
 

 
Info&Safety bulletin 4 

 
Final speed Tecnam 
We hebben tijdens een instructeurs vergadering besloten om de final speed van de Tecnam op 60 
knopen te houden (voorheen 55 knopen) bij 40 graden flaps setting. Deze snelheid is gekozen 
voor een betere controle van de kist en de baan lengtes zijn (zelfs op EHHV) lang genoeg als je 
de baan op standaard wijze aanvliegt. Voor flapless landingen kies je 65 knopen. Bij 40 graden 
flaps en gust, de halve gust factor erbij. Dus 30010G20, +5 knopen. 
 
Opfris cursussen 
Op veler verzoek starten we met theoretische en praktische opfris cursussen. Een veel gehoorde 
opmerking onder gebreveteerden is dat de theorie steeds verder wegzakt en dat de meesten niet 
echt meer een boek ter hand nemen, zo van “hoe zat het ook al weer”.... Een week voor de les 
krijg je wat testvragen en een handout. In 3 uur tijd tussen 09:30-12:30 uur krijg je een 
samenvatting, kan je vragen stellen en worden de testvragen behandeld. Mail naar 
info@vliegschool-hilversum.nl voor aanmelding. Ieder vak kost € 45,- per persoon. Lokatie 
Vliegschool. 
 

zaterdag 
01-11-2014 

Meteorology-Operational procedures (Luchtvaartmeteorologie) 
Frank Morelisse 

zondag 
23-11-2014 

Mass & Balance-Performance-Operational procedures (Prestatieleer) 
Hans ten Hove Jansen 

zondag 
30-11-2014 

Principles of flight (Aerodynamica) 
Hans ten Hove Jansen 

zaterdag 
17-01-2015 

Navigation-Flight planning & Monitoring (Navigatie) 
Frank Morelisse 

zondag 
22-02-2015 

Aircraft General Knowledge-Operational procedures (Vliegtuigtechniek) 
Hans ten Hove Jansen 

zaterdag 
28-03-2015 

Air Law-Operational procedures (Luchtvaartwetgeving) 
Maarten van Andel 

zaterdag 
02-05-2015 

Human Performance and Limitations (Luchtvaartfysiologie en psychologie) 
Laurens Schols 

zaterdag 
09-05-2015 

Communication (Radiocommunicatie VFR) 
Maarten van Andel 

 
Opfrisser RT praktijk incl. excursie naar de verkeersleiding van Schiphol 
Voor € 145,- bieden we een speciale opfrisser aan om je praktische-vlieg-communicatie- 
vaardigheden weer op te poetsen. De training wordt verzorgd door een bekende en actieve 
luchtverkeersleider die in 2,5 uur en in groepjes van 6 de praktijk van alle dag weer met je 
doorneemt en praktisch oefent. Ook een mooie gelegenheid om je ervarings vragen te stellen. De 
cursus is op zaterdag 8 november van 9:30-12:00 uur. Aanmelden les@vliegschool-hilversum.nl 
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Impressie rondje Dortmund (clubvlucht Augustus) 
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GEN 3.2 kaartcorrecties 

 

   

   

 
EHHV exit 07 en 25 
Zorg dat je de nieuwe landing chart 07/25 van EHHV hebt. Doordat Zonnestraal nu geen 
psychiatrische instelling meer is, is de exit veranderd, de exit van 07 en 25 zijn respectievelijk op 
de crosswind leg 115 en 205 graden. Even ter herinnering als er niets staat aangegeven geldt 
deze regel: Standaard exit op 45 graden van het crosswindbeen.  

 
De approach pijlen vanaf de Loosdrechtse plassen zijn ook verdwenen. De checklists in de kisten 
zijn aangepast. VAC 13/31 en 07/25. 
 
Ter ondersteuning, in de maak zijn deze kaarten en komen alle 6 in de crew ruimte te hangen. 
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EHRD 
Er zijn wijzigingen in de intersecties. 
 
EHTE 
Er zijn nieuwe landing charts 08/26 beschikbaar vanwege de baanwijziging. 
 
EBAW 
Ik kom er graag, maar moest vorige maand € 61,- afrekenen voor een Tecnam landing-, opstijg-, 
parkeer- en passagiersfee. Was nota bene een les. 
 
Transponder (herhaling) 
Voor degene die nog steeds met ON op de transponder rondvliegen onder de Schiphol TMA; 
 

SCHIPHOL TMA 1: IN ORDER TO REDUCE AIRSPACE INFRINGEMENTS, ALL MOTORIZED ACFT 
FLYING UNDERNEATH SCHIPHOL TMA 1 ARE STRONGLY RECOMMENDED TO LISTEN OUT ON 

AMSTERDAM FIC FREQ 124.300 

Zet je transponder dus op ALT (...ALTIJD!) 
ON dus nooit! 

