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Woord van de Voorzitter
Lieve leden,
Zo snel als de schaatsen uit het vet werden gehaald zo snel konden ze ook weer
terug. Want na een periode van ijzige kou, sneeuwballen en natuurijs steeg het
kwik alweer snel richting de 20 graden. En dan kan je er niet meer omheen, het
is maart!
Wat mij betreft is het de leukste maand van het jaar én natuurlijk de maand
waarin de vereniging geboren is! Op 23 maart wordt zij alweer 9 jaar.
Gebruikelijk is om dit groots te vieren met een DIES bij De Heeren Van Aemstel.
Dát, houden jullie nog tegoed, maar om er toch een feestje van te maken
organiseren wij in week 12 een (online) verjaarweek! Een week met diverse toffe
activiteiten waar we onder het genot van een drankje toch kunnen proosten op
ons negen jarig bestaan. Houd voor alle info de socials goed in de gaten!
Ook afgelopen week hebben we toch niet helemaal stil kunnen zitten want het
carnavalsbloed ging bij de meesten alsnog stromen. Met een groep van 30
enthousiastelingen hebben we online een heerlijke avond gehad! Vele
carnavalskrakers, de een nog fouter dan de ander, vlogen om de oren. Ookal
vloeide het bier niet zo rijkelijk als normaal, toch was het een mooie avond. Het
enthousiasme bij de deelnemers belooft veel goeds voor de komende
activiteiten.
Vooruitblikkend op volgend studiejaar, wat tevens het tiende jaar van de SVAAA
zal zijn, is er een nieuw bestuur nodig waaraan bestuur IX het stokje kan
overdragen. De zoektocht naar de perfecte kandidaten gaat dan ook binnenkort
van start! Je leest er alles over in deze NOTAM en daarnaast zal dit ook tijdens
de derde Algemene Ledenvergadering worden aangekondigd. Zorg dan ook dat
je aansluit op 3 maart vanaf 20.00 uur bij deze ALV. Ik hoop jullie allemaal daar
te zien!
Gevleugelde groet,
Saral
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Activiteiten

Carnavalsavond
17 februari, om 20.00 uur, was de carnavalsavond begonnen en wat was het
gezellig! Er was een carnavalsquiz, een crazy 44 en niet te vergeten de
carnavalsbingo. Gedurende de hele avond was er gezellige carnavalsmuziek.
Ook zijn er maar liefst 6 prijzen gevallen! Studenten konden na de activiteiten
bijpraten en lekker borrelen. Natuurlijk is er een groepsfoto genomen die je
hiernaast kan zien.

Bieke von den Hoff
Op 6 februari gaf Bieke von den Hoff een lezing over Aircraft Noise! Von
den Hoff is verbonden aan de TU Delft en doet onderzoek naar
geluidsoverlast en geluid rondom Schiphol. Tijdens de lezing gaf Bieke
ons een interessant inkijkje in haar werkzaamheden en bevindingen van
haar onderzoek. Ook was er alle ruimte om vragen te stellen over dit
dynamische onderwerp. We kijken terug op een geslaagde avond!

SVAAAcadamy
De tentamenweek voor de eerste jaars komt er weer aan en daarom
organiseert de SSC-commissie weer nieuwe Wrap-Up bijles om je
klaar te stomen voor de tentamens! Deelname kost 3 euro en de bijles
duurt ongeveer een uur.
3 OPS 17:00u-18:00u 1 maart (vandaag)
Jaar 1 2ENG: 13 januari 19.00-21.00u
Jaar 2 ENG Gasturbines: 14 januari 19.00-21.00u
Jaar 2 ENG Mathematics & Modeling: 15 januari 16:30-18:30u
Jaar 1 Wiskunde DT2: 22 januari 15:00-17:00u
Jaar 1 2OPS: 26 januari 19.00-21.00u.Inschrijven via:
https://svaaa.nl/svaaacademy-bijles/
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Gezocht: Bestuur X

