21 t/m 30 Sept 2021
KIRUNA ?
WEER NIET !!!
EHTE-EDQA-EPWR-EDQA-LFQM-LFMV-LIMG-LIPU-LJLJ-LHUD-LOAV-EDQD-EHTE

Red: Rini van den Brink
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De Deelnemers.

Peter Bouwman

Jan Peet

Cessna 172 Diesel PHVTB

Rini van den Brink

Rob Aalbers

Anton van den Heuvel

Cirrussr 20gts PHOOM
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Netto vliegtijd PHOOM
Di 21 Sept:

EHTE Teuge-EDQA Bamberg

1u51

EDQA Bamberg – EPWR Wroclaw

1u48

Wo 22 Sept: EPWR Wroclaw- EDQA Bamberg

2u32

Do 23 Sept: EDQA Bamberg- LFQM Besançon

2u00

LFQM Besançon-LFMV Avignon

1u51

Vrij 24 Sept: LFMV Avignon-LIMG Albenga

1u56

LIMG Albenga-LIPU Padova

1u28

Za 25 Sept: LIPU Padova-LJLJ Ljubljana

1u11

Zo 26 Sept: LJLJ Ljubljana-LHUD Szeged

1u38

Di 28 Sept: LHUD Szeged-LOAV Voslau

1u45

Do 30 Sept: LOAV Voslau- EDQD Bayreuth

2u02

EDQD Bayreuth-EHTE Teuge

2u05
Totaal

22u07
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Hoeveel uren Jan in de voorbereiding van de vlucht naar Kiruna gestoken heeft weet ik
niet maar het zijn er heel veel en hoe sneu is het dan als het weer voor de zoveelste keer
spelbreker is.
Ook de taakverdeling wordt in de war geschopt als Wim op het laatste moment afzegt en
Adrie daarom ook niet mee gaat.
Jan onze meteoman die ook al de foto’s neemt zal nu ook de notams voor zijn rekening
nemen.
Anton die al voor de hotels en restaurants zorgt belt nu ook de velden, Peter Bouwman die
voor het eerst mee is mag penningmeester zijn en Rob zorgt voor vervoer ter plaatse.
Rini maakt het verslag.
Nu de vlucht naar Kiruna niet door kan gaan wordt er gekeken naar een alternatief, het
weer in het oosten ziet er goed uit. We maken een nieuw plan.
Di de 21e komen we, zoals afgesproken, om 0900 u in de Wingman hangaar bij elkaar
behalve een heer van stand die op zijn eigen tijd (0955 u) komt.
Omdat Rob achter in de Phoom plaats gaat nemen gaat de bagage van de OOM
bemanning in de VTB die daar door ook ruim zwaar wordt.
Zwemvesten en bootje moeten ook mee, het wordt er niet lichter op.
Di 21 Sept 2021:
Take off om 10u05 bestemming Bamberg, de VTB voorop die rond het VOR GMH door de
OOM wordt ingehaald. De OOM landt rond 12u10 en even later de VTB.

