Lantaarnpaal
De gemeente heeft recentelijk de oude lantaarnpaal langs de "Rading" op short final 13 vervangen
voor een zeer fraaie LED versie. Ze passen zo mooi in het landschap dat ze voor ons als vlieger
lastig te zien zijn en meestal staan ze uit op het moment dat wij voorbij komen... De vorig paal
die op deze plek stond was lager en gemarkeerd zoals op de Aerodrome Chart van EHHV
aangegeven.

De havendienst is in gesprek met de Gemeente Wijdemeren. Vooralsnog dus goed opletten, ook
op passerende vracht- of hooiwagens.

Flightplan "Route"
De regels bestonden al, maar nu let de FIO meer op de waypoint keuze en kan je worden
teruggebeld na het indienen van een vliegplan. Zo mocht je voorheen in het vliegplan bij (Route)
voor bijvoorbeeld een vlucht van EHHV naar EDWJ (Juist), "DCT" noteren. Je dient nu waypoints
te kiezen met een maximale tussenruimte van 30 minuten (marge van 5 á 10 minuten). Waypoints
kan je aangeven met de volgende syntax;
5220N03305E
SPY
PAM190030 (dus 30 NM vanuit PAM VOR)
De Nederlandse FIO gaf aan dat je ook plaatsnamen mag gebruiken. En in de UK mag dit ook.
Andere landen onbekend.
Bij Route kan je dan bijvoorbeeld dit zetten;
DCT 5220N03305E DCT PAM190030 DCT VLISSINGEN DCT
Vlieg je naar de UK, dan kan je KONAN of VABIK aangeven als kanaalkruising of ergens op de
002E lijn, bijv. 5110N0200E.
En let even op dat je het vliegplan van bijvoorbeeld EBOS naar EGTO niet via Homebriefing kan
doen i.v.m. deze restrictie "Filing of flight plans for flights in, to or from the Netherlands" zoals
vermeld op de site. Het alternatief is Belgocontrol. Of als je credits hebt kan het ook via
Skydemon, AirNav Pro etc.

F-GCJD
Onze technische dienst heeft een Auto

Fuel STC (Special Type Certificate) ofwel
een Mogas conversie uitgevoerd voor onze
Piper Warrior II. Nieuw geplaatst zijn 2
elektrische brandstofpompen (te bedienen
met een A en B switch) en er zijn diverse
leidingen en pakkingen vernieuwd.
Vanaf heden vliegt onze "Française" dus
ook op UL91 of bij voorkeur op Euro98.

Avgas tanken blijft mogelijk, maar alleen
als Euro98 niet verkrijgbaar is (het
prijsverschil wordt dan wel in rekening
gebracht, want dat zit niet verwerkt in de
uurprijs). De checklist is aangepast en tref
je in het vliegtuig aan of op onze
website (wachtwoord is vsh123!).

D-EMHJ
Onze "Duitse" Cessna heeft een grondige
400 uurs inspectie ondergaan. Onder
andere zijn er nieuwe banden, delen van
de remleidingen vervangen en de flaps
afgesteld.
Voor jou als vlieger vallen met name de
Hobbs meter en een iPad mini houder op.
Geen gedoe met iPad zuignap houders en
er zit standaard een voedingskabel in. Dus
plan je vlucht thuis op je iPad mini en klik
hem in de houder. Overigens zullen we
standaard een iPad mini met Skydemon
monteren voor degene die geen iPad mini
heeft. Binnenkort zullen we een sim kaart
plaatsen waardoor het mogelijk is om je
navigatieplan te mailen naar demhj@vliegschool-hilversum.nl om deze te
kunnen openen op de iPad mini van de DEMHJ. In de kist kan je dan de mail
ophalen en laden in Skydemon.
Een externe GPS ontvanger is niet nodig
zoals bleek na de eerste test vlucht.
Samen met de Aspen EFD1000 VFR dus
een hele mooie cockpit!

