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Woordje van de voorzitter
2019
Beste IFFR leden,
De twaalfde editie van
de newsletter van onze Benlux Fellowship
is een feit. Dit jaar is
niet eerder een newsletter uitgekomen,
maar we maakten wel
een Special voor ons
jubileumweekeinde en
een dikke jubileumuitgave van 25 jaar IFFR
Benelux!
In ieder geval was
2019 een succesvol
jaar voor onze Fellowship want de nieuwjaarsreceptie op
Seppe was zeer goed
bezocht. De Fly, Meet
& Greet op Seppe was
zeer geanimeerd en
ook in Kortrijk was
het heel gezellig.
Voor 2020 zijn er
weer twee gepland:
een in Zwartberg en
een in Midden Zeeland. U kunt ze vinden in de kalender,
maar er zal via de
mail nog eens aandacht voor worden
gevraagd. De nieuwjaarsreceptie is weer
vanouds in Zwartberg
en alle leden hebben
daarvoor al een uitnodiging ontvangen.
Wij verheugen ons
erop u daar weer te
zien!
de redaktie
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Beste IFFR vrienden,
In mei hebben we het 25 jarige bestaan
gevierd van de IFFR section Benelux tijdens de
FLY IN van 24-26 mei in Brasschaat (EBBT) nabij
Antwerpen.
We hebben dit op een mooie wijze gevierd.
Op het laatst nog wat afmeldingen, maar dat
mocht de pret niet drukken.
Kortom een geslaagd feest met dank aan de
organisatoren en uiteraard onze gasten.
Heel bijzonder was de aanwezigheid van de
Wereld President Phil Pacey met zijn vrouw
Judy, te meer omdat Phil uit New Zealand
komt.
Het gaf cachet aan het feest evenals onze smokings, die sinds de oprichting traditie zijn.
Op naar de volgende 25 jaar: het 50 jarig
bestaan in 2044 (als God het wil).
Even weer terug in de tijd: volgend jaar gaan
we een leuke FLY IN organiseren op vliegveld
Teuge (EHTE) met een mooi programma en
hopelijk goed weer.
Ook zullen wij u tijdig berichten omtrent onze
nieuwjaarsreceptie en de meet & greets.
Informatie hierover is al in deze newsletter te

vinden.Mag ik op jullie rekenen?
Groetjes, Huub van Heur, president.

IFFR Benelux weekeinde 2020,

22-24 mei

Inhoud
Voor 2020 heeft de organisatiecommissie weer
een zeer interessant en afwisselend programma bedacht. Ons lid Maurice Tax heeft daarvoor de aanzet gegeven. Ontvangst op 22 mei
op vliegveld Teuge, waar de lunch wordt geserveerd. Overnachtingen en het galadiner zijn in
hotel De Cantharel in Apeldoorn. Verder staan
o.a. de stallen van het paleis Het Loo, het oorlogsmuseum in Oosterbeek op het programma
en het openluchtmuseum Arnhem.
U ontvangt nog een uitgebreide Special met
inschrijfformulier in de loop van januari.
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COLOFON

Christmas lunch met de IFFR section UK
in de RAF club, Londen

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
gust@gdmbelgium.be
Yves Geernaart - website
yves_gernaert@yahoo.com

Op 12 december van Brussel Midi in twee
uur tijd naar London St. Pancras Internationaal. Just in time voor de lunch die van 12
tot 16 uur duurde, om vervolgens weer
om 18 uur met de Eurostar naar Brussel
zuid te vertrekken, aankomst 21 uur.
Even lunchen in Londen...

Graphic design
Nathalie Chudiak, Kalmthout

Zweden.
Kennisgemaakt met de nieuwe Wereld President en zijn vrouw, Phil and Judy Pacey.
Zij zullen ook aanwezig zijn op onze lustrumfeest te Brasschaat.
Ongetwijfeld ben ik nog wat buitenlanders
vergeten.
De ruimte kon 89 mensen herbergen en
die waren er allemaal waarvan ca 1/3 uit
het buitenland.