Het Ruhrgebied
We hebben er mooi weer bij.
Bamberg
Het Italiaanse restaurant maakt heerlijke tagliatelle, gelukkig mogen we, als we aan tafel
zitten, ons mondkapje af doen.
Rond half twee vertrekken we met bestemming Wroclaw, na Langen krijgen we Poznan
aan de lijn.
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Als we net voor Wroclaw vliegen worden we door Poznan gewaarschuwd voor regen
boven Wroclaw met slecht zicht.
Voorlopig Is het zicht prima, het regent een beetje, we zien een zware bui rechts van ons
waar we gelukkig geen last van hebben.
Na de landing worden we naar een parkeerplaats verwezen aan de andere kant van de
baan, heel in de verte zien we het hoofdgebouw liggen waar we toch naar toe zullen
moeten.
Als de VTB geland is komt er onmiddellijk een Tankauto met Jet A1.
De OOM moet, om Avgas te tanken, naar het tankstation aan de andere kant van de baan,
dat is te ver, we kunnen de volgende bestemming gemakkelijk halen.
Een aardige mevrouw in een busje haalt ons op en al snel zitten we in de Taxi naar ons
hotel.
We logeren in hotel Kamienica Pod Aniolami, wie kent het niet.
Morgen willen we naar Poprad Tatry in Slowakije, maar daarvoor moeten we het Tatra
gebergte, tussen Polen en Slowakije, over, een niet geringe opgave.
Ook ziet het weer er niet goed uit en je weet, slecht weer en hoge bergen zijn niet onze
vrienden.
Als er ook nog een telefoontje uit Bamberg komt dat er twee tasjes in het gras gevonden
zijn, die van Jan blijken te zijn, is het besluit gauw genomen.
We gaan de volgende dag terug naar Bamberg om daarna door naar Frankrijk te vliegen
waar het weer wel goed is. Als we, dorstig als we zijn, wat willen drinken moeten we de
stad in.
Wat ons opvalt, en ook wel een beetje verrast, is dat
Wroclaw een prachtige stad is met een mooie binnenstad
met veel eet en drinkgelegenheden. We wandelen wat,
drinken wat en eten wat en gaan niet te laat naar bed.

Wroclaw een prachtige stad
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Wo 22 Sept 2021:
Niet alleen het vliegen naar Slowakije blijkt onmogelijk maar ook het wegkomen uit
Wroclaw blijkt een probleem. Het regent en er is erg slecht zicht.
De laptops en IPads komen op tafel om het weer te bestuderen, we besluiten een paar uur
te wachten, vanmiddag ziet het er wat beter uit.
De afhandeling op Wroclaw
verloopt redelijk vlot maar is niet
voor niks.
Take off rond 1300 uur, we vliegen
oostwaarts en hopen zo de bulten
tussen Polen en Duitsland over te
kunnen maar de bewolking is laag.
Al snel blijkt dat die vlieger niet op
gaat en moeten we een
noordelijker route kiezen.

VIP room vliegveld Wroclaw

Met ruim een half uur vertraging landen we weer in Bamberg.
Anton heeft Hotel Bamberger Hof Bellevue geboekt, helemaal goed. Ook daar drinken we
wat en eten wat maar wandelen niet.
Do 23 Sept 2021:
Na een heerlijk ontbijt brengt de taxi ons naar het vliegveld waar we pas om 1100u
wegkunnen en dat doen we dan ook richting Besançon
in het Franse land.
Eerst Langen en later Bale aan de lijn, moeiteloos komen
we door een aantal restricteds en D en C gebieden en
landen rond 13u air to air ( je weet wel ” Vent Arriere” ,
“Etappe du Bas” en “Final Piste nr 23) op Besançon, niks
te eten hoewel die Fransen dat zelf, tussen 12 en 2, wel
doen, snap ik niets van.
We vertrekken rond half drie richting Avignon, eerst om
een paar restricteds heen en later om Lyon Bron volgen
we de Rhône. We passeren Montelimar en Orange laat
ons gemakkelijk door de restricteds vliegen waarna we
Avignon aan de lijn krijgen die ons op de 17 laat landen.
Ruim 2 uur vliegen bij prachtig weer.
Vliegveld Besançon.
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We slapen in het Best Western Paradou, 200 meter van het vliegveld, hier waren we al
vaker.
Eten en drinken doen we in het hotel en later op de avond brengen we nog een bezoek
aan de binnenstad waar we nog goede herinneringen hebben uit de tijd toen we nog jong
waren.

De binnenstad van Avignon.

Bij terugkomst nemen we nog een slummertrunk en bespreken we het plan voor de
volgende dag. Morgen vliegen we met stops in Albenga en Padova naar Ljubljana.
We gaan naar bed.
Vrijdag 24 Sept 2021:
Vertrekkend van de baan 35 moeten we via SE het Ctr verlaten en willen met een koersje
180 rechtstreeks naar de Cote d’azur. Dat vindt Provence een slecht idee, we moeten een
koersje 130 gaan vliegen om het drukke verkeersgebied van Marseille te vermijden.
Pas later krijgen we toestemming om de Cote d’azur op te zoeken.
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Eerst op 1500 ft en later op 1000 vliegen we over water en zien we de rijkdom links aan
ons voorbij gaan.

