Info&Safetybulletin #14
Airspeed indicating 0
Op de grond een veelvoorkomende situatie, maar in de lucht vlak na take-off een
interessante ervaring.
In de vorige nieuwbrief ging het over een blokkade in de statische poort. In deze editie
een blokkade in de dynamische poort (Pitot buis). Dit n.a.v. een voorval na take-off van de
D-EMHJ tijdens de weektrip "Eggenfelden" op het vliegveld van Straubing.

Note: dat de Aspen het ook laat afweten, immers daar is de Pitotbuis ook op aangesloten.
In tegenstelling tot het nog kunnen
openen van een alternatic source in de
cabine of het inslaan van het VSI ruitje, is
een plotse blokkade in de Pitotbuis inflight
natuurlijk niet te verhelpen (mits het ijs is
en je de Pitotbuis heating had aangezet).

Van ijs was hier geen sprake, maar wel
van een paar rupsen die zich op
onverklaarbare wijze in het dunne buisje
hadden verschanst.

Enkele suggesties mocht je dit ook overkomen;
richt je op de toerentallen die gemiddeld gelden voor cruise, approach en landing
lees de GS af van een GPS voor een grove indicatie
realiseer je dat je stall warning wel werkt
stel je in op een go-around mocht je niet goed uitkomen
informeer de toren/havendienst
blijf kalm
Een uitzonderlijke situatie omdat wij de vliegtuigen overwegend in de hangaar stallen.
Tot slot, vraag tijdens een herhalingsvlucht aan je FI om de ASI tijdelijk af te dekken om te
ervaren hoe dit is.

Landingsgelden EHHV verhoogd
Vanaf 1 april zijn de tarieven gewijzigd.

Doordeweeks
Categorie 7 en 8 (Tecnam)
Categorie 4 en 5 (Cessna, Warrior en Archer)

Weekenden en feestdagen
Categorie 7 en 8 (Tecnam)
Categorie 4 en 5 (Cessna, Warrior en Archer)

Terrein
€ 9,65
€ 9,80

Overland
€ 17,00
€ 17,20

Terrein
€ 11,05
€ 11,20

Overland
€ 19,60
€ 19,85

Doorvliegen op een verlopen medisch certificaat
Het is al een tijdje een discussie, maar nu is er op de ILT site een duidelijk statement te
vinden.
"Houders van een bewijs van bevoegdheid waar het bijbehorende medische certificaat niet
meer geldig is, maar voor de lagere vliegklassen nog wel, mogen op de lagere klasse
doorvliegen. Bijvoorbeeld: Is op uw medische certificaat als houder van een CPL de klasse
1 niet meer geldig maar de klasse 2 en/of LAPL wel, dan mag u doorvliegen maar beperkt
tot de bevoegdheden van het PPL en/of LAPL."
Om verwarring te voorkomen lijkt het ons het beste als je met het juiste type medical
vliegt.

Tanken, begin aan de stuurboordzijde
In de meeste gevallen tanken wij de vliegtuigen voor je, maar moet je dit een keer zelf
doen als je onderweg bent, begin dan te tanken aan de stuurboord zijde.
Je voorkomt hiermee dat je het trapje vergeet na het tanken. Eindig je namelijk aan
stuurboord en loop je met de slang terug naar de pomp, dan staat het trapje in een dode
hoek en vergeet je hem.
Gelukkig zit er aan het trapje bij EHHV een rode beugel, zodat het wat meer opvalt.

FAA-EU conversie
Voor deze conversie rekende het KIWA de prijs voor een initiële PPL afgifte ad. €600. Dit
blijkt sinds kort onterecht volgens de tarieven regeling luchtvaart Hoofdstuk 2, Tarieven.
De kosten voor de conversie van een FAA naar een EU brevet kost €74 plus €62. Dit
laatste is de LPE toevoeging die verplicht is voor deze conversie. Alle voorwaarden zijn te
lezen op onze FAA-EU conversie pagina.

Defecte transponder hoogtemeter (Blind encoder)
Bij een voorval tijdens een
herhalingstrainingsvlucht bleek de digitale
hoogtemeter van een transponder defect.
Het euvel werd ontdekt bij het vliegen
onder de TMA van Schiphol waar Klasse A
luchtruim op 1500 ft begint. De
verkeersleiding (Amsterdam info) "zag"
het vliegtuig op 1700 ft en sommeerde de
vlieger te dalen, echter de hoogtemeter in
het paneel gaf 1400 ft aan!? Hoe kan dat?
De transponder heeft een aparte eigen
digitale hoogtemeter welke geijkt is op de
standaard altimeter setting van 1013,25
hPa (Flight Level dus). Op de afbeelding
hieronder is de aangegeven hoogte
FL013.