Magneten check
Voorval in de PH-CJC medio juni. Bij het
checken van de magneten tijdens de run-

up bleken de toeren niet te "droppen". Na
een snelle check door onze technische
dienst, bleek de aardkabel (p-lead) los
geschoten uit de plug (witte omhulsel en
kabel).
Zoals bij veel vliegtuigen, is de motorkap
volledig gesloten en kan je dit niet
checken tijdens de pre-flight. Misschien
wel bij de Warrior II, maar dan was dit
euvel niet opgevallen, omdat de kabel nog
wel in het witte omhulsel zat.
In flight kan het geen kwaad, echter zou je de motor niet uit kunnen zetten met de magneten na
de vlucht (natuurlijk wel met mixture of brandstofkraan sluit). Als je aan de propeller zou draaien
kan je de motor starten met alle gevolgen van dien. Dit scenario is niet gebruikelijk, maar kan
voorkomen zoals bij het naar binnen trekken van de kisten in de hangaar. De magneten zijn in dit
geval niet kortgesloten en staan feitelijk "hot".
In de POH staat ook het volgende;

WARNING

---------------When pulling the propeller through by hand, treat it as if the ignition switch is turned
on. A loose or broken ground wire on either magneto could cause the engine to fire.
Uiteraard is dit vaker voorgekomen en heeft AOPA er een filmpje van gemaakt.

Prop strike
Propstrike tijdens het taxiën van de PHCJC op EHGG.
Let altijd goed op oneffenheden op de
grond of een rode lijn. Oneffenheden
kunnen overgangen zijn tussen gras en
asfalt of afwatergoten zijn op een apron.
Rode lijnen markeren de grens van waar
vliegtuigen niet overheen mogen.
Verminder je taxi-snelheid tot stapvoets,
houdt de stick getrokken en snij de
overgang of goot voorzichtig diagonaal
aan en NIET haaks.
Hoewel de propeller bij dit voorval
nauwelijks beschadigd was, heeft een
propstrike grote gevolgen; de kist is altijd
direct grounded, je kunt dus niet meer
(verder) vliegen vanwege de mogelijke
grote onbalans, de propeller is vrijwel
zeker afgeschreven en de motor (krukas
en lagers) moet worden getest op een
zogeheten shock load.

Too close for comfort

Het blijft opletten als je dicht in de buurt van het circuit komt. Beide vliegers bij deze "near miss"
zijn instructeurs en bekend met EHHV. De C172 zag de Tecnam pas toen deze de bocht maakte
naar het veld. De Tecnam vlieger zag de C172 bij het invoegbeen op "4 uur". Dat is aan het einde
van deze animatie.
Het is een klassiek voorbeeld van een hoogdekker die lager t.o.v. een laagdekker vliegt. Ze
hadden elkaar aan de zuidkant van Maartensdijk al kunnen zien, maar dat is niet gebeurd.
Kotsende passagiers in de C172 waren hier ook van invloed.
Conclusies die beide vliegers getrokken hebben, zijn;
Laat je vlucht niet beïnvloeden door 2 kotsende passagiers
Dat je naderingen verder van het veld moet starten
Doe altijd standaard een radio call als je gaat joinen op downwind (het invoegbeen).
Wat in ieder geval goed en effectief werkt, is dat je je positie en hoogte meldt als je om
"aerodrome information" vraagt. Dan weten ook andere vliegers dat je er aankomt en vanuit
welke richting en afstand tot het vliegveld.
Voor wat betreft de approach richting het invoegbeen. Deze zou je ook ten westen van
Maartensdijk kunnen aanvliegen. Je voorkomt hiermee ook geluidsoverlast boven dit dorp.

3-punts landingen
We zien met regelmaat vlakke
driepuntslandingen bij Cessna's en Pipers.
Een te vlakke landing kan leiden tot
PORPOISING (klik op plaatje voor een
filmpje).

Vooral Tecnam vliegers die nog niet veel
uren hebben op Cessna of Piper zullen
goed aan hun flare moeten werken. Tijd
om dit wat meer aandacht te geven.

Enkele inleidende fouten zijn;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Te hoge nadering
Te hoge final speed
De mind-set dat de baan te kort is
Neusstand en flapssetting
Pilot-Passagier conversie
Ballooning