Gezocht: Bestuur X!
Wil je jouw SVAAA-lidmaatschap naar een hoger niveau tillen? Of ben je nu al
Commissielid en wil je verder groeien? En heb je altijd al aan het roer willen staan van
een grote studievereniging? Dan is dit je kans!
Voor het aankomende studiejaar 2021-2022 zijn we op zoek naar een gloed nieuw
Bestuur! Als lid van het Bestuur ben jij verantwoordelijk voor het dagelijks
functioneren van de vereniging, stuur je de commissies aan en ben jij hét gezicht voor
de leden! De ervaringen die je op doet zullen je zeker altijd van pas komen tijdens je
professionele carrière, en het staat natuurlijk super goed op je CV!
Wij zijn op zoek naar kandidaat-Bestuursleden die bij voorkeur ervaring hebben
binnen onze vereniging (of binnen een andere vereniging) en niet vies zijn van hard
werken en veel dingen leren! Buiten alle geweldige ervaringen die je opdoet, is er een
financiële vergoeding beschikbaar vanuit de Hogeschool voor jouw werkzaamheden.
Voor het studiejaar 2021-2022 zijn we op zoek naar:
- Een verantwoordelijke en sterke Voorzitter
- Een organisatorische alleskunner als Vice-Voorzitter
- Een taalkundige en organisatorische Secretaris
- Een secure en zorgvuldige Penningmeester
Heb je interesse? Tijdens de Algemene Ledenvergadering van aankomende woensdag
3 maart zullen we de aftrap geven aan de sollicitatieprocedure. Hier zullen we ook
alle details bekend maken! Deze zijn na de ALV uiteraard rustig terug te lezen via
onze website, svaaa.nl
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Commissielid Uitgelicht

- Jens Jeukens -

Kan Kan je wat over jezelf vertellen? Hobbies, sport, werk,
bezigheden buiten school?
Hoi iedereen! Ik ben Jens 18 jaar en woon in Heiloo. Dit is mijn eerste
jaar op de studie, helaas online maar we maken er het beste van! In
mijn vrije tijd hockey ik bij de hockeyvereniging in Heiloo en werk ik
als bezorger bij thuisbezorgd. Naast werk en sporten vind ik het
leuk om voetbal te kijken en ook vind ik het ontzettend leuk om in
de kroeg met vrienden een biertje te doen maar helaas is dat de
komende tijd niet mogelijk..
In welke commissie zit je?
Ik zit dit jaar voor het eerst in de PR commissie, ontzettend leuke
mensen alleen jammer dat de vergaderingen niet op een fysieke
locatie zijn.. Wij houden ons vooral bezig met de webshop en het
werven van bedrijven die mogelijk met ons willen samenwerken.
Wat is je leukste ervaring binnen de vereniging?
Aangezien ik nog niet zo heel lang bij de vereniging zit heb ik nog
niet veel meegemaakt, maar de Borrel bij thuishaven was toch wel

Met welk bestuurslid zou je absoluut niet willen ruilen
en waarom?
Saral, want dan moet je zoveel regelen en doen ;)
Waar zie jij jezelf over 30 jaar?
Over 30 jaar heb ik een succesvolle luchtvaart
maatschappij opgericht! Dit lijkt mij erg leuk en daar sluit
deze studie ook erg goed bij aan, ik ga daarom ook aan het
einde van het jaar kiezen voor operations!

de leukste ervaring die ik tot nu toe heb gehad binnen de
vereniging!
Wat is het saaiste aan je commissiewerk?
Het saaiste aan het commissiewerk vind ik de online
vergaderingen… Door de online vergaderingen heb je toch minder
contact dan dat je normaal zou hebben dus daarom kijk ik ook erg
uit naar wanneer het weer allemaal mag!
Waarom heb je voor aviation gekozen?
Ik heb voor Aviation gekozen omdat ik het oorspronkelijke plan was
om piloot te worden en hier kon je daarvoor ook een pilot track
doen. Plannen hiervoor zijn nu gewijzigd, ik ben van plan operations
te gaan kiezen om zo uiteindelijk een eigen luchtvaartmaatschappij
op te richten.

Wat is je smerigste roddel binnen de vereniging?
Ik zit eigenlijk nog tekort bij de vereniging om een echt
goeie roddel gehoord te hebben…
Als de vereniging €1.000.000,- in kas had, wat zouden we
dan gaan doen?
Als de vereniging €1.000.000,- In de kas had dan zou ik als
eerste een skireis organiseren naar Canada! Ik ben nog
nooit in canada geweest dus t lijkt me erg leuk om met de
vereniging een skireis daarna toe te organiseren!
Wie kies jij als interview voor het volgende maandblad?
Nurretin het is jouw beurt!

