
Helicopters On Tour 2017 
Verslag bespreking HOT 2017 – Harskamp 13-05-2017 van 13:00 – 15:00. 

Afwezig met bericht: 

 Frank Coolen 

 Pieter de Kruif 

 Ilona Kerstens 

 Jim Molenwijk 

 Bart Scheepers 

Aanwezig: 

 Nils Zonneberg 

 Marja Zonneberg 

 RW Bol 

 Leo Kalisvaart 

 Gerrit van Beusekom 

 Margot Franssen 

 Eric Richter 

 Francis Wulfert 

 Nicole Lemmers 

 Lieneke Venema 

 Gerben van Beek 

 Geert Schoonbeek 

 Matti Rutgers 

 Leo Wijgers 

 Bas Strijland 

 Ella van Jurries 

 Monique Hulsker 

 Jan Oudshoorn 

 

Helikopters 

Met de tour gaan dit jaar mee de volgende helikopters (allemaal Robinson R44’s) 

PH-DWW, PH-ENK, PH-HGB, PH-ENK, D-HGVB 

Bij de helikopters zullen de Tie Downs en Covers worden meegenomen. 

Verder zullen er twee set ground handling wheel meegaan. Steeds zullen die geplaatst worden in de 

eerste twee helikopters die vertrekken. Dit om het tanken op de aankomst luchthaven te 

vereenvoudigen. 

Per helikopter zal er voldoende olie meegaan en er zal ook voorraad olie meegaan in de bus.  



ICE lijst 

De organisatie heeft een zogenaamde ‘In Case of Emergency’ lijst. Iedere deelnemer heeft deze 

gegevens verstrekt aan de organisatie. Indien je niet op de briefing bent geweest graag deze 

informatie als nog verstrekken. 

 

Bus 

Voor het vervoer van de bagage gaat net als voorgaande jaren er een bus mee van HeliAir. We 

bedanken HeliAir voor het beschikbaar stellen van de bus. Geert Schoonbeek zal de bus primair 

besturen, echter is er ieder jaar wel één keer een uitzondering gemaakt om Geert ook van te laten 

vliegen. In de helikopters is geen ruimte voor bagage, anders dan spullen die je echt nodig hebt 

tijdens de vlucht. Een en ander hangt samen met de gewichtsbeperking en daar kunnen we absoluut 

niet van afwijken.  

Om lastige vragen onderweg te voorkomen gaat er een verklaring van ons allemaal meet dat de 

vervoerde bagage van ons is en vervoerd wordt voor ons tripje. We dienen hiervoor wel een kopie 

van ons paspoort of ID af te geven aan de organisatie. Velen van jullie hebben dat al gedaan, echter 

de lijst is nog niet compleet. Dus graag nasturen. 

De bagage kan je afgeven op dinsdag 6 juni tot 14:30 uur op de helipoort Harskamp. Daarna wordt de 

bus gestald bij Frank Coolen in een afgesloten ruimte. Op de dag van vertrek kan je de bagage op het 

vliegveld Budel tot 08:00 uur afgeven. De Bus vertrekt dan naar onze eerste Lunch locatie Troyes. Zet 

bij het afgeven van je bagage even een handtekening op de verklaring a.u.b. 

 

Verantwoordelijkheden 

De organisatie stelt voor deze trip twee safety pilots en drie instructeurs ter beschikking. Deze zullen 

op alle vluchten de positie links voorin (instructeurs positie) innemen. Vlieg je met een instructeur 

dan ligt de volledige verantwoordelijkheid van de vlucht bij de instructeur. Vlieg je met een safety 

pilot dan dient formeel dit voor de vlucht vastgelegd te worden in het dag-journaal of HTL van de 

helikopter. We hebben met elkaar duidelijk afgesproken dat veiligheid tijdens de tour bovenaan 

staat! 

 

Helikopter papieren 

Het is wenselijk dat we bij het achter laten van de helikopter voor een langere tijd (overnachting of 

lunch) we alle papieren en eigendommen uit de helikopter meenemen. Dus graag niets achter laten. 

Ook is het wenselijk goed op de sleutels van de helikopter te passen. Ze zijn wel eens verloren 

gegaan en dat is lastig om op te lossen. 

 

Voor overnachten 



We worden op woensdag 7 juni 2017 rond 07:30 verwacht op Budel. Daar zullen we samen ontbijten 

en de ochtend briefing doen. We zullen vanuit de organisatie de helikopters naar Budel vliegen. Vier 

komen er vanaf de Veluwe en één uit Roermond. Voor een aantal van ons zal een voor overnachting 

(dinsdag op woensdag) geregd worden in een Hotel in de buurt van Budel. Eerder hebben we in 

Weert een voor overnachting gedaan. De kosten van deze overnachting, zal door je zelf gedaan 

moeten worden bij het Hotel. De overnachtingen voor de tour worden dor de organisatie 

voorgeschoten. Mocht je je niet hebben opgegeven voor de voor overnachting en je wilt wel hiervan 

gebruik maken dan horen we het graag. 

Nu hebben aangemeld, Gerrit, Leo K, Pieter, Nils en Marja, Francis, Nicole, Lieneke, Ella, Geert, RW, 

Jan en Monique. 

 

Trip kit en Route kaart 

Op de website http://helicoptersontour.nl/?page_id=290 vindt je de download van de tripkit en de 

route kaart. Als vragen hebt hoor ik het graag. 

In de tripkit vindt je de volgende informatie: 

 AIP’s van België en Frankrijk 

 Excelsheet met routes (hier vindt je ook de Way Points terug) 

 Airport directory 

 ENR 5.1 van België en Frankrijk. Hier vindt je de betekenis terug van de gebieden op de 

vliegkaart. 

 Sups is nog niet ge-vult komt tijdens de briefing van de dag terug. 

 Voor de liefhebber zijn de VAC (Visual Approach Cards van AIP Frankrijk bijgevoegd). 

 Alle relevantie vliegveld kaarten van Jeppesen. 

 

  

http://helicoptersontour.nl/?page_id=290


Planning Dag 1 

Hieronder vindt je de dag planning van de helikopters van dag 1. Deze wijkt al weer iets af van de 

versie die jullie bij de briefing ontvangen hebben. 

 

 



Standaard Briefing  

Iedere dag zal er een ochtend briefing zijn met de volgende punten: 

 Algemeen 

 Indeling helikopters 

 Welke vliegkaarten gebruiken we vandaag 

 Weer 

 Notams 

 Sups 

 VLAN 

 Volgorde vertrek helikopters 

 Tijden plan 

 

Overnachting Envonville 

Er is door Margot samen met ons een indeling gemaakt voor de kamers bij Jur en Hanneke 

(Envonville). 

 

Adressen overnachting plaatsen 

Margot zal ons nog voorzien van de overnachting plaatsen. Het gaat om adres gegevens. 

 

Petjes en Hesjes 

Bij de ochtend briefing op Budel zullen en Petjes (aangeboden door Pieter de Kruif) en Hesjes 

(aangeboden door Frank Coolen) worden uitgedeeld. De Hesjes dienen we te dragen op de 

luchtvaart terreinen. 

 

Tijden 

Er zal nog een globaal tijden plan gemaakt worden voor de Tour. Hier vindt je dan bijvoorbeeld terug 

wanneer het vervoer van en naar de luchthavens gereed staat. 

 

Vragen 

Als er vragen en/of opmerkingen zijn hoor ik het graag.  

 

 

 


