“Vliegen met PLEZIER”
Beknopt verslag van de bijeenkomst op 11 september 2021 bij Nico en Joke Weesjes
Aanwezig: Ron, Martin, Henry, Rogier, Richard, Theodoor en Nico
Nico legt uit hoe deze club “Vliegen met plezier” tot stand is gekomen.
Daarna begint het voorstellingsrondje.
Nico, getrouwd met Joke, woont in Kamerik met uitzicht op de polder.
Via Rob van Dijk van Hogeschool “In Holland” die hem hielp met een softwareprobleem is hij
ertoe gekomen om een cockpit te bouwen.
Dat was april 2009. Alles is te zien op zijn website www.ph-nic.eu.
Hij heeft veel informatie gehaald van de website van Jean Gardon. https://www.flightdeck737.be/
Er is veel te koop, maar erg weinig support. Alleen Flight Illusion in Apeldoorn doen dit bijzonder
goed!
Via Jan Jongen werd Nico geattendeerd op Aresco die klantenondersteuning biedt op
simulatorsoftware. Misschien is dit iets voor ons?
Met DIY (Do It Yourself)-motion is hij begonnen, op weg geholpen door Dennis, schoonzoon van
Anne.
Martin woont samen met vriendin Fiona (in 2017 is zijn vrouw overleden) in een boerderijtje in
Eastermar. Daar zit een gastenverblijf bij, maar dat is inmiddels “opgeofferd” aan zijn te bouwen
cockpit. In 2019 is hij hier mee begonnen.
Met Ron samen heeft hij een scherm gebouwd van 220o. Gebruikt voor projectie 3 beamers. Hij
heeft alles in huis om te bouwen. Shell uit Portugal, veel van CP-Flight. Kan helaas nog niet
beginnen want Fly Elise krijgt hij niet goed. Dit programma heeft ruzie met P3D, en de handleiding
van FE klopt niet. Support 0,0. Is nog aan het puzzelen.
Zelf heeft hij Ron, Lieuwe en Nico geholpen met software-problemen.
Heeft een paar jaar bij Martinair op Schiphol gewerkt, en heeft in de ICT gewerkt in de
bankenwereld. Nu geen werk.
Theodoor is getrouwd, woont in Terborg in de Achterhoek. Is in 2010 begonnen met FS. Hij had
een sessie geboekt bij Simfly Amsterdam en dat wàs het, dat wil ik ook!!!.
Heeft inmiddels een cockpit èn een cabine voor 4 passagiers die door een echt raam naar buiten
kijken waar ze de vleugels zien i.v.m. de vliegbeleving. Is 2 jaar geleden begonnen om mensen
van hun vliegangst af te helpen. Dit is er al wel, maar peperduur. Indien nodig kan hij een
psycholoog inschakelen.
Is in het dagelijks leven vrachtwagenchauffeur.
Ron is getrouwd met Carla en woont in Oudewater.
Heeft met bloemen op Amerika gevlogen met een DC8. Kwam daarna in de meeneemvorkheftrucks wat hij nu aan het afbouwen is. Heeft ooit een cockpit gebouwd van metaal en is
daarmee op TV geweest in een programma van Veronica met Anita Witzier.
Is na een bezoek aan Nico begonnen aan een 737. Doet dit via zijn bedrijf.
Ron wil iedereen graag helpen maar heeft absoluut geen verstand van computers, kan met zijn
handen helpen en vlieginstructie geven.

Henry is getrouwd, heeft 3 dochters, woont in Koudum en heeft een eigen bedrijf in
ventilatietechniek.
Is vanaf zijn 11de behept met het FS-virus. Is samen met zijn ex-buurman Rogier gaan vliegen met
X-plane in een Cessna 182. Rogier heeft hem geholpen met het houtwerk. Wil graag een groter
scherm.
Rogier is getrouwd, heeft 3 kinderen en woont in Koudum
Gebruikt 3 schermen. Wil ooit in de schuur een cockpit bouwen. Is van oorsprong timmerman en
verkoopt nu telefonisch “boutjes en moertjes” bij Isero. Kan alles leveren op ijzergebied.
Richard woont nu nog in Woerden en is vrijgezel.
Zijn eerste bericht was dat hij gaat verhuizen naar Polen omdat hij een baan heeft gevonden als
vlieger bij Bluebird Nordic (IJslands bedrijf).
Als kind zelf een PC gebouwd en is zodoende in de IT terecht gekomen. Van 21 – 26 jaar heeft hij
informatica gestudeerd. Is daarna opleiding gaan volgen tot vlieger een heeft vanaf 2010 in de
burgerluchtvaart gevlogen. Door de corona geen werk meer als vlieger. Uiteindelijk bij EPST
terecht gekomen en nu dus weer piloot!!
Bouwt thuis geen cockpit, is wel met computers bezig. Programmeert ook (niet voor FS).
Hij heeft een domeinnaam: typeratingtraining.com. Daarop komen instructiefilmpjes voor
beginnende piloten. Nadere informatie volgt.
Is via Ron bij de club gekomen.
Resumé:
Iedereen is het erover eens dat dit een zeer geslaagde ontmoeting was.
Respect, Vertrouwen en Non-profit blijkt een zeer succesvolle sleutel te zijn tot plezierig
bouwen en vliegen waarbij de wil om elkaar te helpen groot is.
De onderstaande punten worden naar voren gebracht:
•
•
•
•
•

Bij elkaar op bezoek gaan
Elkaar vrijblijvend helpen
Initiatief van Fokke om samen te gaan vliegen via een eigen server wordt enthousiast
ontvangen. We spreken voorlopig af elke 2 weken op zaterdagavond online te gaan.
Theodoor kent iemand in Duiven voor eventuele sim-accessoires
Alle problemen die we tegenkomen én oplossen worden op papier gezet door Ron.
Henry zorgt ervoor dat ze op een speciale pagina, alleen voor ons toegankelijk, op
FaceBook komen. Om hier bij te kunnen zal iedereen via FaceBook een
vriendschapsverzoek naar Henry sturen.

Na de lunch is Nico’s cockpit uitgebreid bekeken en heeft iedereen kunnen vliegen.
Een volgende ontmoeting is niet besproken.
Wanneer gaan we dit doen en bij wie??

