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International Fellowship of Flying Rotarians - section Benelux

Kerstlunch in de RAF club Londen
Nieuwe stijl
Beste IFFR leden,
Voor u ligt de eerste
versie van de newsletter “nieuwe stijl”.
Wat betekent dat?
We gaan in het vervolg regelmatig een
newsletter uitbrengen
als de actualiteit dat
vereist. Dat betekent
dat u vaker een kortere newsletter krijgt,
maar wel eentje waarin verslag wordt gedaan van recente
belevenissen.
Voor deze nieuwe stijl
staat namelijk acualiteit bovenaan.
We maken nu melding
van de Kerstlunch
in de RAF club in
Londen en van onze
nieuwjaarslunch in
Zwartberg.
Zoals al eerder is
aangegeven, bent u
van harte uitgenodigd
om van uw luchtvaartbelevenissen
melding te maken via
onze newsletter en
wij hopen dan ook
dat we niet alleen bijdragen van bestuursleden ontvangen.
Wij wensen u veel
leesplezier en hopen
u op een van onze
Meet&Greets te ontmoeten.
de redaktie
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Met de zekerheid van een Zwitsers precisie uurwerk, valt de uitnodiging van de
IFFR UK Section voor de kerstlunch in
onze mailbox.
Op dinsdag 10 december kort na de middag
vertrek ik vanuit Brussel richting st Pancras.
Eenmaal aangekomen, merken we dat het er
behoorlijk stormt. We waaien lekker uit tijdens
een wandeling in de buurt van Hydepark en
intussen verkennen we de straten rond Picadilly.
Leden van andere IFFR secties komen ook toe.
In de bar ontmoeten we o.a. de past world
president Svend Andersen, de voorzitter van
de IFFR UK section, Tony Flynn en andere lFFR
leden uit Europa. John Davy, onze gastheer,
leidt ons rond in dit mooie gebouw op Picadilly: de Churchill zaal, de cowdray lounge en
club library. Hij benadrukt ons de dresscode in
de zalen, kort gesteld: alleen aan de ontbijttafel en in de bar is de black tie niet verplicht!
Diegenen die op dinsdag toegekomen zijn,
genieten van een lekker diner in de “library”,
samen met een aantal IFFR vrienden.
Woensdag 11 december is de wind geluwd, de
hemel mooi blauw. We maken een verfrissende
wandeling in Hydepark, bekijken het Prinses
Diane memorial, bewonderen de geescorteerde
koninklijke koets die ook een rondje draait in
Hydepark. Na deze mooie wandeling komen
we terug aan bij de RAF club, snel zorgen dat
we aan vestimentaire voorschriften voldoen en
we zijn klaar voor de kerstlunch.
IFFR vrienden uit België, Frankrijk, Duitsland,
Zweden, Noorwegen, Italië en UK zijn intussen
ook toegekomen. Van de Benelux sectie waren
naast mezelf en mijn echtgenote ook Kris de
Keyser, Egide van Dingen, Ben Hermans, Han
Klinkspoor met zijn echtgenote en Yves Geernaert aanwezig. Samen drinken we het lekkere
aperitief in de Winston Churchill zaal, we pra-

ten druk bij en daarna lunch in de dining room op
de 1ste verdieping. Als hoofdgerecht wordt de
typisch Engelse kerstlunch (gevulde kalkoen met
broodkruimelsaus) opgediend. Na de lunch houdt
Harry (zelf spraakbehinderd) een lezing en komen
medewerkers van “Aerobility” hun initiatief voorstellen: zij leren mensen met een fysieke beperking vliegen en hun PPL behalen. Op dit ogenblik zijn een
dove man en een blinde vrouw in hun PLL opleiding!
Tevens bieden ze ook rondvluchten voor hen aan.

Harry krijgt een Flying Rotarian wing opgespeld,
aangeboden door IFFR Benelux. Aerobility is een
"charity" en een acquarel die David Flynn speciaal
voor deze gelegenheid geschilderd heeft, wordt
geveild t.v.v. deze organisatie. Het doek toont de
drie belangrijkste Engelse vliegtuigen van de tweede
wereldoorlog: met onder andere een Lancaster en
een Spitfire. De veiling is geopend, een hevige
opbodstrijd wordt geleverd tussen Han Kinkspoor en
Sven Andersen. Han wint op overtuigende manier de
battle en is de trotse eigenaar van het mooie kunstwerk en mecenas van dit goede doel.
We nemen in stijl afscheid, nemen onze agenda en
reserveren de datum voor de volgende IFFR Kerstlunch. Daarna gaat het terug huiswaarts, Op de trein
kunnen we lekker uitbuiken en mijmeren over een
geweldige dag.
Yves Geernaert en Huub van Heur
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IFFR Nieuwjaarslunch EBZW
gaf aan het opspelden van de IFFR wing
bij het nieuwe lid Maurice Tax.
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Na dit feest hadden we nog een Meet &
Greet in Seppe en Kortrijk, beide bijzonder
boeiend.
Ook maakten diverse leden gebruik van de
uitnodiging van IFFR section UK om deel
te nemen aan de Kerstlunch in Londen in
het mooie RAF gebouw aan Piccadilly (zie
het verslag bladzijde 1).
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Events 2020:
2-5 april: Spring Fly-Out, IFFR Southeast
Section.