Merk je al dat item 1 en 2 niet kloppen, ga dan nu al in de go-around. Vliegers staan vaak in de
"landingsmodus" (er zal en moet geland worden). Op 300 ft op final kan je al een inschatting
maken. Even snel flaps bijzetten is niet de oplossing, een go-around wel.
Item 3 zien we tijdens het oefenen van t/g's. Hoewel er baanlengte genoeg is voor een
gecontroleerde landing en take-off.
Bij item 4 is een oorzaak dat je tijdens het flaren van een C172 of P28A al een hoge neusstand
denkt te hebben. De Tecnam heeft een lagere smallere neus dan de grotere vierzitters. Door goed
te flaren met de yoke steeds meer richting je buik ontneem je jezelf weliswaar voorwaarts zicht,
maar je landt de C172 of P28A wél netjes op zijn hoofdlandingsgestel. Ook de flapsetting is
natuurlijk van invloed; je zult door ervaring en training voor iedere kist en in alle omstandigheden
moeten ervaren wanneer "het plaatje klopt". Let er wel goed op dat bij de CF172N de flaps tot
maar liefst 40 graden gaan, dat zijn zéér effectieve klappen die veel luchtweerstand geven, de
snelheid loopt er dus snel uit.
Item 5 is een ietwat cynische opmerking maar wel met een kern van waarheid. Je rol als piloot
verandert hierbij in die van passagier, omdat je verzuimt nog enige input op de controls te geven.
In de landingsfase wordt je geacht actief met "small and smooth corrections" te reageren op de
transitie van neusstand (invalshoek) en snelheid.
Item 6 is wat we regelmatig zien in de vlieglessen. Als vlieger ben je "bang" voor het ballooneffect
bij het afronden. Vaak is het zo dat je dan te grote correcties met de yoke maakt, i.p.v. kleine
bewegingen.
Heb je twijfels over je landingen dan is het nu tijd daar iets aan te doen onder begeleiding van
onze zeer bekwame instructeurs op een vliegtuig of in onze simulator.
Dit filmpje is ook een aanrader. En het gaat niet om de vorm, maar inhoud. Check deze audio file.
Voor de spotify-ers onder ons Ken Dravis.

CARB ICE
Het "seizoen" is weer aangebroken. Let dus speciaal op in deze periode.

RPL MLA conversie naar LAPL SEP
Heb je interesse in het behalen van een LAPL SEP brevet (naast je RPL MLA of in plaats daarvan),
dan is momenteel de procedure relatief eenvoudig en misschien ná 8 april 2018 wel niet meer
mogelijk. Het is namelijk nog niet duidelijk welke eisen er gaan gelden om een RPL SEP geldig te
houden en om dat ná 8 april 2018 naar een LAPL SEP om te zetten. Dit zou kunnen variëren van
het opnieuw doen van je theorie, een profcheck of in het ergste geval de gehele opleiding
opnieuw moeten doen.
Vliegschool Hilversum introduceert het twee fasenplan voor de conversie van RPL MLA naar LAPL
SEP. Een reden voor deze uitbreiding kan zijn dat je met meer dan 2 personen, een hogere MTOW
en/of over de landsgrenzen je vleugels wilt uitslaan.
De conversie van RPL MLA naar LAPL SEP kent een tussenstap via het RPL SEP brevet.

Meer informatie is te vinden op onze website.

RPL SEP HOUDERS OPGELET!

OMZETTING NAAR LAPL SEP KAN TOT 8 APRIL 2018

FAA
Ben je in bezit van een FAA brevet, dan kan je bij ons ook terecht voor een BFR. Dit kan door één
van onze instructeurs en zelfs op een PH kist. Lees alles over het verkrijgen en geldig houden van
een FAA brevet op onze website.

CessnaProFlite (ingezonden bericht)
In mijn speurtocht naar een fraaie app
voor W&B en fuel voor de Cessna' s 172
stuitte ik op "CessnaProFlite". Echt een
topper voor de N, P en S versies. Mooie
graphics, zoekt verbinding met de
METAR's via WIFI, metric stelsel als optie,
kent de vliegvelden, heel
gebruiksvriendelijk etc. En niet
onbelangrijk: de APP is zelfs gratis. iPhone
en iPad.

Voor je favorieten, mocht je ooit eens...

Klik op het plaatje voor de link.

Avionics workshop

De tijd dat je alleen een Bendix King radio
aantreft in je vliegtuig ligt ver achter ons.
In de vloot van VSH tref je ook COM/NAVradio’s, audiopanels en transponders aan
van Garmin, TRIG en Aspen. Bovendien is
er nog meer apparatuur aan boord, zoals
intercom, ELT en GPS. Voor een veilige
vluchtuitvoering is het noodzakelijk dat je
al deze apparatuur doeltreffend weet te
bedienen. En dat je kunt trouble shooten,
en ook weet wat je in de lucht moet doen
als je écht een comfail hebt. De
eerstvolgende (nu nog niet uitverkochte)
is op 27 januari. Check onze website voor
meer informatie of aanmelding.