Contact Newsletter
Nathalie, Huub, Egide, Kris.

Events 2020:
11 december 2019: IFFR UK: Kerstlunch.
2-5 april: Spring Fly-Out, IFFR Southeast
Section.
1-3 mei: IFFR Germany-Austria, Potsdam,
vliegveld Schönhagen EDAZ.

Linksboven zien we links Huub en rechts Egide.

15-18 mei: Fly-In Winton, Queensland.

Rechsboven v.l.n.r. Kris, Han en Egide. Links

22-24 mei: IFFR Benelux, Fly-In Teuge.
29 mei - 10 juni: Convention Fly-Away,
Hawaii.
26-28 juni: IFFR UK, Fly-In Venue, city of
Lincoln.
11 juli: Meet&Greet IFFR Benelux,
Zwartberg.
6-9 augustus: IFFR Scandinavion Section,
Fly-In Vejle, Denemarken.
21-23 augustus: Texel Fly-In.
3-6 september: IFFR Germany-Austria,
Fly-In Baden-Baden EDSB.
4-7 september: IFFR Italy, Fly-In Toscane.

De lunch was uitstekend in het mooie
Royal Air Force Club gebouw aan de 128
Pica-dilly te London.
Een viergangen menu bestaand uit:
een voorgerecht van zalm, het hoofdgerecht breast of corn fed chicken, seasonal
vegetables and dauphinoise, een typisch
Engels dessert “winter spiced bread and
butter pudding with nutmeg ice cream”,
koffie en gebak na.
Tussen het dessert en koffie een leuke
voordracht van een lid dat (sport) vliegtuigen restaureerde.

Websites:
www.iffrbenelux.online
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.
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In mijn onnozelheid dacht ik, als president
van de IFFR section Benelux, de enige buitenlander te zijn, doch om te beginnen
trof ik daar Han Klinkspoor met zijn vrouw
en nog twee Nederlanders waarvan ik de
naam niet meer weet en of ze zelfs lid zijn
van onze club - ze beweerden van wel - .
Uiteraard was Belgiè vertegenwoordigd
door Kris en Egide.
Verder IFFR members uit Europa en Nieuw
Zeeland.
Onder andere Thomas Morf met zijn vrouw
uit Zwitserland evenals Svend met zijn
vrouw, onze oud WP, uit Zweden.
Mensen uit Duitsland, Noorwegen en

midden Huub samen met Ron. Hierboven links
Huub met servet en rechts Phil Pacey. Hieronder
de ingang van de RAF club in Londen.

Kortom voor herhaling vatbaar, dan met
mijn vrouw en een paar dagen langer.
Huub van Heur, president IFFR Benelux.

Nieuwjaarsreceptie IFFR Benelux EHSE

Zondag 27 januari was een
regenachtige dag, waarop allen
hun Cessna’s, Pipers en Daimonds thuis lieten staan en zich
met hun Bentley, Mercedes,
Volkswagen en andere vierwielige
carrosseriëen naar Seppe spoedden. Getuige de foto kan men de
belangstelling aan deze nieuwsjaarsreceptie aflezen, die altijd
gevolgd wordt een uitstekende

lunch. Dit keer op vliegveld
Seppe: in “de Boarding Room” van
en naast restaurant de Cockpit
stond een heerlijk buffet klaar.
Nadat de voorzitter iedereen een
fijn nieuwjaar met mooi weer had
toegewenst, refereerde hij aan
het komende feest op Brasschaat
te weten het 25 jarig bestaan
vaan IFFR Benelux en de geplande
Meet & Greets.

Tevens mochten we Vanessa
Moerman begroeten als nieuw lid
en zij kreeg de Flying Rotarian
wing evenals de heren Henri
Vranken en Rob van Brussel.
Na de lunch had men nog de
mogelijkheid om het Vliegend
Museum Seppe te bezoeken,
gelegen op het vliegveld.