Echter deze transponder hoogtemeters (Blind encoders) kunnen soms ontregeld raken en
dus een verkeerde hoogte presenteren aan de verkeersleiding. De hoogtemeter op het
instrumentenpaneel gaf wel de goede waarde aan en er was gelukkig geen sprake van een
infringement. Mocht er een verschil zijn tussen de 2 aflezingen tijdens de vlucht moet je
altijd uitgaan van hetgeen op de normale hoogtemeter wordt aangegeven. Deze is meer
betrouwbaar dan de digitale hoogtemeter!
Om de transponder hoogtemeter te checken voor vertrek kun je de normale hoogtemeter
op 1013,25 hPa zetten en de aflezing kunnen cross-checken met de hoogte aanwijzing in
de transponder, afgerond op 100 ft. Moet de transponder wel ALT(ijd) staan natuurlijk...
De maximale afwijking mag zijn +/- 100 ft.

Fuel lekkage
Parkeer geen vol getankt vliegtuig. Dit gebeurde met de Cessna tijdens onze weektrip naar
Eggenfelden, welke iets naar links geparkeerd stond.

Na een nachtje gestaan te hebben, bleek er een aanzienlijke hoeveelheid brandstof te zijn
weggedruppeld via de fuel vent.
Niet parkeren dus met volle tanks, want ook bij warm weer zet de brandstof uit en gebeurt
hetzelfde.

Vluchtvoorbereiding van A tot Z
Hoe vul je ook al weer een navigatieplan in, welke sites heb je nodig als je naar onze
buren vliegt en wat staat er ook weer allemaal in een flightplan?
Sinds kort toegevoegd aan onze site voor iedereen die het wilt leren of weer de "oldschool-skills" van navigeren op wil halen. Van A tot Z uitgewerkte voorbeelden met items
zoals Weer, Notam, Route, Navigatie- en Vliegplan, W&B, Prestaties en tips welke gratis
sites (al dan niet na registratie) je kan gebruiken. Kortom zoals je het geleerd hebt te
presenteren aan je examinator ten tijde van je praktijk examen.
Check de compleet uitgewerkte voorbeelden;
EHHV-EHHV (lokale navigatievlucht)
EHHV-EBAW (naar Antwerpen)
EHHV-EDDW (naar Bremen)

Standard Overhead Join
Mits gepubliceerd dient een "overhead join" op deze standaard wijze gevlogen te worden.
Let op! Dit is niet op EHHV toegestaan.

In Nederland is er 1 Standaard Overhead Join gepubliceerd op EHGG. Op Rotterdam vlieg
je een midfield overhead join.

EHRD handling
Het is vanaf 1 februari weer mogelijk om de afhandeling (€30) en landingsfee (ca. €20) te
voldoen via de Vliegclub Rotterdam. Hiervoor dient wel een uitgebreid formulier ingevuld
te worden en vooraf betaald te worden.

Infringement EHP25
Half februari hebben we een melding gedaan aan Aviationreporting.eu van een
infringement. Het betrof een leerling die dacht dat hij al op koers was vanaf knooppunt

Eemnes en bedacht zich boven Bilthoven dat hij daar eerst nog naar toe moest vliegen.
Let op: de EHP25 is recent aangepast in vorm, check de VFR kaart of je NAV app!

Note: als je een voorval of incident wilt melden op genoemde site, kies dan voor de optie
"I report on behalf of my organisation", want je kan de melding dan nog achteraf
aanpassen.

Runway incursion
Runway van vertrek was 25, bij terugkeer bleek dit 31 te zijn. De vlieger is geland op baan
25. Rode circuit is het circuit in gebruik. Zwarte circuit heeft de vlieger gevlogen bij
terugkeer. Dit voorval is ook officieel gemeld.

Na vertrek heeft de vlieger contact opgenomen met Amsterdam info. Gesprek was helder
en duidelijk volgens de vlieger. De vlieger heeft bij terugkeer "Aerodrome information"
opgevraagd en de baan 31 wel gehoord, maar hij heeft 25 teruggelezen (baan bij vertrek).
De havendienst heeft deze call niet gecorrigeerd naar de baan in gebruik volgens de
vlieger.