VSH GA SIM
De VSH GA-SIM is deze zomer helemaal
getuned. We draaien nu op de
professionele simulatiesoftware PREPAR3D
van Lockheed Martin. De SIM instructeurs
staan in het weekend en door de week
klaar om instructie te geven. De webshop
van VSH is nu uitgebreid met een aantal
Trainingsscenario’s op de GA Simulator. De
crosswind training is een echte aanrader
voor iedereen, van te voren ontvang je de
meest uitgebreide reader die er ooit in
Nederland geschreven is over hoe om te
gaan met crosswind! Voor iedereen
geschikt, vanaf nul tot 10.000 vlieguren.

Vliegopleiding studiekosten?
Regelmatig krijgen we de vraag of een LAPL/PPL vliegopleiding aftrekbaar is van de belasting. Het
antwoord is nee, omdat je met een privé vliegopleiding geen commerciële activiteiten mag
uitvoeren.

Een citaat uit "Aanvullende toelichting Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting
2014": De opleiding of studie is gericht op uw beroep of toekomstige beroep.
Ga je door met een CPL of als je een instructeurs rating op je PPL wilt halen, dan zou je het
kunnen proberen. Voor beide heb je een CPL theorie opleiding nodig. Overleg altijd met je/een
accountant of vraag het de belastingdienst.

Autogyro
Onze partner Autogyroschool opent voor de wintermaanden een alternatieve lokatie in de Algarve
op Vliegveld Lagos in Portugal. Dit biedt de mogelijkheid om een eerste stap te zetten in de

omscholing naar het brevet voor de autogyro door daar in een week 10 uur te vliegen.
Omdat er in Lagos geen landingsgeld betaald hoeft te worden kan hiermee de reis en het hotel
bekostigd worden. Bij voldoende belangstelling zal de ons bekende rode Cavalon dan enige tijd in
Portugal staan. Voor meer info benader Remco direct (06-2180 3533) of via de website.

Daarnaast is er een tweede Cavalon in onze hangaar bijgekomen. Deze grijze is van een
particuliere staller, maar kan ook door de Autogyroschool worden ingezet.

Rotterdam TMA
Nabij de CTR van Rotterdam ligt de “Rotterdam 1 TMA” tussen 1500FT en FL55. Het is klasse Egebied, maar wél een TMA. Moet je in dit luchtruim nu wél of niet contact maken met Rotterdam
Approach? Want eigenlijk is het een beetje raar dat gecontroleerd groot verkeer van/naar
Rotterdam in hetzelfde luchtruim als jij in klasse E vliegt.
Het antwoord is dat het formeel wettelijk niet verplicht is (want klasse E), maar dat radiocontact
maken met Rotterdam Approach op 127.025 zéér op prijs wordt gesteld voor de veiligheid. Zo ben
je bereikbaar voor ATC.

Passeren in het circuit
Stel je komt te dicht achter je voorganger te vliegen in het circuit omdat jij sneller bent, of jouw
voorganger (te) ruime circuits draait. Je mag in het circuit nooit passeren of bochten afsnijden,
ook niet als je dat meldt via de radio! Tenzij er gevaar dreigt.
De oplossing kan soms zijn om het circuit te verlaten, als de ruimte in het circuit geen extended
upwind leg of downwind leg toestaat. Wijk echter nooit uit naar de “dead side of the circuit”, daar
kan je namelijk zwevers tegenkomen. Pas altijd See & Avoid toe, en laat via de radio je positie én
je intenties weten. Dan weten de andere vliegers in het circuit ook wat je van plan bent. Het kan
beter zijn het circuit geheel te verlaten dan om een 360 graden bocht ter hoogte van het
downwind entry punt te vliegen!

Formation flight

Vlieg je met meerdere kisten naar België, dan kan dat op 1 vliegplan. Noteer in dat geval bij "(9)
Number" het aantal kisten en bij "(18 Other information)". Het vliegplan ziet er dan zo uit.
(FPL-PHVHD-VG
-5SIRA/L-OV/S
-EHHV0800
-N0100VFR DCT FLO DCT
-EBST0115 EBLG
-DOF/160831 EET/EBBU0050 RMK/FORMATION FLT WITH PHTCM POB2 PHVHC
POB2 PHCBN POB2 FGCJD)
Het is niet aan te raden om één vliegplan in te dienen als de formation flight te ver uit elkaar ligt
in tijd of afstand. Het is voor de RT namelijk handig als alle piloten "ongeveer" op dezelfde
frequentie zitten bij FIR crossings, approaches etc.
Tip: Opfriscursus vliegplan.