Boven de hele groep en
in het midden links
Vanessa Moerman en
rechts Rob van Brussel
met Huub.
Onder links Henri
Vrancken met Huub en
rechts een overzicht
van de geanimeerde
lunch,

Huub van Heur

Foto’s Nathalie Chudiak
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Jubileum IFFR Benelux, 25 jaar

Boven zien we
de groep bij
hotel Dennenhof
(foto Vera
Jordens).
Onder links het
vliegveld van
Brasschaat en
daarnaast de rij
IFFR vliegtuigen.

Dit jaar is het 25 jaar geleden
dat de International Fellowship of Flying Rotarians sectie Benelux werd opgericht
door Stan Jesmiatka. Die
oprichting vond plaats in
Vlissingen in aanwezigheid
van de wereldpresident Brian
Condon uit Australië. Nu, 25
jaar later, werd het jubileum
gevierd in Brasschaat (België)
eveneens in aanwezigheid
van de wereldpresident:
Philip Pacey uit Nieuw-Zeeland.
Op donderdag 23 mei arriveerden
op EBBT vier vliegtuigen uit de
UK met negen deelnemers aan
het jubileumweekeinde.
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Zij werden ontvangen in het clubhuis van de Koninklijke Aero Club
Brasschaat en konden van een
verfrissend drankje genieten op
het terras van het clubhuis, want
het was prachtig weer.
Op vrijdag 24 mei 2019 was de
officiële aankomst en lunch
gepland tussen 11 en 14 uur.
Het voormalig militaire vliegveld
EBBT kwam bij allen heel vriendelijk over en daar zorgde de voorzitter van KACB (Koninklijke
Aeroclub Brasschaat), de heer Jan
Thiers, ook voor om geen landing
fee te vragen en fuel met korting
te leveren.
Tweemaal Cirrus, een PA28 en
32, een Cessna 182 en een Sport-

cruiser stonden uiteindelijk
gebroederlijk naast elkaar op het
veld.
De jubileum goodybag werd uitgedeeld met het speciaal voor
deze gelegenheid samengestelde
jubileumboek
Na een heerlijke lunch hebben we
het Gunfire Museum bezocht, ook
gelegen op dit terrein.
Er stond veel militair materieel –
artilleriestukken van begin 1900
tot eind 1900.
De uit de jaren 80 veel geprezen
Leopard tank stond er nu vredig
te rusten. Het bijzondere van
deze tank was dat de loop op de
geschutskoepel het doel vasthield
ongeacht de ongelijkheid van het

terrein, die door het onderstel
werd opgevangen.
Om 16 uur vertrok de bus naar
het Van der Valkhotel “Dennenhof” te Brasschaat.
Heel easy gingen we om 19 uur
met de bus naar restaurant
Strijboshof alwaar we van een
uitstekend diner genoten hebben.
Aan iedere tafel was een geanimeerd gesprek, getuige de foto’s.
Volledig uitgerust vetrokken we
zaterdag om 9 uur met de bus
naar Antwerpen, onder leiding
van Yves Geernaert, om er tot
16.30 te blijven.
We kregen een boeiende rondleiding door de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen. De
grootste kathedraal met de hoogste kerktoren in de lage landen
van Europa en die meet 123
meter. Origineel zouden er twee
torens gebouwd worden, maar
het geld was op. Ze is in Gotische
stijl gebouwd.
We hebben er werken van Pieter
Paul Rubens bezichtigd, de
“Rembrandt” van België.
Na deze rondleiding gingen we

naar het MAS museum, mooi
gelegen op het eilandje, alwaar
door kundige gidsen de opzet
van dit moderne gebouw uit
2011 werd uitgelegd en diverse
verdiepingen werden bezocht.
Het accent van de tentoonstellingen in dit museum zijn voorwerpen met een link tussen Antwerpen en de wereld.
Op de tweede verdieping is het
depot van het museum, dat we
eveneens bezichtigd hebben.
Op de derde verdieping is altijd
een tijdelijke
tentoonstelling,
dit keer over de
architect Le Corbusier.
Van de vierde tot
en met de achtste verdieping is
een vaste tentoonstelling.
Het uitzicht op
de stad Antwerpen vanaf het
panoramadak is
uniek.
Na de rondleiding was er een
lunch in het MAS
café Storm.