Vervolgens heeft de vlieger het 25 circuit aangevlogen en verbaasde zich over 2
vliegtuigen voor hem die onder hem vlogen (1 is er linksonder te zien). Zijn redenatie was
dat zij elkaar aan het ontwijken waren en hij derhalve vroegtijdig downwind 25 op draaide
om een botsing te vermijden. Daarna landde de vlieger op baan 25 (deze baan was dus
niet in gebruik).

Sleepvlucht
Helaas stond de transponder van zowel het sleepvliegtuig als ook het zweefvliegtuig niet
aan om een goede analyse te maken, maar volgens de vlieger van PH-CBN vloog deze
combinatie op deze wijze uit het circuit.
Wees altijd bedacht op dergelijke manoeuvres van derden.

Dutch Mil
Dutch Mil zit sinds 7 december op Schiphol en beide FIC’ s zitten nu 5 meter van elkaar
verwijderd. Het gaat puur om een co-locatie en aan de werkwijzen/procedures is niets
veranderd, maar het coördineren gaat nu gemakkelijker.

We houden graag contact
Luister uit... of roep op voor Flight Information Service. Dit is de boodschap die de
werkgroep Airspace Infringements middels een poster uitdraagt.

GenDec
Vlieg je van of naar de UK (of niet Schengen landen) dan hoef je nu niet meer apart een
GAR formulier te versturen naar de UK Border Force. Sinds enige maanden stuurt het
GenDec portal dit automatisch door naar de juiste instanties en het vliegveld van
aankomst/vertrek. Je moet nog wel de GenDec en GAR downloaden, printen en
meenemen aan boord.
Bij vertraging of annulering moet je wel de GAR opnieuw genereren en versturen vanuit
het GenDec portal. Het GenDec zelf hoef je niet te wijzigen omdat de GenDec referentie
op je vliegplan onder item#18 (RMK/...) van het vliegplan staat en deze automatisch
meegaat als je het vliegplan aanpast.

Landmark fotoprijsvraag
We hebben weer leuke reacties binnen gekregen. De algemene reactie was dat het nu wel

heel simpel was.
Dit keer ging het om het de TSA55B, welke via de NOTAM actief wordt gemaakt. Voor ons
soort vliegers niet heel spannend, want deze reikt vanaf de grond tot 600 ft. Check de
NOTAM dus op dit soort gebieden, want boven de Veluwe en bij het land van Maas en
Waal zijn deze gebieden aanzienlijk en reiken tot 3000 ft.

De prijswinnaar is dit keer Steven Groefsema, van harte gefeliciteerd!

Nieuwe
prijsvraag
Wat geeft deze Turn Coördinator aan, een
schuivende - of slippende bocht?
Mail je antwoord.

Note: Alleen gebrevetteerde- en leerling
vliegers op onze vliegtuigen maken
aanspraak op een gratis uur vliegen op
het type waar ze current op zijn.

One-liners
Check bij het invullen van het journaal of
zowel de Blok- als Zuivere vliegtijd goed
zijn ingevuld en dat je een handtekening
zet onder het volledig ingevulde
journaalblad.

Nu we met 8,33kHz radio's rondvliegen moet in het vliegplan een Y (i.p.v. V) genoteerd
worden. Voor een overzicht van alle equipment keuzes klik je op dit icoon

Sinds september vorig jaar kan je niet meer met de aanvraag voor een BvB naar het KIWA
te Rijswijk, tenzij je voor de Express Service ad. €150 kiest.

Zet nooit vliegtuigen met (zo goed als) lege brandstoftanks op de parkeerlijn. Check na
terugkomst of er redelijkerwijs nog een uurtje lokaal mee te vliegen is, zo niet, dan graag
bij de pomp parkeren en de balie informeren. Bedankt namens de vlieger na jou!

Soms tref je in een TAF de codes TX en TN aan.
TAF LOWI 011715Z 0118/0218 07012G22KT 9999 FEW050 BKN300 TX19/0214Z
TN09/0204Z
TX slaat op de maximale en TN op de minimale temperatuur gevolgd door dag en tijdstip.

We hebben het Reglement aangepast met o.a. deze items;
Formatievliegen is niet toegestaan
Brandstofbeleid (vergoeding op basis van tarieven pomp EHHV en indien Euro98
niet beschikbaar dan brandstoftoeslag voor Avgas)
Flightplan altijd per vliegtuig, dus niet meerdere vliegtuigen op 1 flightplan
Niet vanaf rechterstoel als brevethouder zonder FI rating

Indien je nog geen vinkje hebt gezet voor AVG, check s.v.p. je profielpagina.
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