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Informatie bestuur IFFR Benelux
Woord van de
voorzitter
Beste IFFR leden van
de Benelux sectie,
Ook ik ontkom er niet
aan om covid 19 te
vermijden of te vermelden. Het beheert
nog lang ons leefpatroon maar ook ons
vliegpatroon.
Ander geen goed
nieuws is het overlijden van ons zeer gewaardeerd bestuurslid
Gust Witvrouwen,
zoals reeds aan u
kenbaar gemaakt. We
zullen hem missen.
Mijn voorzitterschap
loopt begin 2022 ten
einde. Ik mag u nog
een vol jaar dienen en
daar maken we iets
van. Het bestuur is
aan verjonging toe.
Onze secretaris
Nathalie gaat ook
begin 22 afscheid
nemen en Arie legt
het penningmeesterschap medio volgend
jaar neer.
Zoals jullie kunnen
constateren, veel
werk aan de winkel.
Ik verlang weer naar
de vrijheid in de lucht
en spreek zeker niet
alleen voor mij zelf.
De president, Huub
van Heur, mei 2020.
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Beste leden,
In deze newsletter willen wij uw aandacht vragen voor een aantal zaken die het bestuur de
afgelopen periode heeft bezig gehouden. Deze
samenvatting brengt u weer op de hoogte van
de activiteiten van IFFR Benelux in een tijd
waarin persoonlijke contacten minimaal zijn.
Het overlijden van Gust Witvrouwen heeft ons
allemaal geschokt ondanks de wetenschap dat
hij al enige tijd ziek was. In deze newsletter
vindt u een kort In Memoriam voor Gust.

De Fly, Meet & Greet van Midden Zeeland blijft nog
even in beraad. Zodra wij daarover een beslissing
kunnen nemen, wordt u daarvan op de hoogte
gesteld.
Over onze jubileumbijeenkomst van 2019 zal een
fotoboek worden samengesteld dat alle leden zullen
ontvangen.
Op 30 maart vond een webbinar van de IFFR world
board plaats waarvan iedereen een bericht heeft ontvangen over de bylaws. Deze bylaws moesten twee
maanden voor de AGM verstuurd worden. De AGM
wordt op 8 juni om 22.00 uur plaatselijke tijd
gehouden waarvoor u nog een uitnodiging ontvangt.
Huub heeft een samenvatting gemaakt over hoe de
IFFR wereldwijd functioneert en die vindt u in deze
newsletter.

Over de bestuurssamenstelling is het volgende
te melden: Voorzitter Huub van Heur treedt
begin 2022 af evenals secretaris Nathalie
Chudiak. Nathalie was sinds 2017 inkomend
voorzitter, maar gezien het feit dat er een
ongeschreven regel is dat er afwisselend een
Belgische en Nederlandse voorzitter is, heeft
zij haar inkomend voorzitterschap afgestaan
voor een Belgische kandidaat. Gesprekken met
nieuwe kandidaten volgen in de komende tijd.
Penningmeester Arie Buijtendijk was van plan
dit jaar af te treden, maar heeft in het licht van
de Corona crisis besloten nog een jaar aan te
blijven. Dat betekent dat hij tot medio 2021
penningmeester is.
Kandidaten voor bestuursfuncties zijn welkom
en op te geven bij Huub of Nathalie.

In het najaar vindt een volgende bestuursvergadering plaats waarin plaats en datum van onze nieuwjaarsreceptie zal worden vastgesteld evenals het
programma voor 2021.

De Fly In Teuge en de Fly, Meet & Greet
Zwartberg zijn afgelast zoals al eerder gemeld.

Namens het bestuur van IFFR Benelux,
Nathalie Chudiak, secr.

Wij hebben in de afgelopen tijd drie nieuwe leden
kunnen begroeten. Twee daarvan hebben een korte
introductie geschreven die u in deze newsleter kunt
vinden. Overigens zien wij heel graag aanvulling op
onze ledenlijst! Kijk eens om u heen en laat uw vliegende Rotary vrienden weten dat IFFR Benelux een
club is die een hobby combineert met vriendschap
en leuke bijeenkomsten.

Nieuwe leden: Thijs Sellmeijer
Met plezier stel ik mij aan jullie voor. Thijs
Sellmeijer (64 jaar). Getrouwd met Saskia
Fauser, drie kinderen, wonende te Oosterbeek
en lid van RC Oosterbeek-Kabeljauw.
In 1978 mijn PPL gehaald bij de Martinair
Vliegschool op Lelystad en na wat omzwervingen in 1984 begonnen met de Militaire Vliegopleiding te Eelde voor de Kon. Marine.
Van 1985-1992 op de Orion gevlogen vanaf
vliegkamp Valkenburg, nabij Den Haag. Was
altijd leuk en uitdagend vliegwerk. Vooral de
operaties vanaf IJsland staan mij nog goed in
het geheugen.
Na het einde van mijn contract het geluk
gehad dat ik eind 1992 kon overstappen naar
de KLM. Daar met zeer veel plezier op de
B747-400 gevlogen en zowat de hele wereld
overgevlogen. De laatste jaren voor mijn pensioen op de A330 gevlogen. Weer een hele

andere uitdaging daar je de Airbus een side-stick
vliegt.
Na mijn pensionering heb ik het sportvliegen weer
opgepakt en ben ik sinds 2013 lid van de VC Teuge.
Verder vlieg ik regelmatig voor de Stichting
Hoogvliegers (een aanrader).
Ik hoop jullie spoedig op een Fly-in te ontmoeten.
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Events 2020:
Most events have been cancelled,
check our website.
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.