 
Contactpersoon 
Nogmaals een oproep om contact gegevens door te geven in geval van nood. Graag een mailtje 
naar info@vliegschool-hilversum.nl met jouw naam, contactpersoon en telefoonnummer. 
 
 
Right seat flying 
Er heeft zich een voorval voorgedaan dat een leerling vlieger vanaf de rechterstoel een solo vlucht 
heeft uitgevoerd van Teuge naar Hilversum. Eén en ander was naar aanleiding van een defecte 
trimknop van de linker stick van een Tecnam (rechts was wel in orde). De leerling belde voor 
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vertrek onze Technische Dienst en de leerling maakte daaruit op dat hij de vlucht kon uitvoeren 
vanaf de rechter stoel ipv vanaf de linker stoel de rechter trim te bedienen. Laten we zeggen dat 
het hier om een communicatie probleem ging en dat alles goed is verlopen, maar dat dit pas mag 
als dit geoefend is. In de POH van de Tecnam staat dit ook expliciet vermeld. 
 
Voor vliegers die vanaf de rechterstoel willen vliegen, organiseren we check-outs. Dit zijn 2 
vluchten met instructeur van 45 minuten, waarbij het gangbare airwork en landingen worden 
geoefend. 
 
Radio calls in circuit 
Een gebreveteerde Tecnam vlieger A van ons was solo circuits (baan 31) aan het oefenen. Op 
downwind kwam een Cessna vlieger B ook het circuit in. A zag dit en was in de veronderstelling 
dat B weer uit het circuit vloog. Helaas niet, want B bleek een iets ruimer circuit aan te houden, 
waarop ze naast elkaar op base terecht kwamen. B maakte radiocontact en gaf aan dit niet te 
kunnen waarderen dat hij aan de binnenzijde werd ingehaald. Op de grond is e.e.a. besproken, 
waarbij B aangaf dat A de radio moest gebruiken als hij iemand voor zich zag invoegen. 
 
De circuits van A zijn hier duidelijk te zien. De track van B heb ik wel gezien op 
http://inzicht.bezoekbas.nl en waren inderdaad wat ruimer dan de vlucht van A, maar heb ik geen 
schermafbeelding meer van. 

 
 
Het gaat in dit bulletin niet over de schuldvraag, maar over wat we ervan kunnen leren. Vlieger A 
had natuurlijk voorrang, maar is over het hoofd gezien door B. Een linkerbocht met een Cessna 
helpt ook niet qua uitzicht. A twijfelde of hij een oproep moest doen, maar heeft achteraf spijt dat 
hij niets gezegd heeft over de radio. Een positiemelding van A á la “PH-VHA downwind rwy 31” is 
vaak genoeg om je aanwezigheid te melden. Wat ik ook waardeer is dat e.e.a. op de grond is 
uitgesproken en dat je daar dan weer niet de radio voor gebruikt. Overigens vind ik de gevlogen 
circuits van A er strak uitzien. 
 
Trainingsvlucht 1 
Liever niet natuurlijk, maarrrr als je je trainingsvlucht in het buitenland wilt doen, neem dan het 
betreffende KIWA formulier “verklaring trainingsvlucht” mee en laat de instructeur tekenen bij 
onderdeel 9. 
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Helaas heeft het KIWA geen vertaalde versies (misschien na mijn melding binnenkort wel...), dus 
probeer je instructeur te overtuigen dat hij zonder problemen mag/kan tekenen. In de praktijk 
blijkt dat met name Franse instructeurs huiverig zijn. 
 
Trainingsvlucht 2 
Als je een MEP bevoegdheid bezit, kan je je MEP profcheck ook gebruiken voor de verlenging SEP, 
mits deze check binnen 3 maanden voor het verlopen van je SEP gedaan wordt (dus NIET in je 
gehele “vliegjaar” van geldigheid). De examinator dient dan het formulier in te vullen bij 
onderdeel 9. 
 
Trainingsvlucht 3 
Er zijn geen wettelijke eisen t.a.v. deze vlucht, maar wij als vliegschool willen tijdens de 
trainingsvlucht minimaal een gesimuleerde noodlanding een flapless- en glijlanding zien. 
 
Trainingsvlucht 4 
Mocht je bijv. een 737 rating hebben, dan kan je die SIM profcheck gebruiken als 12e 
trainingsvlucht uur. Scheelt weer een uur. 
 
