
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN SEPTEMBER – DECEMBER 2017 
 

 
 
Beste leden!  
 
Voor u ligt het programma van onze activiteiten voor het komende half jaar. We stellen dit 
programma met de grootste moeite en zorg samen. Dat neemt niet weg dat er na het verschijnen 
van dit programma wijzigingen kunnen voorkomen. De definitieve tijden en locaties vermelden wij 
altijd in de bevestiging van deelname en die zijn leidend. We hopen dat u zich weer massaal 
aanmeldt! 
 
 
Zaterdag 16 september, Heldair Maritiem, MVK De Kooy 

Deze activiteit hadden we voor de zekerheid al vermeld in ons 
vorige programma. Ter herinnering nog eens! Op 18 augustus 
2017 bestaat de Marine Luchtvaart Dienst 100 jaar! Dit wil de 
Koninklijke Marine/Marine Luchtvaart Dienst niet zonder feest 
voorbij laten gaan en zij organiseert daarom de Heldair Maritiem 
show. Naast een uitgebreide static show wil men ook een goed 
gevulde air show bieden. Een unieke gelegenheid om hierbij 

aanwezig te zijn! Zie ook www.heldairshowmaritiem.nl. 
Vertrek: zaterdag 16 september, 06.15 uur, Eindhoven.   
Alternatieve opstapplaatsen: 06.45 uur, Mac Donalds Burgemeester Burgerslaan ’s-Hertogenbosch / 
Rosmalen, A2 afrit 20, en 07.30 uur, carpoolplaats Oude Amsterdamsestraatweg Baarn, A1 afrit 10. 
Kosten voor deelname: € 15,00 (excl. entree). Eten en drinken is voor eigen zorg en rekening. 
Aanmelden: Uiterlijk zo. 27 augustus. 
 
 
Woensdag 18 oktober, JISTARC en Vliegend Museum Vroege Vogels 
Vandaag een tweeluik! JISTARC (Joint Intelligence, Surveillance, 
Target Acquisition & Reconnaissance Commando) is een 
inlichtingeneenheid van Defensie. Het commando verzamelt, 
analyseert en verspreidt inlichtingen in een inzetgebied. JISTARC 
werkt in operationele omstandigheden, dus in missiegebieden. 
Hun middelen zijn mobiel, zoals ‘drones’, en soms gepantserd, 
zodat ze mee kunnen met de troepen ´in het veld´. Wij gaan dit 
eens bekijken. De KNVOL is hier nooit geweest, dus wederom een primeur!  
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’s Middags rijden we door naar Lelystad Airport voor een bezoek aan de Stichting Vroege Vogels.  
Vroeger werden vliegtuigen gevlogen door mannen en vrouwen, gekleed in leren jasjes en alleen 
beschermd door eenvoudige bril en leren kapjes. Pioniers zoals Anthony 
Fokker hebben geschiedenis geschreven en zij legden  de basis voor de 
moderne luchtvaart. De stichting  streeft ernaar om het erfgoed van 
deze en andere 'vroege vogels' te behouden door de toestellen  
zorgvuldig te herstellen. De resultaten hiervan zullen we zien tijdens ons 
bezoek. Kijk alvast eens op: www.vroegevogels.org.  
Vertrek: woensdag 18 oktober, 06.30 uur, Eindhoven.   
Alternatieve opstapplaats: 07.15 uur, Mac Donalds Burgemeester Burgerslaan ’s-Hertogenbosch / 
Rosmalen, A2 afrit 20. 
Kosten voor deelname: € 20,00. Eten en drinken is gedurende de gehele dag voor eigen zorg en 
rekening. Op de heenweg pauzeren we onderweg zo nodig. We lunchen in de bus tijdens de reis naar 
Lelystad Airport. 
Aanmelden: Uiterlijk zo. 17 september. 
 
 
…dag .. november of december, Vliegbasis Volkel 

Één van de meest voorkomende hobby’s die we 
combineren met onze passie voor de militaire luchtvaart 
is fotograferen. Één van de moeilijkste opgaves daarvan is 
het fotograferen wanneer er weinig licht is. Eerdere 
bezoeken die we tijdens het avondvliegen aan de 
vliegbases Volkel en Gilze-Rijen in dat kader bezochten 
werden met enorm enthousiasme ontvangen. Daarom 
bieden we de liefhebber zo’n gelegenheid nog eens!  
Vertrek: We zetten voor deze reis geen bus in voor het 
vervoer naar de vliegbasis. U reist op eigen gelegenheid 

naar de vliegbasis en u dient zicht te melden bij het Basis Informatie Centrum.  
Kosten voor deelname: € 5,-. Eten en drinken is voor eigen zorg en rekening.  
Aanmelden: Uiterlijk zo. 5 november. De datum en invulling van het bezoek staat nog niet 
definitief vast omdat het programma voor het avondvliegen nog niet bekend is. Je kunt al wel vast 
aanmelden, nadere info volgt zo spoedig mogelijk. 
 
