartelijk en zeer interessant om te horen over de geschiedenis van het bedrijf en de
samenstelling van de vele produkten.
Vertrek per bus naar het hotel,
dat midden in de stad lag en een
prima uitvalsbasis vormde voor
de rest van het programma.
Het informele diner die avond
vond plaats in hotel/restaurant
Prinsenhof ongeveer twintig
minuten lopen van het hotel.
Prima verzorgd diner in een leuke
omgeving.
Op zaterdag hebben we te voet
een mooie sightseeing gedaan
van de city Groningen. De lunch
vond plaats in Grand Cafe Time
Out. De middag begon met een
bezoek aan het Groninger museum als hoogtepunt. Voor diverse mensen was de tijd te kort,
onder andere onze world president Svend wilde met zijn vrouw
Carina nog eens terug komen.
Vervolgens een mooie boottocht
door de kanalen van Groningen.
De mensen die niet terug konden
lopen naar het hotel werden met
een Tesla terug gebracht.
‘s Avonds het galadiner in het
hotel met de nodige speeches
van onze voorzitter, wereldpresident Svend en bestuursleden van
andere secties die hun nationale
evenementen konden aanprijzen.
Ook Benelux vestigde de aandacht op onze Fly in van 2019 in
Brasschaat.
Op zondag, met een lunchpakket
onder de arm, zijn we weer terug
gebracht naar airport Eelde en wij
kijken tevreden terug.

Boven van rechts naar
links: Op het vliegveld
aan de lunch. Met de
bus naar Hooghoudt.
Tijdens de voordracht
bij Hooghoudt. Huub
heet de gasten welkom
in het hotel.
Midden: De stadwandeling met gids. De lunch
in Time Out. Een van
de schilderijen in het
Groninger museum.
Onder: Drie fotootjes
van onze rondvaart, de

Hieronder zien we twee foto’s van het galadiner en de groeps-

Tesla en Huub bedankt

foto aan de overkant van het hotel.

Arie en Christien voor

Foto’s van Huub van Heur en Nathalie Chudiak

de organisatie.

Huub van Heur, Nathalie Chudiak
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IFFR UK 7-10 juni 2018
De Fly-In van de IFFR-UK was
een bijzondere ter gelegenheid van het 50(!) jarig jubileum van de sectie.
En dat was het ook. De keus was
gevallen op Norwich aan de
Engelse oostkust, een plaats, die
veel historie heeft, waarover
later. Het weekend was volgeboekt (het aantal wordt veelal
bepaald door de capaciteit van
de te huren bus...) met naast
uiteraard Engelse vrienden, ook
vrienden vanuit “Europe”, zoals
de Engelsen nog steeds het
vasteland van Europa aanduiden.
Afijn, die spraakverwarring gaat
zich met de Brexit vanzelf oplossen.
Norwich is een stad, ontstaan in
de middeleeuwen, met een Castle
in het centrum en twee kathedralen. Er zijn historische banden
met de Nederlanden, want in de
tijd van de Reformatie en de
Tachtigjarige Oorlog weken een
groot aantal religieuze ballingen
uit de Nederlanden en Frankrijk
uit naar Norwich, vanaf de jaren
1560 maar vooral na de val van
Antwerpen (1585). Onder deze
immigranten waren veel wevers,
vanwege de wolhandel in Norwich. Ook de naam Norwich
heeft banden met het Nederlandse Noordwijk. Later staken een
aantal wevers de Noordzee weer
over en vormden de start van de
textielweverij van Leiden. Tot
zover het historisch-cultureel perspectief. Toch leuke weetjes...
Wij werden verrast met een gevarieerd programma. De stadswandeling door de binnenstad met
gids was boeiend en eindigde bij
de stadsbibliotheek, een prachtig
voorbeeld van hoe moderne
architectuur goed ingepast kan
worden in een oude binnenstad.
De discussie die er gevoerd is in
de planfase komt ons bekend
voor, maar de tijd geeft de pioniers over het algemeen gelijk...
In de late namiddag werd ingescheept op een paddleboat voor
een vaartocht met diner op de
Norfolk Broads. Hoewel er ook
andere vertalingen van “Broads”
mogelijk is, ging het hier om een
prachtig plassengebied met vele
aantrekkelijke buitenhuizen die
onder het genoegen van een
drankje, fraai zomeravond weer
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De foto’s bij dit artikel zijn
gemaakt door Han Klinkspoor en
Huub van Heur. We zien beelden
van Norwich tijdens de stadswandeling met links Blickling
Hall.

en prima fellowship conversaties
aan ons voorbij gleden.
Op zaterdag bezochten we Blickling Hall, een bijzonder oud buitenhuis, categorie paleis het Loo,
met schitterende aangelegde en

onderhouden tuinen, een lust
voor het oog.
Teruggekeerd in Norwich wachtte
ons de borrel en slotdiner in de
kathedraal. Uiteraard prima verzorgd met als verrassing een
optreden van twee zussen van
IFFR-UK voorzitter Peter Jude, een

aan de piano, de ander zangeres.
Het hoogtepunt was uiteraard
een onverwacht optreden van
Peter zelf als zeer verdienstelijk
zanger. Voorwaar een muzikale
familie.

Dit was het sluitstuk van een uitstekend georganiseerde jubileum
UK Fly-In. De Benelux sectie was
ruim vertegenwoordigd met zes
deelnemers die de oversteek
gewaagd hadden!

