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NIEUWSBRIEF 2015-1 
Amersfoort, 2 januari 2015 

 

  

Inleiding 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2015 van de Autogyroschool. Hierin treft u informatie over de 
eerste Cavalon in het nieuws, de vliegschool, de Cavalon Pro en de PAL-V. Ik bedank u voor uw 
aanmelding voor deze nieuwsbrief en wens u veel leesplezier. 
 

Cavalon in het nieuws 
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd is er de afgelopen maanden veen aandacht geweest 
voor de eerste geregistreerde fabrieks-gebouwde Autogyro in Nederland, de Cavalon PH-4L5. In het 
maandblad van AOPA stonden maar liefst 6 bladzijden over de Autogyroschool opgenomen. 
Hieronder staat een kopie. Het hele maandblad met het artikel in PDF is terug te vinden op de website 
van AOPA, maar dan moet u wel even lid worden. 
 
In het maandblad Piloot en Vliegtuig en het maandblad All Clear van de KNVvL stonden ook artikelen 
over de Cavalon, zij het wat korter. Kortom, vliegend Nederland is ruimschoots geïnformeerd. We 
gaan daar in 2015 gewoon mee door. 

Vliegschool 
De Autogyroschool heeft een goed jaar gehad in 2014. We zijn begonnen met de Nederlandse 
opleiding en de eerste cursisten zouden ook klaar zijn geweest als in de laatste maand het weer niet 
wat tegen had gezeten. Nu mogen we natuurlijk niet klagen, want de maanden daarvoor waren boven 
verwachting mooi. Begin 2015 zal nu de eerste cursist opgaan voor examen voor het Nederlandse 
brevet.  
 
Daarnaast hebben zich de eerste mensen gemeld die al een ander brevet hebben. Ook daarvan zal 
de eerst begin 2015 het examen afleggen. 

Cavalon Pro 
 In Engeland wordt de laatste hand gelegd aan de 
certificering van de Cavalon Pro. Dit is een autogyro die 
gebaseerd is op de standaard Cavalon, maar vervolgens 
is aangepast om te voldoen aan de eisen voor een ICAO 
certificering. De fabriek verwacht dat begin 2015 de UK 
CAA het bewijs van luchtwaardigheid op basis van IACO 
standaard zal afgeven. Inmiddels hebben de 
nachtvluchten voor dit BvL plaatsgevonden. 
 
Dit betekent dat er op korte termijn een autogyro 
beschikbaar komt waar commercieel werk mee gedaan 
mag worden. Eerste navraag bij ILT leert dat deze 
machine zonder meer ook een Nederlands BvL kan krijgen. In de UK wordt tevens de laatste hand 
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gelegd aan een commercieel brevet voor de piloot voor deze machine, een CPL. Hoe dit er uiteindelijk 
precies uit gaat zien zal op korte termijn blijken. In de volgende nieuwsbrief hoop ik hier meer over te 
kunnen vertellen. Maar dat dit een grote stap voorwaarts is moge duidelijk zijn. 

PAL-V 
PAL-V is begonnen met de verkoop in Nederland. De eerste machines zijn verkocht. Er zijn twee 
opties voor de eerste belangstellenden. Er zijn een paar exclusieve special editions voor de happy few 
en daarnaast zijn er een 40-tal machines beschikbaar. Mocht u belangstelling hebben dan wil ik u 
daar graag bij van dienst zijn (alleen serieuze gegadigden graag). 
 
De financiering is ook helemaal rond, dus dat is mooi.  Mocht u echter belangstelling hebben om 
alsnog te investeren in het bedrijf dan kunt u ook contact met mij opnemen. Waarschijnlijk in april 
wordt het uiteindelijke productiemodel bekend gemaakt. Dat zal de wereldpers zeker niet ontgaan, dus 
houdt u de bladen en/of het nieuws in de gaten rond die tijd. 

Tot slot 
Natuurlijk blijven we lesgeven op Lelystad. Meer informatie over de opleiding kunt u vinden op de 
website. Rest mij u een heel goed 2015 toe te wensen met vele mooie vliegdagen en landingen. 
Nogmaals bedankt voor uw belangstelling. Ik hou u op de hoogte en tot die tijd: many happy landings.  
 
Met vriendelijke groet,       
Remco van Ravenzwaaij  
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