Ondanks dat het goed vliegweer was,
waren er maar enkelen die met het
vliegtuig naar EBZW gekomen waren
om deel te nemen aan een goed
bezochte nieuwjaarslunch.
Het bestuur mocht ruim dertig IFFR
leden met hun partners begroeten.

1-3 mei: IFFR Germany-Austria, Potsdam,
vliegveld Schönhagen EDAZ.
15-18 mei: Fly-In Winton, Queensland.
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, FlyIn Baden-Baden EDSB.
4-7 september: IFFR Italy, Fly-In Toscane.
12 september: Meet&Greet IFFR Benelux,

Het viel sommige mensen op dat de toren
voorzien was van een IFFR logo. We hebben dit te danken aan Egide van Dingenen,
die eveneens het viergangen diner “op zijn
Italiaans” georganiseerd had.
De huidige uitbater van de vliegclub “de
Limburgse Vleugels” Antonio komt uit
Puglia, dus is Italiaan van huis uit.
Na de prosecco en het voorgerecht - carpaccio – nam de voorzitter het woord en
refereerde aan een bijzonder jaar 2019,
het 25 jarig bestaan van IFFR Benelux dat
gevierd werd in Brasschaat. Piloten uit
diverse Europese landen werden op EBBT
begroet. De Wereld president Phil met zijn
vrouw Judy waren aanwezig, wat cachet

Midden Zeeland.

Bestuursvergadering voorafgaand aan de nieuwWebsites:

jaarslunch. (foto’s Egide van Dingenen)

Voor 2020 hebben we een mooi programma samengesteld.
Van 22-24 mei een Fly In op EHTE met een
bezoek aan paleis Het Loo, Airborne
Museum Oosterbeek en het Nederlands
Openluchtmuseum in Arnhem.
Een Meet & Greet op 11 juli, open dag op
EBZW en 12 september op EHMZ die dit
jaar het 50 jarig bestaan viert.
Velen van onze leden bezoeken ook de Fly
In’s in het buitenland, te weten:
1-3 mei Potsdam Duitsland, 26-28 juni city
of Lincoln (UK), 6-9 augustus Billund
(Denemarken) met een bezoek aan Lego
en van 4-7 september een bezoek aan de
Italiaanse IFFR in Toscane. Kijk voor info
op de site www.iffrbenelux.online.
Verder hebben we drie nieuwe leden erbij
gekregen in 2019:
Thijs Sellmeijer uit Oosterbeek, Jan Weerts
uit Tiel en Ben Hemerijckx uit Leuven. Jan
en Ben kregen de mooie IFFR wing opgespeld. Thijs was afgemeld en zal dit deze
eer de volgende keer te beurt vallen.
Na 19 jaar als penningmeester van IFFR
Benelux gaat Arie Buitendijk deze taak
overdragen aan Yves Geernaert, die ook al
onze website in de lucht houdt.
Daarna konden we verder met het diner,
bouillon soep, uiteraard pasta en vlees
met een lekker toetje.
De piloten vertrokken om 15.00 uur om
zeker voor sunset thuis te zijn en de rest
maakte een halfuur later aanstalten om

Rechts Huub met ons nieuwe lid Jan
Weerts en links met Ben Hemerijckx.
Linksonder kreeg Robert Veldhuyzen
nog een achterstallige wing opgespeld.
Foto’s deze bladzijde Nathalie Chudiak.

naar huis te gaan.
Secretaresse Nathalie maakt nu
tevens gebruik om alle leden op
te roepen een bijdrage te leveren
aan de newsletters die we in
2020 regelmatig gaan uitgeven,
mits we voldoende artikelen hebben.
Dames, mijne heren, doe uw best
om mooie vluchtjes te maken en
lever ons een verslag (met foto’s).
En last but not least, konden we
nagenieten tijdens het aperitieven van een mooie powerpointpresentatie over het 25 jarige
feest, samengesteld door onze
webmaster Yves Geernaert en
Ingrid Witvrouwen.
Nathalie zal een mooi jubileumboek samenstellen dat aan ieder
lid zal worden uitgereikt.
U allen veel goed vliegweer wensend sluit de voorzitter deze bijeenkomst af.

www.iffrbenelux.online
www.iffr.org

Heythuysen, 20 januari 2020

www.luchtvaartnieuws.nl
www.aviodrome.nl
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