Na de lunch gingen we te voet
naar de rondvaartboot “Jan Plezier“.
Een 1,5 uur durende vaart door
de haven van Antwerpen met zijn
containers, petrochemische industrie en depots hield ons erg
bezig. Het was mooi weer en we
zaten op het achterdek.

Boven zien we
de groep in het
Gunfire
Museum.
Hieronder het
diner in de
Strijboshof.

Om 16.30 stond de bus klaar
(gelukkig geen tijd om te shop-

pen) en gingen we terug naar het
hotel.

Links een
moment op het
terras van de

Om 18.30 begon het aperitief
aan de bar en buiten op het terras.
Een uurtje later konden we van
een heerlijk diner genieten, afgewisseld met muziek en speeches.
We zongen twee IFFR liederen,
een nieuw IFFR lid werd geinstalleerd door de WP en er was een
continue projectie van foto’s uit
25 jaar IFFR Benelux, Tenslotte
werd een lokaal presentje aan
iedereen uitgereikt.

Motorvliegclub
Brasschaat waar
op vrijdag 23
mei het bier
koud stond...

12 IFFRnews - 5

Onze wereldpresident Phil Pacey
(uit New Zealand) en zijn vrouw
Judy waren aanwezig en ze hebben zichtbaar genoten.
Ook de president van IFFR Benelux, Huub van Heur liet de 25
jaar de revue passeren in aanwezigheid van Matty, de vrouw van
de oprichter, die ons ontvallen is.
Mooi gedocumenteerd in een
fotoboek en mede gemaakt door
secretaris Nathalie Chudiak.
In het bestuur was een master of
ceremonies benoemd, Kris de
Keijser, die de avond heel goed
op humoristische wijze aan
elkaar praatte en ook nog in het
Engels.
Nadat president Huub iedereen
had bedankt en opende hij het
feest met een dans.
Zondag 26 mei vertrok iedere
piloot en zijn aanhang met een
goed gevulde lunchbox naar het
vliegveld, een uur eerder dan

Hieronder zien we de WP Phil Pacey de
IFFR wing opspelden bij ons nieuwe lid
Maurice Tax. Een zeer bijzonder
moment dat eigenlijk alleen op een
bijzondere gelegenheid kan gebeuren.
Rechts zien we de jubileumcake die
speciaal voor dit diner door het hotel
was gemaakt.

12 IFFRnews - 6

Boven zien we
een blik op
Antwerpen
vanaf het
panoramadek.
Hieronder een
paar foto’s van
de haventocht.

gepland, vanwege het te verwachte slechte weer.
Er waren zes vliegtuigen, waarvan vijf uit de UK en één uit
Noorwegen (vijf uur vliegen).
Gezien de vele reacties erna kan
men concluderen dat het een
geslaagd feest was.
Huub van Heur en Nathalie
Chudiak
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AGM IFFR International,
Hamburg
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Zoals bekend was de Rotary
International Conventie 2019
in Hamburg van 1-5 juni.
Traditiegetrouw vindt dan
ook Annual General Meeting
(AGM) van de IFFR plaats,
voorgezeten door de wereld
president (WP) Phil Pacey.
Aangezien ik (Huub) deze conventie bezocht, had ik ook de
gelegenheid om de AGM te
bezoeken. (Ook ons IFFR lid Han
Klinkspoor was aanwezig.)
Er waren ca. 60 leden aanwezig
van de 1700 members world
wide.
De vergadering duurde slechts
drie kwartier en voor degenen
die het op prijs stellen, kan ik de
minutes of IFFR Hamburg toesturen.
Behoudens wat mededelingen
waren er twee puntjes die ik wil
vermelden.
De WP krijgt 100% opslag: $
1000,- onkosten vergoeding
wordt nu $ 2000,Van dit bedrag reist hij naar Europa, Azië, Amerika en Australië.
Het zij hem gegund.
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Daaronder het

gebouw van de
Airbus fabrieken.
Rechts de stand
van de IFFR op
de Rotary International Convention.
Onder het gigan-

