
Info&Safety bulletin #10

Met trots presenteren we onze nieuwe website:

De nieuwe VSH website is zeer informatie voor vliegers en bevat onder
andere:

NOTAM (zonder inlog)
Actuele weer-pagina voor Nederland
Alles over de LAPL/PPL opleiding
Zoek naar "VLIEGMAATJES"

https://www.vliegschool-hilversum.nl/


Online WEIGHT&BALANCE calculator
Profcheck informatie
Webshop met betaalmodule
Downloads POH en Checklists (*)
Hangaarverhuur voor evenementen
Voorvallen / Incidenten melden

www.vliegschool-hilversum.nl
Het wachtwoord is: vsh123!

Onze nieuwe Cessna F172P D-EMHJ
Op korte termijn zal de officiële overschrijving in het Duitse register een feit zijn en is deze
bijzonder fraaie Cessna voor de opleiding en verhuur beschikbaar. Momenteel wordt er een
Garmin GNC-255A 8.33 kHz radio, Ipad mini mount en een Aspen PFD1000 glass
ingebouwd. Dus speciaal voor de "Glass" vliegers een welkome aanvulling op onze vloot.
We zijn een praktische cursus voor het gebruik van de Aspen set aan het voorbereiden.

Vergeleken met de PH-CBN (MTOM 1.043 kg) heeft de D-EMHJ (MTOM 1.089 kg) een
hogere payload en tiptanks van 12 USG per vleugel voor in totaal maar liefst 253 liter
brandstof. Je zou dus 8 uur aaneengesloten kunnen vliegen... De D-EMHJ heeft een
MOGAS STC. De uurprijs wordt € 175 incl. BTW voor Crewcard houders.

De uurprijs van € 175 gaat ook gelden voor de PH-CBN. De brandstoftoeslag vervalt.

General Aviation SIM

http://www.vliegschool-hilversum.nl/


We hebben een indrukwekkende Simulator voor General Aviation vliegtuigen gebouwd.
Van Tecnam tot en met Twin is hier zowel VFR als IFR op te simuleren. Ook héél ervaren
professionele piloten zijn onder de indruk. Vooral ook van het uitzicht over/onder de
vleugel naar links en naar rechts; aan het eind van downwind zie je de threshold nog
liggen! We gaan de GA-SIM inzetten als aanvulling op de praktijkopleiding en om
vaardigheden van gebrevetteerden te verbeteren. We adviseren iedereen de detail met
heftige crosswind landingen, maar er zijn ook diverse scenario's met unusual attitudes,
slecht weer of een retourtje Schiphol met volledige RT.
De GA-SIM is te boeken voor € 99,- incl. BTW per detail van 1,5 uur inclusief instructeur
(Crewcard). Introductieaanbieding voor slechts € 79,- incl. BTW t/m 1 augustus 2016.
Binnenkort volgt het trainingsaanbod, specifieke eigen suggesties zijn ook mogelijk.

8.33 kHz
Let op dat als je CTR's bezoekt of doorkruist je een 8.33kHz radio aan boord moet hebben.
I.p.v. een V dien je een Y in te vullen op je vluchtplan.

 

Met name Schiphol Tower West 18R/36L met 118.280 is onbereikbaar voor oude 25 kHz
radio's. Momenteel hebben de CJC, CBN en (binnenkort) de D-EMHJ een 8.33 kHz radio.
De Tecnam TCM volgt binnenkort.

Go Around!
Vlieg je als gebrevetteerde passagier naast de Pilot In Command en twijfel je over de



vliegveiligheid tijdens met name de nadering, roep dan "Go Around!". Er is geen recept te
geven wanneer dit precies aan de orde is, maar voor de hand liggen bijvoorbeeld te hoge
naderingen van de baan, te hoge of te lage snelheid op short final, te weinig landingsbaan
resterend of een dreigend mislukkende cross wind landing.

Dit verbaal ingrijpen als gebrevetteerde passagier heeft bij privé vluchten geen wettelijke
basis. In de multi crew omgeving moet een dergelijke "call" opgevolgd worden
onafhankelijk van rang.

Het verdient aanbeveling om (net als tijdens de opleiding) als Pilot-in-Command je checks
hardop te blijven doen. Je passagier kan je gedachtes dan ook beter volgen en daarop
reageren, hoewel hij/zij op dat moment geen gezag heeft, maar wel een betere kijk kan
hebben op de situatie als niet vlieger op dat moment.

Het is een grijs gebied en bespreek dit met elkaar voor de vlucht, én evalueer de situatie
na afloop. Blijf als vlieger altijd open staan voor feedback, zie het als een mogelijkheid om
ervan te leren en je vliegveiligheid te vergroten.

Mail ons als je andere ideeën of tips hebt over dit onderwerp.

LVNL presentatie
 
Donderdag 21 april was onze hangaar het
decor van de zeer informatieve LVNL
presentatie over airspace infringements en
de rol van verkeersleiders. Was je
verhinderd en wil je deze presentatie
alsnog een keer bijwonen, mail ons dan.
Bij voldoende animo vragen we Sten en
Alexander nogmaals.