Vluchtvoorbereiding en Noise Abatement
Als je de vluchtvoorbereiding met een
navigatie app doet, dan klikken de
waypoints en route meestal "lekker
makkelijk" vast op dorpen en steden.
Maar bedenk je of het ook écht nodig is
om altijd maar over een bebouwde kom
als waypoint te vliegen. Als VFR vlieger
kan je immers ook navigeren op
snelwegen (daar is toch al verkeerslawaai)
en rivieren, spoorlijnen etc.
Als we als sportvliegers maatschappelijk verantwoord willen vliegen betekent dat vooral focus op
het maximaal beperken van onnodige geluidshinder. Zeker in de directe omgeving van Vliegveld
Hilversum willen we je verzoeken om niet (of met klimvermogen) over dorpen en steden te
vliegen. Zo blijven mensen op de grond ook blij met onze hobby! Zie ook: Noise Abatement EHHV.

Twente PPR
Het was even wachten, maar het is
bekend geworden dat EHTW vanaf 30
maart 2017 op basis van 24 uur PPR op
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
opengesteld wordt voor GA vliegverkeer
van buiten.
Op een enkeling daargelaten is er nog
niemand van ons geweest en dus tijd om
daar met onze vloot naar toe te gaan. Wie
weet en afhankelijk van het weer vliegen
we daarna nog even naar Stadtlohn of
Nordhorn.

Flat battery

Heel vervelend: een lege battery omdat
de masterswitch nog aan stond (de meest
voorkomende reden). De procedure van
de jumpstart bij verschillende kisten staat
in de checklist. Bijna onze vliegtuigen
hebben een luikje op de romp voor de
aansluiting van een externe power plug.
Alleen de D-EMHJ heeft geen "external".
Dan moet de bovenkant van de cowling
eraf en zal de kist met een acculader met
zwarte en rode kabel eerst circa 1 uur
opgeladen dienen te worden (een
jumpstarter kan de accu beschadigen).
Da's heel vervelend en je kunt het ook
zeker niet zelf.
Vraag altijd de hulp van een medewerker van de TD (van VSH of op een ander veld) om je daarbij
te helpen.

Gratis Currrency&Conversion training
Omdat Vliegschool Hilversum kennisoverdracht belangrijk vind en makkelijk toegankelijk moet zijn
voor al onze vliegers, stellen we de Currency&Conversie training Drillster GRATIS beschikbaar. Je
ontvangt binnenkort een uitnodiging van Drillster, waarna je toegang hebt tot alle POH vragen die
wij gemaakt hebben.
Voor de houders van een VSH Crewcard kan Drillster een lager eigen risico op moment van
eventuele schade betekenen, zie de website.

Voor de huidige gebruikers; ontdek de compleet vernieuwde Drillster web applicatie!

UK en Ierland
Een vlucht naar de UK is naast het Engelse weer een aardige "pain in the ass" aan het worden.
Enkele illegale "cost sharing" vluchten en overige politieke veranderingen, maken een uitje naar
de UK een bureaucratische exercitie. Naast een vliegplan en het mailen van een GAR form (4 uur
vooraf) voor de UK douane, dien je nu ook 2 uur van tevoren een GENDEC melding te maken voor
de Marechaussee. Dit geldt voor de heen én terugvlucht. De GAR is enkel voor de heenvlucht naar
de UK en Ierland. Voor Zwitserland en Noorwegen geldt dit niet. EHHV is officieel een entry/exit
airport.
Registreer je via deze link. Naast persoonlijke gegevens in moet ook het vliegtuig vermeld worden.
Meer info via deze AOPA pdf.

Frankrijk
Ook Frankrijk heeft de douaneregels verscherpt. Ieder Frans vliegveld heeft zijn eigen
aankomst/vertrek regels en bij het ontbreken van een dergelijk verzoek vooraf, kan het zijn dat je
wordt weggestuurd. Lees vooral of het veld PPR is en of er aankomst/vertrek medingen "PREAVIS
DE VOL SUR L'AEROPORT" gemaakt dienen te worden.
Op bijvoorbeeld Le Touquet geldt hetvolgende;
HOR ATS. PPR PN 2 HR before ETA by email or TEL 09 70 27 08 26
The customs request must include the following information:
- ACFT registration,
- Captain’s name,
- PAX names with passport number or identity card number

Aftekenen brevet
Sinds enige maanden kan naast een examinator ook een instructeur brevetten verlengen n.a.v.
een herhalingstraining (voorheen trainingsvlucht). Hij/zij moet zich dan wel hebben aangemeld bij
het KIWA en een FCL.945 aantekening op het brevet hebben. Een examinator is dus niet meer
noodzakelijk. Let wel, alleen de instructeur die de herhalingstraining heeft gevlogen mag
aftekenen. Dus niet dat de ene instructeur de training doet en dat een andere instructeur het
brevet aftekent.