Cote d’azur
We passeren Mandelieu en Nice en ook Monaco. Krijgen diverse velden aan de lijn.
Eenmaal de Italiaanse grens gepasseerd volgt er radio stilte, zowel Milano als Albenga
liggen nog verscholen achter de bergen dus lekker rustig.
Bij Alassio krijgen we Albenga aan de lijn die ons op 1500 voet over een bergje van 1600 ft
wil laten vliegen rechtstreeks naar het veld, geen goed idee volgens Anton, we vliegen
langs de kust door naar RP Ceriale waar de
Junkfrau op de toren ons laat weten dat er
vertrekkend en aan aankomend verkeer is.
Er ontstaat een verwarrende situatie
waarbij een Embraer een doorstart moet
maken omdat hij ons op de Ticas krijgt.
Uiteindelijk zitten we op final als de
Embraer nog aan het backtracken is maar
het gaat allemaal goed.
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Als wij aan het backtracken zijn draait de VTB al naar final maar ook wij zijn op tijd van de
baan.
We kennen Albenga niet terug van een eerder bezoek, het is volledig vernieuwd. We
lunchen en willen weer vertrekken richting Padova maar worden door de Nederlandse
mevrouw naar de VIP room gebracht en er wordt ons een kopje koffie aangeboden, het
kan nog wel even duren het is te druk.

Al met al hebben we te veel tijd verloren en we besluiten naar Padova te vliegen en daar
te blijven, morgen dan maar naar Ljubljana.
Pas na 14u15 wordt er naar Padova vertrokken, onder Genua door over zee en dan naar
boven, de bergen in, we moeten stijgen naar 6500 ft om de cumulus granitus te
ontwijken. Van de scattered bewolking hebben we geen last.
Als we Padova naderen moeten we persé langs een paar reportingpoints, we vragen ons af
waarom.
Padova internationaal airport is een slecht onderhouden veld waar het gras tussen de
betonplaten groeit, waarschijnlijk is de Round Up op.

Een groen groen knollen knollenland. International Airport Padova!

Een landing en een nachtje stalling voor € 72,00 vinden we ruim veel maar korting wordt
er niet gegeven.
Als de BVT zich net na 1600u meldt is de verkeersleiding vertrokken en moeten ze air to air
aan de grond zien te komen wat prima lukt.
We logeren in het Best Western waar we eerst een biertje nemen en de plannen voor de
komende dagen maken.
Za Padova- Ljubljana en Zo Ljubljana-Szeged is het plan.
We gaan eten in een chique Italiaans restaurant in de stad.
Rob bestelt een taxi uitdrukkelijk voor 5 personen maar er komt er één voor 3 personen.
Hebben ze het weer verkeerd doorgegeven die lui van het hotel.
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In het restaurant vraagt een juffrouw of we green past willen, we hebben nog niet eens
besteld en zeker geen groene pasta.
Ohhh the green Pass, we tonen braaf de Corona Ap.
Za 25 Sept 2021:
Weer via een paar onbegrijpelijke reportingpoints vertrekken we uit Padova oostwaarts
richting Adriatische zee, eenmaal boven water moeten we snel dalen tot 900 ft i.v.m. de
bewolking, dat ziet er niet hoopvol uit als we dadelijk boven land al weer snel omhoog
moeten om Ljubljana te bereiken, we wachten af. We kunnen altijd nog terug.
Hoe verder we oostwaarts vliegen des te beter wordt het weer. Eenmaal boven Slovenië
volgen we de Gafor route, wolkje links en wolkje rechts, bergje links en bergje rechts maar
we houden goed zicht.
Via S 1,2 en 3 landt Anton op de baan 30 van Ljubljana.