Verder iets wat ons raakt: voorlopig wordt ieder lid van de IFFR
belast met $ 10,- per jaar hetgeen regelrecht met de penningmeester wordt afgerekend.
Op mijn vraag of dit jaarlijks
terugkerend was, zei men, nee
maar voorlopig wel.
‘s Avonds waren we uitgenodigd
op het IFFR banquet in hotel
Hafen Hamburg (gelegen aan het
begin van de Reeperbahn) tegen
betaling van de kosten (90 euro).

tische hotel
Hafen Hamberg.
Foto’s Huub van
Heur.
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De foto toont het
assemblagecomplex Finkenwerder. Het complex
bevindt zich op
ca. 10 km van
Hamburg.
Hier worden de
modellen uit de
A 32s0 serie
geassembleerd.

waard en zeer indrukwekkend.
Hier worden alle modellen uit de
A 320 serie geassembleerd. Maar
ook de A 380, waarvan de produktie dit jaar stopt, om plaats te
maken voor de A 320, die ze niet
aangesleept krijgen.
Er werken ca 12.500 mensen en
men maakt momenteel meer
vliegtuigen dan in Toulouse.

De assemblage locatie Finkenwerder is ca 10 km gelegen van
Hamburg.
Het IFFR gebeuren werd afgesloten met een de Hamburg Post
Convention Fly away van 6-15
juni.
De vluchten gingen van Hamburg
naar Wolfburg (bezoek aan de

VW fabriek), Erfurt (bezoek Weimar), Giebelstad, Speyer (met een
bezoek aan het technisch museum) en als laatste stop Koblenz
waar men drie nachten verbleef.
De volgende AGM is op Hawaii 8
juni 2020. Tot ziens in Hawaii.
Huub van Heur

Het bestuur van IFFR Benelux
wenst alle leden fijne feestdagen en een CAVOK 2020.
Leden, ereleden en donateurs met hun partners
worden uitgenodigd voor de jaarlijkse nieuwjaarslunch
op 19 januari 12.00 uur in het vliegveldrestaurant van EBZW

Wij verwelkomen u vanaf 11.30 uur met een prosecco, waarna een Italiaanse lunch wordt geserveerd
u aangeboden door het bestuur. Tijdens de lunch kijken wij terug op 2019
en brengen wij u op de hoogte van onze activiteiten in 2020.

RSVP: uiterlijk 5-1-20 chudiak@hotmail.com onder vermelding
van naam, aantal personen en eventuele dieetwensen.

Agenda: 22 tot 24 mei het jaarlijkse IFFR weekeinde rond EHTE,
11 juli Meet&Greet EBZW, 11 augustus Meet&Greet EHMZ.
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IFFR Scandinavian section, Vilnius

Donderdag 8 augustus met de
trein naar Schiphol waarna met
Air Baltic om 10.20 uur te vertrekken naar Vilnius.
Aangekomen op Vilnius airport
werden we met de bus naar Hotel
Congress Avenue gebracht, dat
aan de hoofdstraat lag genaamd
Gedimina prospekt.

