PERSBERICHT
Omstreeks medio 2010 werd de V-Bird VA Group opgezet.
Deze VA Group is het overkoepelende orgaan voor V-Bird VA [www.vbirdva.com]
dat in oktober 2004 werd opgezet en AeroSvit VA [www.aerosvitva.com] in 2009.
Met een over de honderd actieve piloten overal ter wereld crossen onze vliegtuigen
dagelijks over de aardbol. Onze vloot bestaat uit een airliner- en vracht divisie.
Je vindt er Boeings, Airbussen, Fokker Jets, Fokker 50, CRJ, ERJ, ATR en meer.
Zelfs onze super Connie is leuk om in te vliegen. Met Nederland als thuishaven hebben
wij tevens hubs in België, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
Meer hubs volgen.
Medio 2011 werd het idee geboren om een Virtuele Classic Airline [VCA] op te zetten.
Na intern- en extern onderzoek kwamen wij er achter dat er behoefte is aan het vliegen
met klassieke vliegtuigen zoals bijvoorbeeld de DC-6, Connie, B737-200, B737-300,
B757-200, B707, A320-200, L-1011, Bae etc. etc..
Wij zijn ons er van bewust dat wij onze piloten dit alleen kunnen aanbieden in de vorm
van een Real Airliner. Het gaat om die Airliners die in het verleden gevlogen hebben
vanaf circa 1950/1960 tot op het moment dat deze Airliners hun activiteiten hebben
beëindigd. VCA valt onder de V-Bird VA Group.
Op dit moment vindt je binnen de VCA de volgende Airliners, t.w.:
Air Holland, Dutchbird, Martinair [passagiers], Pan Am, Sabena en Varig.
Meer Classic Airliners volgen.
In de “Pilot fase” die nu aan de gang is ervaren wij zeer enthousiaste piloten die de
originele routes vliegen behorend bij de Classic Airliners.
In onze speciaal daarvoor aangemaakte database zijn alle klassieke routes vermeldt met
de daarbij behorende vliegtuigen.
Het is niet toegestaan om de klassieke routes te vliegen met andere vliegtuigen dan die
in het verleden hebben gevlogen voor de desbetreffende Airliner.
De V-Bird VA Group behoort tot de top vijf VA’s in Nederland.
Dit is het resultaat van onze enthousiaste staf en ook onze zéér enthousiaste VA piloten.
Wij zijn de gezelligste VA en wij hebben veel lol tijdens onze “on line” evenementen en
wanneer wij onze “real events” hebben zoals spotten op Schiphol en tijdens onze
regelmatige “workshops”. Wij zijn laagdrempelig en wij kennen slechts één spelregel.
Om als actieve piloot te worden gekenmerkt vragen wij onze piloten om één vlucht
per maand van minimaal dertig minuten te doen en om deze “pirep” te verzenden.
Wat houdt jou nog tegen om je bij ons aan te melden als VCA piloot.
Meldt je aan bij de Virtual Classic Airline www.virtual-classics.com
en stap vandaag nog in het VCA vliegtuig van jouw keuze.
De V-Bird VA Group is springlevend en groeiend.
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