JAAROVERZICHT 2009
Bijna aan het einde van 2009 gekomen, even een luchtvaart terugblik op dit jaar.
Veel is er gebeurd vooral in de heliwereld. Maar we vliegen nog!!!
Naast het helikoptervliegen heb ik ook vele andere kansen gehad om mee de lucht in te gaan,
waarvoor vanaf deze zijde nogmaals hartelijk dank!!
Met de helikopters van o.a. Heliflights heb ik weer vele mooie vluchten meegemaakt en
gefotografeerd, maar ook heb ik van een viertal ballonvaarten met Ballonteam Wessel mogen
genieten. Meegevlogen met de Kustwacht, meegevlogen met de grootste éénmotorige
dubbeldekker ter wereld, een hele bijzondere vlucht met de Alouette III tijdens de open dagen
van de Koninklijke Luchtmacht. Maar ook een pracht wintervlucht met Kees Brand. Heel
bijzonder was ook de vlucht naar Londen met m’n vader en broers.
Ook met mijn opleiding ben ik doorgegaan, een aantal lesvluchten, maar vooral ook met de
theorie. In februari 2010 hoop ik de laatste 2 vakken te doen. Jan bedankt voor al je inzet om
de theoretische kennis op niveau te krijgen, maar ook Dik en Bram bedankt!
Kortom een bijzonder luchtvaartjaar, met vele kansen waarvoor een ieder die er ook maar iets
bij betrokken was dank! Het jaar is nog niet helemaal om, maar voor nieuwe vluchten/vaarten
zie het fotoalbum!! Hieronder volgt een korte impressie:

De vlucht met de PH-SLA met Kees Brand

Onderweg naar een opdracht werd de brandstofaanhanger ingesloten door schapen

Onderstaand heliactie 2009

Ballonvaren 2009 met Ballonteam Wessel (www.ballonweb.nl)

Kustwacht

Bezoek Londen met Ryanair met Pa & broers

Vlucht met de AN-02 (Grootste éénmotorige dubbeldekker ter wereld!)
http://www.classicwings.nl/

Vlucht met de Alouette III boven de open dagen van de Koninklijke Luchtmacht!!!

LifeFlight.nl is ook een groot succes vele honderduizenden bezoekers hebben al de weg
gevonden naar deze site. Mensen zie je ook steeds terugkomen/reageren omdat er vaak
updates in de fotoalbums staan. Kortom dit stimuleert om door te gaan in 2010!!!
Lifeflightpin (speldje 38 mm.)
Op deze pin staat een heteluchtballon (PH-NHN), een Lifeliner (EC135), en een amfibisch
vliegtuig uit 1941 (De Consolidated PBY5A ‘Catalina’. Verder staat op de pin “Lifeflight.nl,
Luchtvaart & MMT”. Voor meer info: gerben@LifeFlight.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle foto’s kun je terugzien in het fotoalbum op de site, wanneer je een bepaalde datum
opent, kun je door rechts op de foto te klikken doorgaan naar de volgende en door links op
de foto te klikken ga je naar de vorige. Wanneer je bovenaan de pagina op “terug naar het
overzicht”klik ga je weer naar de beginpagina van het fotoalbum. Bij de luchtvaartsite en
de MMT-site bevindt het fotoalbum zich onder “Fotoalbum”.
LET OP LUCHTVAART EN MMT HEBBEN HUN EIGEN FOTOALBUM, OP BEIDE
SITES STAAN IN DE RECHTERKOLOM DE LAATSTE UPDATES EN DAARONDER
KUN JE OP EEN LIJST MET EEN OVERZICHT VAN ALLE UPDATES KLIKKEN.
Wanneer je op de hoogte wilt blijven wanneer er weer een nieuwe nieuwsbrief beschikbaar
is op www.lifeflight.nl, stuur dan een mail naar gerben@lifeflight.nl