Foto’s boven
geven een kijkje
op Vilniu airport.
Hiernaast Sint
Johns church
met de 68 meter
hoge bell tower.
Foto onder het
Foucault pendu-

Behalve ondergetekende, waren
Han Klinkspoor met zijn vrouw
ook aanwezig, als enigen van de
IFFR Benelux.
Totaal 52 deelnemers uit onder
andere Noorwegen, Zweden,
Letland, Litouwen, Duitsland,
Nederland, United Kingdom and
Zwitserland.
Grandioos zo’n Fly In om zoveel
mensen te ontmoeten uit verschillende landen. Het is bijna
een grote familie geworden.
Vilnius was goed geregeld door
Janitz uit Riga en gaf een fijne
indruk van stad en land.
Vrijdag de oude stad bezocht.
Het begon met de church of St.
Peter & Paul, een rooms katholieke barokke kerk. Vilnius heeft
veel barokke kerken.
Verder werd een grote overdekte
markt bezocht, - Halés Turgus
genaamd in het Litouws - waar
bijna alles te krijgen was, in ieder
geval veel schoenen, textiel en
food.
Ook het universiteitsterrein, een
aaneenschakeling van mooie
oude gebouwen met een dertien
tal courtyards ofwel binnenpleinen inclusief de bijbehorende St.
Johns Church en de losse 68
meter hoge bell tower, die

lum.

beklommen kan worden via trappen of een lift met als beloning
een mooi uitzicht over Vilnius.

rant Zuvine
tegenover de
town hall.

Niet vergeten te vermelden dat er
aan een 35 meter lang koord een
verkoperde bol van 34 kg hangt –
het Foucault pendulum – om de
draaiing van de aarde aan te
tonen.

Hierna werd
de Amber
galery bezocht. Amber
heeft bij ons
barnsteen en
Litouwen staat
bekend om

De lunch werd genoten bij restau-
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zijn zuivere amber.
Van hieruit werd de voettocht
voorgezet door Vilnius, langs het
presidentiële paleis, de synagoge,
de NATO, de kathedraal om tenslotte het KGB museum te bezoeken.
In de kelder met zijn vele cellen,
werden de gevangen vast gehouden om uiteindelijk doodgeschoten te worden. Hun namen staan
in de buitengevels van het
gebouw gebeiteld.
Zaterdag zijn we vanuit Vilnius
naar Traktai gereden – 25 km met
de bus - om er een mooi kasteel
te bezoeken en in de middag
over het Galve meer te zeilen.
‘s Avonds het galadiner in het
hotel, dat goed en gezellig was.
Zondag na het ontbijt “individual
departure” (zonder lunchbox),
m.a.w. zorg maar dat je thuis
komt.
De meesten gingen naar de airport (kostte mij 1 euro met de
bus), doch iemand uit Malmo was
met de auto, ca 1000 km.
Hoewel Han met zijn vrouw om 8
uur het vliegtuig naar Amsterdam
hadden genomen, reisde ik om
14:15 van Vilnius naar Parijs CDG
airport (aankomst pier D en
moest naar F ofwel een half uur
lopen) om met AF naar
Amsterdam door te vliegen.
Alles verliep correct en op tijd en
was weer thuis om 22.30 uur.
Kortom beste flying fellows van
de Benelux, het is bijzonder inte-

ressant om lid te zijn van deze
internationale fellowship. Het
bezoeken van de buitenlandse
Fly In’s is een aanrader. Te meer
omdat de vele flying rotarians
ook de Benelux aandoen ieder
jaar.
Huub van Heur
Foto boven de
kathedraal en
rechts de namen
in de gevels van
het KGB museum.
Onder met de
boot op het
meer van Galve.
Foto’s Huub van
Heur.
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Meet & Greet IFFR Benelux EHSE

Zondag 18 augustus 2019: Een
mooie vlucht van EBZW naar EHSE
zat er niet in, dan maar met de
auto om onze IFFR leden te
begroeten.
Alleen Maurice Tax en zijn vrouw
kwamen met hun vliegtuig. Het
weer was aan de limieten.

den bezocht, waar hele mooie
vintage vliegtuigen te bewonderen zijn. Het is een aanrader om
het museum ooit te bezoeken.