IFFR Kerstlunch, Royal Air Force Club, Londen

Vlak voor de kerst zijn Egide van Dingenen
en Kris de Keyser met de TGV vanuit Brussel
naar Londen gereisd om deel te nemen aan
de IFFR UK Kerstlunch in de club van de RAF.
De ervaring was ultiem maar dezelfde dag
terug reizen is een aanslag op de gezondheid. Het is zeer moeilijk om uitgenodigd te
worden, maar als het lukt, willen ze komend
jaar weer deelnemen, maar dan wel twee
dagen reistijd in acht nemen.
Linksboven: Egide en Kris voor de kerstboom, daarnaast Kris, Dieneke, Han en Egide. Onder Peter Jude

Han Klinkspoor

(president IFFR UK), John Bowden en Egide.

10 IFFRnews - 7

Classic Cars & Aeroplanes, EHSE

Open Door Historical Aircraft Fly In, EBZW
Op 7 en 8 juli was het vliegveld van Genk EBZW het
toneel van historische vliegtuigen. Wilde je er als bezoeker naar toe vliegen, moest
je je via de site opgeven en
daar kon je een uitgebreide
pilotsbriefing, plattegrond
van het veld en een kaart met
informatie over entrypoints
downloaden.
De IFFR Benelux had 8 juli vastgesteld om elkaar te ontmoeten
en te genieten van het gebodene.
Vijf leden hadden hieraan gehoor
gegeven. Ik was vanuit Brasschaat komen vliegen met een
van de Cessna’s van de club. Het
was goed toeven op het terras
van het vliegveldrestaurant waar
alleen drankjes werden geserveerd. Voor de wat substantiëlere
voeding waren diverse kramen
aanwezig.

Linksboven een formatie
van Piper Cub, Tiger Moth
en Chipmunk.
Rechtsboven De Havilland
Tiger Moth.

Links de Piper PA-18-150 Super
Cub. Boven De Havilland DHC-1
Chipmunk 22. Rechts de Piper

Een speaker gaf een uitgebreide
toelichting bij de vele vliegtuigen
die demonstraties gaven en voor
vlogen. Er werd ook parachute
gesprongen en gedemonstreerd
zoals een canopy relatief van
twee van de leden van de club.

PA-18-125 Super Cub.

De eerste FM&G van de IFFR
Benelux geschiedde op vliegveld Seppe tijdens het evenement Classic Cars & Aeroplanes dat op 16 en 17 juni
werd georganiseerd.
Op zaterdag 16 juni waren we
met een groep van zes aanwezig
op dit evenement om er samen
een leuke dag van te maken.
Eerst een drankje op de vliegclub
en daarna een gezamenlijke
lunch op het terras van restaurant De Cockpit. Een prima weerzien met elkaar tijdens een zeer
goed bezocht evenement dat
jaarlijks wordt georganiseerd
door Breda Airport in samenwerking met het Vliegend Museum
Seppe. Uiteraard was het prachtige weer een pluspunt want je
kon zowat over de hoofden
lopen. Vele eet- en drinktentjes
evenals kraampjes met allerlei
(luchtvaart)artikelen en bijzonder
entertainment (ook voor de kinderen) zorgden ervoor dat het
publiek voortdurend werd bezig
gehouden.
Er waren bijzondere vliegtuigen
te zien, zowel in de lucht als op
de grond, maar het aantal classic
cars overtrof mijn verwachtingen.
Na de lunch was het dus een bij-
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zondere ervaring om langs de
flightline te lopen en zowel van
de vliegtuigen als de classis cars
te genieten.
Alweer een succesvolle bijeenkomst die best wat meer IFFR
aanwezigheid verdiende. Ik ga er
in ieder geval volgend jaar weer
naar toe, met of zonder FM&G.

Quast en Huub van Heur.

Bij iedere Fly, Meet & Greet van
de IFFR heb je tijd om met elkaar
te praten over allerlei zaken die
je bezig houden wat betreft de
vliegerij, maar ook over persoonlijke en professionele zaken. In
mijn gevoel een verrijking van de
contacten binnen onze club.
Jammer dat niet meer leden van
deze gelegenheid gebruik
maken.
Het prachtige weer, de vele – ook
bezoekende – vliegtuigen en heel
veel publiek maakten het weekeinde tot een succes. Dit is
beslist een aanrader voor volgend jaar.

Alle foto’s op deze bladzijde zijn

Nathalie Chudiak

Nathalie Chudiak

Boven Kitplane African Safari VLA.
Rechts Tipsy Nipper T.66.
Linksonder Saab Safir 91D en
rechtsonder het IFFR gezelschap:
v.l.n.r. Nathalie Chudiak, Jo
Schoenmaker, Bob Eefting, Steven

gemaakt door Vera Jordens.
Links van boven naar beneden:

Rechts van boven naar beneden:

Stinson V77 Reliant van de Royal Navy

Pilatus PC-7.

met op de voorgrond de speaker.

Pilatus P-3-05.

Super Marine Spitfire Mk XVI.

Beechcraft D-175 Staggerwing.

Stampe Vertongen SV-4B.

Rechts Piaggio P-149D en links PA-18-

North American AT-6G Texan

95 Super Cub.

(Harvard).

Een deel van de bezoekende groep:
v.l.n.r. Egide van Dingenen, Nathalie

De foto’s zijn gemaakt door Tom

Chudiak, Manu De Clercq, Huub van

Lodewijks (de zoon van Huib) en

Heur en Huib Lodewijks. Chris

Nathalie Chudiak.

Goossens vertoevde elders.
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