Evenementen in de
grote hangaar
Wil je zelf een keer de grote VSH hangaar
gebruiken voor een evement
of bedrijfspresentatie, mail ons dan voor
de mogelijkheden. We werken samen met
gerenommeerde evenementen bureaus
die zowel grote als kleine feestjes kunnen
organiseren en cateren.

Frontolyse
 
Een vlieger van ons stuitte tijdens zijn

mailto:les@vliegschool-hilversum.nl?subject=Go-around&body=Beste%20Frank%2C%0A%0A
http:/
mailto:les@vliegschool-hilversum.nl?subject=LVNL%20presentatie&body=Beste%20Frank%2C%0A%0AWil%20je%20mij%20op%20de%20lijst%20zetten%20voor%20een%20mogelijk%202e%20presentatie%20van%20het%20LVNL%3F%0A%0AGroet%2C%0A
http:/
mailto:vincent@vliegschool-hilversum.nl?subject=huur%20hangaarruimte&body=Beste%20Vincent%2C%0A%0AIk%20wil%20graag%20een%20keer%20een%20afspraak%20met%20je%20maken%20voor%20een%20bedrijfspresentatie%20in%20de%20hangaar.%0A%0AGroet%2C


vluchtvoorbereiding op deze prognose
weerkaart. De koufrontdriehoekjes en de
warmtefrontbolletjes liggen direct naast
elkaar zonder enige ruimte ertussen (in
het cyaan omcirkeld).

Onze luchtvaartmeteoroloog gaf het
antwoord. "Het is een front of frontaal
systeem wat aan oplossing onderhevig is
(frontolyse). Overigens wordt dit ook wel
eens toegepast om aan gegeven dat er
een front kan ontstaan (frontogenese),
maar dat is niet de aanvankelijke
betekenis."
 

To close for comfort
 
Eind februari kregen wij bericht van een
privévlieger over een KLM 747 die boven
het IJsselmeer toch wel serieus laag
vloog. De privévlieger vloog op 1.400 ft en
de 747 bleek op 2.000 ft te vliegen.
Allemaal volgens de regels, maar toch wel
een dunne marge. In de audio opname
van "approach" hoorde je de 747 vliegers
zich afvragen tot welke hoogte VFR
verkeer daar mocht...!?

Toch even nagevraagd bij onze bekende
verkeersleider of dit gebruikelijk is. Een
kort en krachtig antwoord; “ja dit gebeurt
regelmatig en dit is de normale
procedure”. Het idee is namelijk dat
naderend verkeer zo laag mogelijk
gestuurd wordt en vertrekkend verkeer zo
hoog mogelijk. De ILS wordt dan vanuit
de onderkant aangevlogen. Zeker bij baan
27 kan dat boven het IJsselmeer tot dit
soort situaties leiden.

Uren/minuten APP
 
Het blijft soms lastig om je uren exact op
te tellen (althans dat blijkt uit menig



logbook :-). Er zijn er vele appjes voor,
maar voor de iPhone / iPad is deze gratis
te downloaden (klik op plaatje voor de
link).

-------------Ingezonden bericht---------------
 

GPS iPad ontvanger
M.b.t. tot gebruik van een externe
Bluetooth GNSS ontvanger kan ik iedereen
de Garmin Glo aanraden. Hij ontvangt GPS
en GLONASS signalen. Hoge update per
seconde. Heel klein ding. Ik vlieg er
inmiddels in combinatie met Jeppesen op
een iPad al een klein jaar mee rond.

Pilotengat
 
Het is al weer een paar maanden geleden,
maar een fenomeen om meer van te
weten. Klik op het plaatje voor het
downloaden van de pdf (3Mb) van Hans
van Boven (Meteoroloog).

AirNav Pro
 
Er is een nieuwe versie AirNav Pro. Let op
dat de oude ANP’s (W&B files per kist)
verdwijnen. Klik op het PRO plaatje voor
het downloaden van het ZIP bestand waar
alle ANP's in staan van onze vloot. Dit is
inclusief de D-EMHJ en de gewijzigde
versie van de CJC ivm de Mogas STC.
Mocht je deze files voor Skydemon
hebben en willen delen, mail ze dan,
opdat wij ze kunnen verspreiden.

https://itunes.apple.com/nl/app/uren-en-minuten-calculator/id543277853?mt=8
https://buy.garmin.com/en-US/US/oem/sensors-and-boards/glo-/prod109827.html
https://gallery.mailchimp.com/ff8e1f1d443b157ba37d91319/files/Pilotengat_3_dec_2015_boven_Dronten.pdf
https://gallery.mailchimp.com/ff8e1f1d443b157ba37d91319/files/Airnav_Pro.zip
mailto:les@vliegschool-hilversum.nl?subject=Skydemon%20files&body=Beste%20Frank%2C%0A%0ABij%20deze%20de%20Skydemon%20files%20voor%20de%20VSH%20vloot.%0A%0AGroet%2C%0A


CJC W&B
 
Er zijn veel appjes voor het berekenen van
de Weight & Balance. De enige officiele
bron is natuurlijk het weegrapport in het
POH. Zorg ervoor dat je de appjes op
jouw smartphone of tablet regelmatig
checkt. Zo is bijvoorbeeld de empty
weight van de CJC na de mogas conversie
naar 1.737,07 lbs met een arm van 89,4
inch. Zie de website van VSH voor alle
actuele gegevens.