Foto boven: Een trotse Maurice Tax met echtgenote Hijlin in
de nieuwe aanwinst Diamond DA40-TDI. Nog niet lang daarvoor heeft Maurice zijn brevet gehaald, dus dit moet een
van de eerste vluchten zijn geweest. Let op de artistieke
beschildering van de kist. Hieronder zien we het gezelschap

Huub van Heur, president IFFR
Benelux.

aan de lunch; v.l.n.r. Vanessa, Hijlin, Maurice, Huub, Jan,
Nathalie, Michiel en Alex.

We werden ontvangen door
Nathalie in het clubhuis van
Vliegclub Seppe, waarvan zij lid
is. Tevens is ze president van de
“Federation of European Woman
Pilots” die dit jaar tijdens dit werkeinde op Seppe waren uitgenodigd.
Samen met Michiel Kasteleyn,
Nathalie Chudiak en vriend Jan
van Huuksloot, Maurice met echtgenote Hijlin, Vanessa Moerman
met vriend Alex en ondergetekende, monsieur le président,
was het een gezellig samenzijn
met een heerlijke lunch.
Daarna kon onder leiding van Jan
het Vliegend Museum Seppe wor-
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Meet & Greet IFFR Benelux EBKT
Zondag 15 september 2019: Als
president van de IFFR Benelux
zou het me wel gestaan hebben
om met het vliegtuig naar EBKT
te komen. Een mooie vlucht van
EBZW naar EBKT, ware het niet dat
die dag de toestellen volzet
waren op de club.
Dus met de CLA 180 naar Kortrijk. Een slordige 500 km heen en
terug. En het was mooi weer.
Ons verse IFFR lid Vanessa Moerman had voor broodjes en gebak
gezorgd alsmede een rondleiding
door het museum op het vliegveld.
Behalve Vanessa en haar partner
Alex, waren Yves en Hilde aanwezig alsmede Maurice Tax
met de PH-RAB en ondergetekende als president
en schrijver van het verslag.
Na de lunch werd het
vliegtuig van Vanessa en
Alex buitengezet (hun
homebase is EBKT) en
bekeken.
Ook de PH RAB van
Maurice werd onder de
loep genomen.
Beide toestellen de moeite waard (en mooi gepoetst). Ze blonken in de
zon.

zakenvliegveld dus.
Na het interessante bezoek aan
het museum werd de meeting
omstreeks half vier afgesloten
met een drankje en gebakje van
een hele goeie patisserie.
Kortom een interessante en
geslaagde meet & greet.
Huub van Heur
Boven het vliegtuig van Vanessa en
Alex: Piper P28-181 Archer II.
Daaronder de DA40-TDI van Maurice
en Hijlin en onder het gezelschap in
het museum, v.l.n.r. Hilde, Yves,

Verder naar het museum
dat tegen het vliegveld en
het clubhuis KFC aan ligt.
Een oude hospitaalbunker uit WO
II. We kregen een uitstekende
rondleiding door een oudere
man, die zelf een museumstuk
kon zijn.
In het museum zagen we de
geschiedenis van de luchtvaart
alsmede het vliegveld Bissegem later Wevelgem - genaamd.
Mooie oude motoren en propellers uit de tijd van baron van
Richthoven tot een instrumentarium van deze tijd (o.a. digitale
horizon c.a. gemaakt door de
Belgische firma Barca).
Ook de ruimtevaart kreeg aandacht.
In een mooie videopresentatie
werd het ontstaan van het vliegveld belicht tot en met ca 2000.
Tegenwoordig is het een volwaardig vliegveld met een toren
en runway 06-24, waar regelmatig citations landen. Een echt
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Maurice, Alex, Vanessa en onze gids.
Foto’s Huub van Heur.