De afhandeling gaat vlot en even later zitten we aan de koffie met Apfelstrudel op het
terras voor de terminal.
Het duurt even voor Rob wat
taxi’s gevonden heeft, de
stad is behoorlijk ver en de
taxiprijs behoorlijk hoog. We
logeren in hotel LEV.
Omdat we pas om 15u naar
de kamers kunnen drinken
we wat en overleggen wat te
doen na Szeged, toch maar
proberen naar Poprad te
vliegen, Tenminste als dat
kan.
We krijgen mooie kamers op
de 9e verdieping met prachtig uitzicht over de stad.
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De binnenstad van Ljubljana is onverwacht mooi waar we de middag zinvol doorbrengen,
er wordt gegeten vlak bij het hotel, het is erg lekker.

LJUBLJANA
Zo 26 Sept 2021:
We willen op tijd weg want voor 14 u moeten we voor
de TV zitten want Max rijdt in Sotsji de formule 1 en moet zijn eerste plaats verdedigen.
We hangen om half elf, dat moet kunnen, we landen om half één dus ruim genoeg tijd.
Onderweg moeten we toch behoorlijk omhoog 5,5 duizend voet, maar zo.
Eenmaal boven Hongarije kunnen we zakken als we willen want Hongarije is zo plat als
een dubbeltje.
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Szeged een alleraardigst vliegveld met erg
vriendelijke mensen. Er kan direct getankt worden
zowel Avgas als A1. Wel lopen we wat vertraging op
omdat we moeten wachten op een paar
tandemsprongen en op een politie helikopter die wil
starten.

Aeroclub Szeged

Toren op Szeged

Toch nog op tijd naar het door Anton besproken
Novotel en zowaar, na enig geklungel, zitten we
voor de TV waar de wedstrijd wordt
uitgezonden.
Wel in het Hongaars maar niet getreurd de IPad
van Anton geeft Hollands commentaar zij het
enigszins vertraagd. Max wordt 2e. Pffffff is wel
zijn leidende positie kwijt.
De ober is zo vriendelijk tijdens de wedstrijd een lunch te serveren.
Szeged, op drie na de grootste stad van Hongarije, een universiteitsstad met maar liefst
twaalf faculteiten.
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De Tisza
Het Novotel kijkt uit op de Tisza een zijrivier van de Donau. We wandelen langs de oever
richting centrum en vinden een mooi terras waar we wat drinken en uiteindelijk ook eten.
We zullen morgenvroeg wel weer naar het weer kijken om er achter te komen wat we
gaan doen, het ziet er nu nog goed uit. Op naar Poprad.
Ma 27 Sept 2021:
Grote desillusie als we op staan. De straten zijn nat en het regent pijpenstelen. Jan opent
zijn laptop en ziet dat we Poprad wel kunnen vergeten. Dan misschien Oostenrijk?

Ook die kant op hangt de bewolking veel te laag en regent het ook, al studeren we nog een
paar uur, het verandert niet. We besluiten een dagje in Szeged te blijven.
De binnenstad wordt bezocht en ook nu zijn we verrast hoe mooi Szeged is. Het stopt met
regenen en de zon komt zelfs door, we krijgen er warempel mooi weer bij.
We lunchen in het centrum. Het valt ons op hoeveel bronzen beelden we tegenkomen. We
bezoeken de enorme universiteitsgebouwen en ook de
Neoromaanse Votiefkerk, werkelijk prachtig.
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Een gedeelte van het universiteitsgebouw
Zoals gewoonlijk drinken we wat, eten we wat en wandelen we wat, de dag is zo om.
Een prachtige stad, geen straf om daar een dagje door te brengen.