Ter info: Nederland telt alleen al 16 fellowships o.a. radio amateurs, fietsers, golfers, caravanners etc..
De IFFR omvat wereldwijd een twintigtal
secties met meer dan 1000 leden. Een sectie kan een land zijn, maar ook een paar
landen samen, zoals de Benelux sectie, de
Scandinavische sectie met Denemarken,
Zweden, Noorwegen, Finland en Estland,
Letland en Litouwen. Duitsland en Oostenrijk vormen een IFFR club. Verder hebben
we nog United Kingdom, Italië, Portugal,
Zwitserland en Frankrijk. Tesamen vormen
zij de regio Europa met een vice president
Thomas Morf (Zwitserland).
De landen zijn ingedeeld in regio’s, zoals
genoemd de regio Europa, verder nog de
regio Amerika, Australië en “de rest van de
wereld”. Ieder met een eigen VP (vice president).
De voorzitters van iedere sectie vormen
tesamen de IFFR world board met de vier
VP‘s, de WP (world president), secretary,
treasurer, webmaster en PVP’s (Past World
Presidents), die nu beperkt gaat worden
tot maximaal vijf PWP.
De WP is nu de Australiër Phil Pacey, en
zijn termijn loopt per juni af. Hierna hebben we voor twee jaar een Amerkaan

George Chaffey. WPE (World President
Elect) is dan een Engelsman George
Ritchie. Vermeldingswaardig is dat zijn
vliegtuig G-IFFR als call sign heeft.
De world board heeft zoals gezegd een
penningmeester en een secretaris in de
persoon van Ian Kerr (UK) en een webmaster Bo Johnsson (Zweden) in het
bestuur evenals de oud WP’s en de PWP’s.
Iedereen kan lid worden van de IFFR, je
hoeft geen Rotarian te zijn, alleen vliegminded.
Het bestuur (world board) heeft een paar
keer per jaar vergadering door middel van
het video Zoom Conference programma.
Terwijl in Australië de zon op komt, vergaderen wij in de avond en Hongkong in de
nacht en de Amerikanen ergens in de middag.
Ieder jaar wordt er een AGM (Annual
General Meeting) gehouden tijdens de
Rotaryconventie. Dit jaar om begrijpelijke
covid 19 reden wordt het een zoom conferentie op 8 juni om 20 uur zulu time.
Ieder IFFR lid krijgt een uitnodiging.
Elke sectie (zeker in Europa) houdt jaarlijks één FLY IN. De Duitsers/Oostenrijkers
twee keer per jaar en de Zwitsers een
maal per twee jaar. Je kunt deze events
zien op www.iffr.org.
Iedere sectie laat je in die 3 à 4 dagen
kennismaken met zijn land en (eet)
gewoontes en bijzonderheden. Met gelijkgestemde mensen uit heel Europa samen
zijn, is erg interessant.
De president, Huub van Heur, mei 2020.

21-23 augustus: Texel Fly-In.
3-6 september: IFFR Germany-Austria, Fly-

Nieuwe leden: Ben Hemerijckx

In Baden-Baden EDSB.
4-7 september: IFFR Italy, Fly-In Toscane.
12 september: Meet&Greet IFFR Benelux,
Midden Zeeland.

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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Als nieuw lid van IFFR stel ik mij graag
even voor.
Ik ben beginnen vliegen in 1986 op
Pipercub in Kiewit. Na het behalen van de
CPL ben ik begonnen met het slepen van
reclamepanelen.
Na de IFR en Multi-Engine training kon ik
in 1990 als copiloot Embraer Brasilia aan
de slag bij Sabena dochter DAT. Daar ontmoette ik algauw Egides dochter Dominique Van Dingenen, een leuke verschijning
als Cabin Chief.
Tegen de tijd dat ik Captain B737 bij
Sabena was, waren we getrouwd en hadden we zelf twee prachtige dochters.

Na Sabena zijn we in 2002 verhuisd naar
Italië waar men ervaren piloten zocht bij
AirOne.
In 2008 werden de laatste B737's uitgefaseerd en ging ik een beetje tegen mijn zin
vliegen op de second best: de A320, waarop ik ook na de fusie met Alitalia ben blijven vliegen tot aan mijn pensioen. Intussen is de passie voor het navigeren ook
neergedaald tot op het wateroppervlak.
Onze woonst aan het Lago Maggiore
wordt afgewisseld met Leuven.
Graag zie ik jullie terug op een volgende
meeting!

In Memoriam
Gust Witvrouwen
1946-2020
Gust was lid van de Flying Rotarians sinds 2012 en
bestuurslid vanaf 2015.
Wij hebben hem leren kennen als een ingetogen en
bijzondere man.
Binnen het bestuur nam hij de taak op zich om de
voorraad IFFR hemden, spelden, tassen, enz. op peil
te houden en aan de man te brengen, wat hij met
veel toewijding deed.
Hij was niet alleen in zijn vak intelligent maar ook
als piloot, waar hij op latere leeftijd zijn brevet voor
haalde. Zowel voor de praktische als de theoretische
proeven slaagde hij glansrijk!
Gust was lid van de vliegclub Koninklijke Limburgse
Vleugels op Zwartberg.
We verliezen in hem een geliefd persoon, een man
met weinig woorden en veel daden.
Helaas hebben wij niet op gepaste wijze afscheid
kunnen nemen van Gust door de omstandigheden
rond de Covid-19.
We verliezen Gust uit het oog maar niet uit het hart
en wensen Mia, de kinderen en familie veel sterkte
bij het verwerken van dit verlies.
Hub van Heur, president IFFR Benelux

foto’s Vera Jordens
en Ingrid Witvrouwen
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