
VFR kaarten 2021
De nieuwe VFR kaarten zijn beschikbaar voor pre� -order aan
€39 in het clubhuis, vraag er naar bij je instructeur. Vergeet
niet dat een fysieke kaart bij  hebben vaak verplicht is en
misschien is het de�  moment om je VFR navigatie skills nog
eens te oefenen! Kookwekkers? Steeds in de keukenlade!
  
Sink rate… sink rate… pull up!

Op paasmaandag 18 April waren het
doellandingen op Ursel. Enkelen van
ACB hebben getracht onze eer hoog
te  houden,  maar  het  was  VCU  die
met  de  prijzen  ging  lopen.  
Volgend jaar hopelijk beter.

Working at the.. plane wash
Zaterdag  30  April  was  het  plane
wash, met groot succes! ACB is weer
proper  voor  een  jaar  en  de
nieuwelingen werden ingelijfd.  Het
bestuur  vraagt  om  de  club  en
hangars  in  hun  huidige  ere  te
houden.

Piloot voor 1 dag
21 en 22 mei is het weer zo ver. PF1D. Op
deze dag laten we mensen kennismaken
met  de  luchtvaart  en  hopen  zo  ze  in  te
lijven voor de komende cursus (oktober).
De toestellen zullen dus bezet zijn op deze
dagen. Wij hopen op vrijwilligers en nog
wat mond-op-mond reclame. Neem gerust
een stapel flyers mee!

Inschepingstaks
U  passeert  (nog)  niet  langs  start.  De
wet  op  de  inschepingstaks  werd
ingevoerd per 1 april 2022. Momenteel
zijn  er  nog  geen  uitvoeringsbesluiten
gepubliceerd.  De  VMVV  overweegt
juridische stappen, afhankelijk van een
verdere stellingname door de overheid.
Tot nadere order nog geen aangiftes.

Vliegkamp
van  3  tot  12  juni  zitten  de
toestellen  en  instructeurs  in
Frankrijk voor het  vliegkamp.
Inschrijven  kan  nog  op  de
website!  Er  zijn  zelfs  nog
kamers  over,  door  onze
voorzienigheid!

Hoe meer zielen hoe meer vreugde! Deadline einde mei.
Voor  het  eerst  sinds  lang  is  er  zelfs  een  2de  kamp
voorzien, in september. Laat ons alvast weten wie daar
interesse  voor  heeft,  dan  kunnen  we  dat  beginnen
organiseren.

Rond de wereld
Phileas  Fogg  deed  het  in  80  dagen,
maar  dat  is  zonder  papierwerk
gerekend!  Jullie  hebben het  uiteraard
al  gezien  dat  de  website  een  pagina
erbij  heeft:  een  overzicht  van  de
benodigde  reis  bureaucratie.   Jullie
auteur  schreef  meerdere  luchtvaart

entiteiten aan om de informatie te bekomen en wil dit in
de  toekomst  steeds  verder  uitbreiden.  Ik  aas  op  het
dossier van ‘fly zolo’ maar nog zonder succes. 
Dat brengt ons bij de  ‘tour de France’ (10-15/7)… een
vaste  ACB  tocht  (voor  de  oudgedienden)  per  ULM
doorheen  heel  Frankrijk.  Deze  week  open  ik  de
inschrijvingen  -op  de  website-.  Dit  is  tevens  om  de
interesse  af  te  tasten.  Alternatief  zou  zijn  om  bv.  de
Britse eilanden te verkennen. Wij horen het graag.

In beeld
Het column in beeld staat voor interessante stukjes over
allerlei  verschillende  onderwerpen.  Verzoeken  of
inzendingen  verwelkomt  jullie  auteur  van  harte!  Deze
maand… Krukassen en lagers

Onlangs  viel  m’n  oog  op  de
Rotax  912  krukas.  Het  valt  op
dat  er  2  typen  lagers  gebruikt
worden!  De  as  zit  in  het  blok
met glijlagers en de drijfstangen
zitten aan de as met kogellagers.

Druk  gevoede  witmetaal  glijlagers,  een  innovatie  uit
WO2 die  ineens van de lagers het  meest  betrouwbare
onderdeel  maakte  ipv  het  zwakste,  bestaan  uit  2
staal/witmetaal halfronden met een heel fijne tolerantie
en zeer lage ruwheid. Een duur proces, gecompenseerd
door de magie van massaproductie. Voordeel is dat een
glijlager 1000den uren mee gaat (zo lang hij goede olie
heeft) en trillingen isoleert. Nadeel is dat de viscositeit
kritiek (olie temperatuur etc.) is en hoge belasting met
lage  rotatiesnelheid  de  oliefilm  penetreren.  Met
sleet/schade tot gevolg.  Kogellagers zijn het tegendeel,
vele honderden jaren al super goedkoop, lage plaatsing
tolerantie,  goed  voor  hoge  belastingen  op  alle
toerentallen en heel weinig olie nodig. Het nadeel is dat
ze  slijtage  gevoelig  zijn,  trilling  doorgeven…  en  niet
deelbaar zijn! Dus je moet ze ergens in of over steken. De
912  krukas  bestaat  dus  uit  vele  delen  die  geperst
worden. Een duur, tijdrovend en manueel proces. Maar
zo  hebben  we  de  correcte  lagers  voor  de  correcte
belasting, terwijl de trillingen niet naar het toestel gaan.