Wat is je favoriete vakantiebestemming en waarom?
Finland, In het begin van 2020 ben ik naar Lapland geweest in
Finland. Het is een van de mooiste landen die ik ooit heb gezien en
ik raad jullie ook aan het te gaan bezoeken!
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Lid Uitgelicht

-Rick LangeveldKan je wat over jezelf vertellen? Hobbies, sport, werk, bezigheden buiten
school?
Goedendag deze dag!! Ik ben Rick 22 jaar en derdejaars operations student.
Ik woon onder de rook van Schiphol en dat is zekers geen straf. Voor corona
was ik werkzaam als platformmederwerker op Schiphol bij Menzies
Passagiers kant. Hier zorgde ik samen met mijn collega’s dat alle
schitterende Easyjet prachttoestellen op tijd hun turnaround konden
maken, en dat alle koffers, met beleidt, naar de juiste bestemming mee
konden vliegen. Ineens gooide een stom virus roet in het eten en kon ik de
vliegtuigen alleen nog maar via Youtube bekijken. Na een jaar coronarust
kan ik sinds deze weken eindelijk weer kei hard aan de slag bij Menzies
Cargo. Één groot voordeel wat deze verandering voor me brengt is dat,
zoals Meneer Meijer altijd zegt; “Cargo niet kan klagen.” Naast de
Schipholuurtjes en lid zijn van de SVAAA ben ik ook lid van een basketbal
vereniging, hier speel ik in een team en daarnaast coach en train ik een
team. Wanneer ik niet op het veld sta ben ik druk als vrijwilliger bij een
nachtclub waarbij we tijdens deze coronatijd druk zoeken naar
alternatieven om de wekelijkse dansjes en biertjes op peil te houden.
Waarom heb je voor Aviation gekozen?
Ik heb voor Aviation gekozen omdat ik geinspireerd ben door mijn vader die
vroeger bij de Marine Luchtvaartdienst had gewerkt. Zijn wilde verhalen
over onderzeeboten opsporen, vliegtuigoperaties en overzeese
reddingsoperaties maakten vroeger natuurlijk veel indruk op een 12 jarige.
Vandaar dat de keuze voor deze opleiding niet moeilijk was voor mij.
Wat is je leukste ervaring binnen de vereniging?
Ik vond de Hamburg-Airbus trip echt geweldig! Ook met mijn minder
technische Operations ogen was het echt bijzonder om de Airbus assembly
fabriek te zien. Het meest indrukwekkende was toch wel dat we op een
gegeven moment 8 trappen omhoog liepen, daarna een klein deurtje door
en ineens staat die daar dan; Dé Airbus A380. Een toestel die je eigenlijk
altijd van een afstandje kan bekijken wanneer die toevallig op het juiste
moment over de A4 snelweg taxied, en dan ineens zit je met een aantal
Aviation studenten dat imponeernde toestel van boven te eyeballen.
Wat is je leukste ervaring op Schiphol?
IDat moet toch wel de afgelopen weken zijn geweest. Tijdens dat iedereen
heerlijk aan het sleeen of schaatsen was, mocht ik samen met mijn
doorgewinterde collega’s bij gevoels temperaturen van -20 graden en
pakken sneeuw op de weg naar Schiphol toe, samen ervoor zorgen dat de
grote Airbridge en Latam toestellen weer netjes aan hun volgende vlucht
konden beginnen.

Als je geen Aviation zou doen wat zou je dan doen?
Voor deze studie studeerde ik zeevaart, dat was het toch niet
helemaal. Wanneer ik mensen vertel dat ik eerst zeevaart
studeerde en nu luchtvaart dan antwoorden ze altijd: “Ohh
als dit niks wordt dan wordt het zeker ruimtevaart.”
Als je een vliegtuig zou zijn, welk type zou je zijn en
waarom?
Als ik een vliegutig zou zijn dan zou ik een Boeing 777-300ER
zijn. Dit mooie toestel is net zo groot als ik en gaat ook altijd
voor die extra mile, (Extra Range).
Waar zie jij jezelf over 30 jaar?
Over 30 jaar zie ik mezelf in de Schiphol verkeerstoren als
luchtverkeersleider, gateplanner of apron controller. Alle
bewegingen op Schiphol blijft me interesseren, een
fantastische uitdaging om die chaos tot een goed eind te
begeleiden.
Wat zou je doen met €1.000.000,-?
Zoals Matthijs Kroon in de vorige NOTAM al zei: “Als het weer
kan zou ik uitgebreid op vakantie gaan met al mijn vrienden
en vervolgens een groot café afhuren om heerlijk een pilsje te
drinken met iedereen.” Ik zou graag mijn 1.000.000 willen
investeren in zijn business case en als shareholder met deze
beste man een samenwerking behouden
Wat is je smerigste roddel binnen de vereniging?
Ik heb geen idee. Iedereen binnen de vereniging is vaak heel
open dus ik denk dat er bijna geen roddels meer zijn ;)