 
Vrijdag 17 november, Vliegbasis Eindhoven 
Tijdens onze afsluitavond verzorgt luitenant-kolonel-vlieger Frank den Edel een 
interessante lezing getiteld “F-35, feiten en mythen – het verhaal achter de 
verhalen”. De titel belooft veel goeds, komt allen, want alléén tijdens deze briefing 
krijgt u waarheden die kranten mogelijk steeds anders hebben verwoord! Frank 
neemt ons mee in de wereld achter een wereld die we nog niet allemaal kennen. 
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Locatie: Officiers Mess vliegbasis Eindhoven.  
Aanvang: Zaal open 20.00 uur.  
Belangrijk: Vóór 19.45 uur wordt u aan de toegangspoort niet toegelaten, gelieve derhalve niet 
eerder aanwezig te zijn!  
Kosten voor deelname: € 7,50 per persoon (incl. 2 consumptiebonnen).  
Aanmelden: Uiterlijk zo.  5 november. 
 
 
Legitimatie 
Let op! Omdat onze activiteiten plaatsvinden op militaire terreinen, luchthavens of in het buitenland, 
dient u zich tijdens iedere activiteit waaraan u deelneemt te kunnen identificeren met òf een geldig 
paspoort òf een geldige Europese identiteitskaart. 
 
 
Aanmelden en betalen deelnamekosten 

Vóórdat u voor een activiteit aanmeldt, controleert u dan a.u.b. éérst of uw 
persoonsgegevens in ‘mijnknvol’ compleet en actueel zijn ingevuld. Omdat 
het voor ons ondoenlijk is om u steeds voor iedere activiteit te bellen met 
de vraag om uw gegevens te actualiseren, nemen wij aanmeldingen van 
leden wiens gegevens niet compleet zijn op het moment dat de 
aanmeldtermijn sluit, niet meer in behandeling. De belangrijkste gegevens 
voor de aanmeldingen zijn: voorletters, achternaam, woonplaats, 

geboorteplaats, geboortedatum, paspoort-/ID-nummer,      e-mailadres en mobiele telefoonnummer. 
Vanwege een strengere beveiliging van persoonsgegevens, kunt u uw paspoort-/ID-nummer 
voortaan alleen wijzigen door zelf een e-mail te sturen naar administratie@onzeluchtmacht.nl. De 
centrale ledenadministratie voert de wijziging dan voor u door. 
Aanmelden kan uitsluitend digitaal via ‘mijnknvol’. Voor het aanmelden geldt bovendien dat u de 
kosten voor de activiteit moet overmaken vóór de uiterste aanmelddatum. Maakt u a.u.b. per 
activiteit uw deelnamekosten over en niet voor meerdere activiteiten inééns omdat het voor ons 
dan niet te onderscheiden is voor welke activiteiten u uw deelnamekosten overmaakt. Een 
betaling voor méér dan één activiteit per keer, storten we terug omdat we die aanmelding niet 
behandelen. U kunt overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0335799892, t.n.v. KNVOL regio 
Noord-Brabant, o.v.v. uw naam en de activiteit. 
 
 
Fotograferen en ITAR-regelgeving 
Sinds kort zijn wij tijdens onze excursies en bezoeken gehouden de aangescherpte ITAR-regelgeving 
(International Traffic in Arms Regulations). Deze regelgeving is een Amerikaanse exportcontrole wet 
die de productie, verkoop en distributie van technologie vastlegt. Het doel ervan is het voorkomen of 
het overdragen van gevoelige informatie aan een vreemdeling respectievelijk vreemde mogendheid. 
Niet-naleving van ITAR kan leiden tot boetes tot US $ 500.000 per overtreding, terwijl strafrechtelijke 
sancties boetes bevatten tot US $ 1.000.000 en 10 jaar gevangenisstraf per overtreding.  
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Tijdens onze bezoeken maken wij graag foto’s. Met name de moderne en geüpgrade vliegtuigen en 
cockpits zijn voorzien van apparatuur en instrumenten van Amerikaanse makelij die onder de 
werking van de ITAR-regelgeving vallen. Foto’s hiervan maken is dan ook vaak verboden. Een 
overtreding en opgelegde boete schaadt de KNVOL zeer en is onbetaalbaar.  Als KNVOL-regiobestuur 
verzoeken wij alle leden bij elk bezoek rekening te houden met opgelegde restricties. Uiteraard zal 
het regiobestuur zijn uiterste best blijven doen om bij het organiseren van excursies de 
fotorestricties zoveel mogelijk te beperken.   
 
 
Contactpersonen bij calamiteiten 
In het geval dat u tijdens deelname aan een activiteit iets zou overkomen, willen we graag – als dat 
nodig mocht blijken te zijn – uw naaste(n) kunnen bereiken. Omdat het voor ons om wettelijke en 
praktische redenen niet mogelijk is om naast uw gegevens ook gegevens van uw contactpersonen te 
bewaren, verzoeken wij u allen om in uw mobiele telefoon een contact aan te maken dat begint met 
de letters ICE, met bijbehorend telefoonnummer. Dit staat voor In Case of Emergency. In onverhoopt 
voorkomend geval kunnen wij dan die persoon voor u telefoneren. 
 
 
Vragen 
Vragen over deze activiteiten: nbnl-ac@onzeluchtmacht.nl; 
Overige vragen over onze regio: nbnlsecretaris@onzeluchtmacht.nl;  
Vragen over uw inlog- en persoonlijke gegevens ‘mijnknvol’: administratie@onzeluchtmacht.nl; 
Overige vragen KNVOL: ledenservice@onzeluchtmacht.nl. 
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