Landmark fotoprijsvraag
We hebben 7 reacties binnen gekregen van de steeds populairder wordende fotoprijsvraag. Dit
keer was het de Pyramide van Austerlitz die we zochten. Een kleine geschiedenis les;

Generaal Auguste de Marmont kreeg in 1804 opdracht een leger van Franse en Bataafse
(Nederlandse) soldaten te formeren met het oog op een mogelijke militaire invasie vanuit
Engeland. Nederland en Frankrijk waren in die tijd in oorlog met Engeland. Marmont koos
daarvoor het open heidegebied bij Zeist, dat zich niet alleen goed leende voor het houden van
militaire manoeuvres, maar dat ook voldoende schoon (drink)water kon leveren voor zijn leger van
ca 18.000 man.
Nadat Marmont zijn opdracht had uitgevoerd liet hij zijn manschappen in september 1804 een
aarden monument opwerpen in de vorm van een piramide. Op de top liet hij een houten obelisk
plaatsen. Het werk was in 30 dagen klaar en op 12 oktober 1804 werd dit monument feestelijk
geopend.
Marmont noemde de berg naar zich zelf: de Marmontberg. Later droeg hij het bouwwerk op aan
keizer Napoleon, een man die hij zeer bewonderde en waarmee hij had gestreden in Egypte. Hier
had hij de piramides van Gizeh gezien.
Het was koning Lodewijk Napoleon die in augustus 1806 het monument doopte tot de Pyramide
van Austerlitz, een verwijzing naar de slag bij Austerlitz, die zijn broer zo glorieus had gewonnen.
Austerlitz ligt in het huidige Tsjechië en heet tegenwoordig Slavkov.
De prijswinnaar is dit keer Joep van der Velden! Terwijl hij vloog, maakte zijn passagier 4 foto's
en dus van elke kant 1. Een bijzondere foto die dus beloond wordt met een gratis vlieguur op 1
van onze vliegtuigen. Onder de foto's staat de nieuwe prijsvraag.

De prijsvraag voor deze keer is;

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 totdat het
volgende Info&Safetybulletin uitkomt en staat open voor leerlingen, vliegers en instructeurs van
VSH.
Stuur je foto per mail aan ons op.

Online rekenschijf
Wie kan en wil helpen met het maken van
een online rekenschijf?
We hebben een Java versie op onze
website, maar die is niet door iedereen
makkelijk te openen vanwege de
verouderde techniek.
Mail ons als je een idee hierover hebt.

Crosswind from left
Om operationele redenen was baan 13 een tijdje in gebruik ondanks de noordoosten wind. Het
bleek dat enkele Tecnam vliegers en leerlingen niet bedacht waren op het effect van crosswind
van links in de take-off. In de UK zijn een paar voorvallen geweest waarbij de Tecnam links van de
baan uitkwam.
Naast het bekende propwash effect in de take-off (lage snelheid plus vol vermogen), zorgt de
wind van links in combinatie met een verkeerde stick stand (te veel getrokken) voor een extra
groot giermoment. Als je het neuswiel te vroeg los trekt, dan is de kist door de lage snelheid nog
niet goed aerodynamisch bestuurbaar en zal de wind op het kielvlak er voor zorgen dat je met vol
vermogen links de baan af schiet. Dan ben je een gebraden weerhaantje...
Oplossing is stick neutraal (dus niet getrokken) en bij aanvang start vol "in de wind" én wees
bedacht op extra veel voeten rechts. Niet in 1 á 2 seconden vol gas geven - maar rustig vol gas
selecteren terwijl je naar het einde van de baan kijkt - dat geeft ook meer controle. Bij veel
crosswind van links moet je extra attent zijn op het aanhouden van de (denkbeeldige) runway
centerline en de kist bij een snelheid van ongeveer 5KT later dan normaal roteren. Dit kan
uitstekend worden geoefend in onze VSH VFR GA Flight Simulator.

"Oneliners"
LVNL is gestopt met de papieren publicatie van het AIP vanwege de hoge kosten versus de
terugloop van abonnementshouders.
Wil je even snel een planning maken gebruik de online tool Skyvector.
Reglement Vliegschool Hilversum is vernieuwd.
Nieuwsbrief archief is hier te vinden.
Theorie examens kunnen nu per 1 januari digitaal worden afgenomen.
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