Wie kies jij als interview voor het volgende maandblad?
Ik ben reuze benieuwd hoe het met de Rookies van 2020 gaat
Wat is je favoriete gerecht?
die dit jaar hun eerste jaar gelijk alles online moeten doen. Ik
Ik vind alles uit de Aziatische keuken heerlijk.
zou daarom Jesper Meijerink volgende maand in dit blad
willen zien. Succes Jesper!!
NOTAM • NUMMER 39 • MAART 2021 • SVAAA

Lid Uitgelicht
Docent
Uitgelicht

-Kyara MetzVertel wat over jezelf
Ik ben in 2020 bij de hva komen werken als docent. Dus ik ben nog
redelijk nieuw in deze rol, maar ondanks dat we alles online moeten
doen vind ik het erg leuk om studenten verder te helpen naar een
toekomst in de luchtvaart. Ik heb zelf ook Aviation gestudeerd en ik
ben daarna door gaan studeren in Engeland. Ik weet vooral veel over
het luchtruim en air traffic management technieken. Naast mijn werk
doe ik natuurlijk ook andere dingen. Ik kom deze lockdown door met
veel series, films en boeken. Ik kook heel graag, het liefst weer met de
tafel vol met vrienden of familie. In de zomer ben ik meestal op een
terras te vinden.
Wat heeft je gemotiveerd hier te komen werken?
De beste manier om aan de toekomst van de luchtvaart te werken is
natuurlijk de “nieuwe generatie” de juiste kennis te geven. Ik vind het
heel erg leuk om les te geven en mensen te motiveren om voor hun
dromen te werken, al moet ik zeggen dat ik dat nu zo op afstand erg
lastig vind.
Wat vind je het leukst aan les geven?
Alle verschillende studenten die je leert kennen.
Wat geef je mee aan studenten voor later?
Als je straks op zoek gaat naar een baan zoek dan vooral een
bedrijfscultuur die bij je past en een leidinggevende die je kan coachen
om jezelf verder te ontwikkelen. Op Aviation leer je de basis maar de
verdieping moet echt vanuit jezelf komen.
Hoe kom je naar je werk?
Op de fiets!

Hoe zag jij je toekomst als student zijnde?
Ik ben heel vaak van toekomstplan gewisseld tot dat ik
gevonden had wat echt bij mij paste. Van piloot, logistiek,
data, tot meer de strategie waar in ik verder ben gegaan.
Uiteindelijk kwam ik erachter dat mijn kracht vooral lag in het
begrijpen van hoe mensen denken en bewegen. Toen ben ik
me daarop verder gaan ontwikkelen tijdens mijn master.
Meer de management kant. Ik heb heel veel dingen
geprobeerd en ervan geleerd en uiteindelijk zo mijn
toekomstplan telkens een beetje aangepast.
Wie is je favoriete/leukste collega?
Ik heb heel veel leuke collega’s! Ik ga het meest om met
Sybren Kuiper, omdat wij samen bij de opleiding binnen zijn
gekomen en elkaar al langer kennen.
Wat hoop je nog te leren?
Lastige vraag, echt heel veel en elke dag verzin ik weer
nieuwe dingen. Misschien zou het schelen als ik eens zou
leren hoe Brightspace werkt, scheelt weer een hoop gedoe
met online plaatsten van lesmateriaal en errors in de Virtual
Classroom.
Welke vakantiebestemming raad je absoluut (niet) aan?
Ik hou echt van Marokko, ik ga daar nu al een paar jaar heen
naar de familie van een vriendin van mij en het is altijd fijn.
Heerlijk eten, lieve mensen en zo een fijne sfeer.
Welke collega nodig je uit voor het volgende maandblad?
Is Bob Verkleij al een keer geweest?
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Throwback

DIES 2018
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Wist je dat...
Wist je dat...

Wist je dat de Cessna 172 het meest gebouwde vliegtuig ter
wereld is? Inmiddels zijn er al meer dan 44,000 gebouwd.
De productie begon in 1956, maar het propellervliegtuig
wordt tot op de dag van vandaag nog gebouwd.
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