Morgen via Oostenrijk naar huis, in 3 etappes. (denken/hopen we).
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Di 28 sept 2021:
Weer staan we op met regen. Als we niet vroeg kunnen gaan is thuiskomen geen optie.
Weer de laptop van Jan op tafel. Richting Oostenrijk ziet het er niet ongunstig uit later op
de dag, wegkomen is nu het punt, het vliegplan wordt op 1300 u gezet, bestemming
Voslau.
Met een druilerige regen brengt de taxi ons naar het vliegveld er moet nog wat parking
betaald worden.
Er wordt wel gevlogen op Szeged maar de bewolking zit erg laag.
Take off 12u50, hoger dan 1000 ft gaat niet maar na een aantal minuten wordt het beter
en kunnen we met een gerust hart naar Voslau. Een straight in mag niet wat we niet
snappen dan maar een aantal scherpe bochten om via de reportingpoints S, E en B op baan
31 te landen. Tanken gaat hier via de creditcard.
Als de taxi besteld is krijgen we te horen dat we op de politie moeten wachten en dat kan
nog wel even duren. De taxi’s staan al te wachten als de politie mevrouw van ons de
Corona Ap en onze legitimatiebewijzen wil zien.
Nu kunnen we naar ons, door Anton
besproken, hotel Krug.
Dat valt nog niet helemaal mee, twee in het
éne gebouw en drie in het andere maar het
vinden van de juiste kamers is niet
gemakkelijk.
We spreken af dat we naar een Biergarten
gaan waar we eerder waren en waar het naar
benzine stonk, eten doen we in het restaurant
van de fam. Krug. Voortreffelijk.
De weersvooruitzichten voor de Wo zien er
ronduit slecht uit, zeker in Nederland.
Misschien kunnen we morgen al een eind richting Nederland vliegen en dan Do naar huis,
we zien wel weer.

Wo 29 Sept 2021:
Redelijk weer in Voslau maar bij Linz zal de ellende beginnen volgens Jan. We besluiten
morgen in twee etappes naar huis te vliegen. De weersverwachting voor Do is prima.
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Vandaag weer een vrije dag. We gaan een dagje naar Wenen. Frau Krug regelt een niet te
duur taxibusje. Chauffeur Hamilton zet ons af bij Café Sacher, hij zal ons om 1700 u weer
ophalen.

Wenen, wie wil dat niet.
We nemen de hop on hop off bus, Wenen
presenteert zich al rijdend.
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Na afloop bezoeken we het Weens Staatsopera gebouw. Nog wel een dingetje om binnen
te komen, eerst aansluiten in een rij van honderd meter en bij de ingang nog de Corona Ap
tonen + legitimatie en ook nog een seniorenkaartje van € 8,00.
Maar het is de moeite waard. Het is niet voor niets één van de beroemdste opera
gebouwen van Europa. We volgen de rondleider die Engels spreekt, soms verstaan we wel
wat.
Na de bezichtiging zoeken we een terras op om even bij te komen.
Precies om 1700 uur staat Hamilton bij Café Sacher en vijf minuten later zijn we al bij ons
restaurant waar we eten, drinken en vrolijk zijn.
Er wordt druk gediscussieerd over wat de uitdrukking “Schlitzohr” betekent, Rob belt zelfs
een Duitse vriend, nu weten we het. (?????)
We gaan niet te laat naar bed want morgen wacht ons een drukke dag.
Do 30 Sept 2021:
Als ik ’s morgens naar buiten kijk zie ik dat het gelukkig mooi weer is. We kunnen gaan.
Eerste leg naar Bayreuth dik 2 uur vliegen via Linz, Vilshofen en Hof Plauen.
Peter stuurt de VTB naar 10000 ft, -6 C, hartstikke koud.

We landen op
Bayreuth om de lunch
te nuttigen, op
aanraden van “Pilots
notes” in Sky Demon.
“Es tut mir leid das wir
im Urlaub sind” lees ik
op de deur, ja wij
hebben ook Urlaub
maar we willen wat
eten.
Op naar 10000 ft
Er helpt geen lieve moeder aan, we krijgen niks.
Snel het vliegplan er uit en vliegen.
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De bewolking neemt wat toe als we Nederland naderen maar, zonder problemen landen
we op de 26 van Teuge, het zit er op.
Er moet nog wat gepoetst worden en wat administratie gedaan en dat duurt nogal wat
maar uiteindelijk kunnen we een Slummertrunk nemen op een geslaagde vakantie.
We keren huiswaarts.

Gezondheid!

Red. Rini van den Brink
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