Fly In IFFR Swiss section, Zürich
Donderdag 29 augustus
Van huis uit met de auto naar
Dübendorf Military Airfield nabij
Zürich vertrokken om er acht uur
later en 645 km verder aan te
komen. Geen gestress met het
weer, heerlijk ontspannen (op een
paar files na) was ik met opzet
een dag eerder vertrokken om
zeker te zijn dat ik er een dag
later om 10 uur was.
Vrijdag 30 augustus
Als eerste meldde ik me om 10
uur bij de IFFR tent op Dübendorf
Airport, waar de president Nick
Amman mij stond op te wachten.
Bij hoge uitzondering mochten
de IFFR’ers met hun vliegtuigen
landen tussen 10-12 LT.
Er waren 22 vliegtuigen uit Zwitserland, de UK en Duitsland.
De rest kwam met de trein, vloog
commercial of reed met de auto.
Ondergetekende was als enige
van de IFFR Benelux.
Totaal 72 deelnemers uit onder
andere Denemarken, Duitsland,
Nederland, United Kingdom en
Zwitserland.
Om 11 uur kregen we een training te zien van negen pilatus 7
demovliegers.

Oerlikon – net buiten het centrum.
Het diner werd genoten op het meer van
Zürich, op de veerboot Linth en een 4,5
uur durende tocht over het meer.
De boot voer van de ene kant naar de
andere kant van het meer om mensen op
te pikken en af te zetten, terwijl wij op het
tweede dek zaten te eten en drinken.

Daar stond een gids op ons te wachten, die
in twee uur tijd ons Zürich liet zien, vooral
oud Zürich en de Bahnhofstrasse.
Zürich, de commerciële hoofdstad met een
half miljoen inwoners, is een hele dure
stad.
Wat in New York de fifth avenue is, is de
Bahnhofstrasse in Zürich. De straat is 1,4
km lang, lopend van de hauptbahnhof naar

Boven de ontvangst bij de
IFFR tent op

Na de lunch in het Airforce
Center Museum, kregen we een
inleiding door de commandant
van airfield Dübendorf.
Hij vertelde hoe de airport was
onstaan met zijn gebouwen.

Dübendorf airport.
Hiernaast de
veerboot Linth.
Onder het Airforce Center
museum Düben-

Nadien kregen we een rondleiding door het museum en konden we de Zwitserse luchtmacht
van vroeger bewonderen. Erg

dorf en een
Juncker 52.
Foto’s Huub van
Heur.

Bürkliplatz aan
het meer van
Zürich.
Het is de derde duurste
shopping
straat van de
wereld, na
Fifth avenue in
New York en
Orchardstreet
in Singapore.

interessant.
Om ca. 15 uur vertrokken we
naar ons hotel – Swiss hotel in

Zaterdag 31 augustus
Om 10 uur met de trein van Oerlikon naar
Zürich Hauptbahnhof (vijf minuutjes).

Het hart van
de Bahnhofstrasse is de Paradeplatz, het
financiële centrum.
Wijkt men van de Bahnhofstrasse af richting
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rivier de Limmat, komt men in het oude
gedeelte waar sfeer en rust heerst.
Na een vrije middag hadden we om 19 uur
het galadiner in restaurant Runway 34, onder
de startbaan van Zürich airport Kloten.
Behoudens dit restaurant met in het midden
een iljoeschin, kon men ook diverse simulatoren bewonderen en afhuren.

Zondag 1 september
Na het ontbijt met de bus terug naar Dübendorf airport (zonder lunchbox).
Daar in mijn auto gestapt, onderweg nog de
stad Heidelberg bezocht en toch nog op tijd
thuis.

Het bezoeken van de buitenlandse Fly In’s is een aanrader.
Te meer omdat de vele flying
rotarians ook de Benelux ieder
jaar bezoeken.
Huub van Heur president IFFR

Kortom beste flying fellows van de Benelux,
ik herhaal mijn gezegde uit het verslag van
Vilnius:
Het is bijzonder interessant om lid te zijn van
deze internationale fellowship.
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Boven de sfeer en rust van het oude

restaurant. Verder links nog een paar op-

gedeelte van Zürich richting rivier de

names tijdens de rondleiding door Zürich

Limmat. Daarnaast rechts het restaurant

met gids.

Runway 34 en de Iljushin midden in het

Foto’s Huub van Heur.