Simulated forced landing area
Mag je als privévlieger vliegen op 100 ft in
het laagvlieggebied zoals bijv. het gebied
Flevopolder om noodlandingen te
oefenen? Het antwoord is NEE, tenzij een
instructeur of examinator naast je zit. Ook
mag je er niet doorheen vliegen op 100 ft.

Het AIP geeft zoals gebruikelijk het juiste
antwoord:

ENR 5 NAVIGATION WARNINGS
6.1 Low flying areas and low flying
routes

Low flying in civil low flying areas
(see paragraph 6.3) is only permitted
to single engine aircraft for
practising overshoots during training
flights under supervision of an
instructor.

Gevonden voorwerpen
De lade bij de balie van VSH wordt te klein! Voordat we volgend jaar alle gevonden
voorwerpen op een kleedje gaan neerleggen op koningsdag, hierbij het verzoek het
verloren item op te halen. Het is bijzonder welke voorwerpen er achterblijven in
vliegtuigen, en vreemd ook dat sommige voorwerpen niet gemist worden. Ter controle
hebben we op briefjes genoteerd in welk vliegtuig en op welke datum we het hebben
gevonden.

https://gallery.mailchimp.com/ff8e1f1d443b157ba37d91319/files/Airnav_Pro.zip


CBR/CCV luchtvaartexamen tarief
is vanaf 1 april 2016 € 99,95/examen

Vliegtuigen - do's & don'ts
Maak je een harde landing en twijfel je
over mogelijke schade, neem contact op
met onze technische dienst voordat je
verder vliegt.

Pas op dat passagiers niet tegen de stall
warning op de leading edge aanlopen.

Passagiers begeleiden bij het instappen;
regelmatig ontstaat er schade aan de



kwetsbare kaartenbakken.

Niet op de stoelen gaan staan om in of uit
te stappen, en na de vlucht de stoelen
naar achter schuiven.

De deur niet overdreven hard dichtslaan.
Zeker niet als de veiligheidsgordel of de
gesp nog buiten het vliegtuig hangt. Ook
sluit de deur niet goed als er nog
kledingstukken naar buiten hangen.

Deurtje van het bagagecompartiment
altijd closed and locked.

De Piper Archer III uitsluitend verplaatsen
op de grond m.b.v. de towbar aan het
neuswiel, bevestigd in de bagageruimte.
Sturen bij push back én bij pull forward is
alleen dan mogelijk. In rechte lijn mag je
de Piper naar zijn parkeerplaats duwen of
trekken aan de wortel van de propeller.

Stap bij het instijgen voor de zekerheid
niet op de flaps; als ze niet goed geborgd
staan klappen deze naar beneden met een
verwonding tot gevolg.

Gefeliciteerd André!
Op de openingsborrel is de winnaar
bekend gemaakt van de "landmark"
prijsvraag uit info&safetybulletin #9:
André de Bruijn. Gefeliciteerd André met
een gratis vlieguur! Op de foto goed is
"landmark" goed te zien.

Maar wat en waar was het nu eigenlijk?
Het heet "De Groene Kathedraal" en
is een kunstproject vlakbij het
"gesimuleerde laagvlieggebied" waarover
eerder in deze nieuwsbrief te lezen was.
In dit project van kunstenaar Marinus
Boezem is de plattegrond van de

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Groene_Kathedraal


Kathedraal van Reims op ware grootte
nagebootst door aanplanting van
Italiaanse populieren. Tevens is eenzelfde
vorm gecreëerd door de aanplanting van
eiken- en beukenhagen. De link met
luchtvaart is dat deze kathedraal in Reims
staat, waar ook Cessna een fabriek heeft.

Nieuwe prijsvraag!

Wellicht onnodig om te vermelden, maar let op overig verkeer, draai geen steile
bocht en let op je airspeed. Het gaat om de lokatie waar dit is, dus de foto hoeft
niet loodrecht naar beneden gemaakt te worden.

Het gratis vlieguur is op het type waarmee je de foto hebt gemaakt. De locatie is
redelijkerwijs in de buurt van EHHV. Google Earth plaatjes worden niet geaccepteerd. De
actie loopt tot eind augustus 2016 en staat open voor leerling en vliegers van VSH.

https://en.wikipedia.org/wiki/Reims_Aviation


De foto kan je mailen via onderstaande button.
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