Wake turbulence 
Dinsdag 2 september j.l. deed zich een geval van wake turbulence voor tijdens de flare op rwy 36 
met een van onze vliegers. De Cessna vlieger dacht in eerste instantie dat het een windstoot of 
plaatselijke thermiek was. Het was echter nagenoeg windstil. Plaatselijke thermiek zou kunnen, 
maar de correctie in de flare bleek best wel heftig te zijn aldus de vlieger. Een doorstart werd 
zelfs overwogen. Tijdens het "balie" gesprek bleek een helicopter iets te kort het circuit had 
gevlogen waardoor deze feitelijk iets te dicht op de Cessna vloog. De vlieger schatte deze afstand 
rond de 200-300m. Wake turbulence dus.  

 
De vlieger met zo'n 150 uur ervaring had hier geen moment aan gedacht en was volgens zeggen 
hier in de opleiding nooit op gewezen. Voor degene die dit fenomeen ook niet (meer) kennen: 
houdt ruime afstand op je voorligger of beslis tijdig voor een go-around! En check deze video 
even http://youtu.be/xFhD2W1UeLo 
 
KIWA 
De KIWA koppelt je SEP verlenging niet meer terug. Lees meer. 
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Mijdt steden/dorpen 
Na een proefles vlucht op 16 juli boven Weesp (inclusief 3 orbits) werd de vlieger gebeld door de 
luchtvaartpolitie. Het bleek dat een bedrijf een melding gemaakt had. Uiteraard staat dit niet in 
een NOTAM. Advies is dan maar om vele orbits te vermijden. 
 
LPE-level 4 voortaan vier jaar geldig 
Bij de invoering van EASA PART-FCL is de geldigheidsduur van LPE-level 4 verlengd van drie jaar 
naar vier jaar als je de LPE gaat verlengen. De geldigheidsduur van level 5 is ongewijzigd en blijft 
zes jaar. Heb je level 4 of 5 en je moet een profcheck doen? Dan zou je die profcheck in het 
Engels kunnen laten afnemen door mij als examinator en daarmee level 6 kunnen bemachtigen. 
Het verlengen of verbeteren van je LPE kost via www.atc-comm.nl € 149,-. 
 
Logboek wel of niet? 
Maarten van Andel heeft opheldering gevraagd of je nu wel of niet het logboek bij je moet 
hebben tijdens een vlucht. Hieronder het antwoord. 
 
In de Regeling vluchtuitvoering 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024167/geldigheidsdatum_10-07-2014 staan de documenten 
genoemd die een vlieger aan boord moet hebben wanneer hij of zij gaat vliegen, daar hoort ook 
een luchtvaartkaart bij (current issue). 
 
Voor logboek controle bestaat dus geen EASA regelgeving. Het is niet verplicht een logboek bij u 
te dragen tijdens de vlucht, u hoeft het ook niet op de grond te kunnen tonen. In de praktijk blijkt 
wel dat veel vliegers het logboek toch bij zich dragen tijdens de vlucht. 
 
Bij brevetverlenging (in Nederland) kan KIWA Register B.V. de logboeken opvragen. Daarnaast 
mag de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzage verlangen bij incidenten of ongevallen. 
 

In de volgende berichtgeving komt een complete lijst volgens de EASA regelgeving welke je bij 
moet hebben als vlieger en welke documenten van het vliegtuig aan boord moet zijn. 

 
LVNL 
Via www.homebriefing.nl kun je bij “User Profile” instellen of je een email en/of sms wilt 
ontvangen aangaande je vliegplan. Je kunt ook kiezen om je ingediende vliegplan te laten 
mailen/sms-en en een akkoord melding te krijgen. Kies dan voor FAM (FPL associated messages 
(bijvoorbeeld DLA, CHG etc.), FPL en Status of Proposal. 

 
 
In de HELP sectie staat dit niet duidelijk vandaar dit bericht. 
 
Long ACK, MAN, REJ, Short ACK, - + Original Message en Slot Messages zijn meldingen voor IFR 
verkeer. 
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Als je geen prijs stelt op dit soort berichten kun je alle vinkjes uitzetten en kan je enkele keren op 
“refresh” clicken om te kijken of je vliegplan akkoord is. Onder I en D staan dan 2 groene vinkjes. 

 
 
Brandstof 1 
Als je een wat langere vlucht maakt, geef dan je brandstof wensen de dag voor de vlucht door. 
We tanken dan de gewenste hoeveelheid voor je af. Je voorkomt hiermee een te volle kist en 
voor ons wat werk om eventueel de inhoud te verminderen. Doen we graag, maar je vertrektijd 
kan hierdoor wat uitlopen. Als je gelijk je landing- en vliegveld kaartjes doorgeeft, liggen die voor 
je klaar. Tank je in het buitenland, zorg dan dat bon op naam komt te staat van 
“Luchtvaartbedrijf Ben-Air BV”. Dit ivm het terugvragen van de buitenlandse BTW/VAT. 
 
Brandstof 2 
Vanaf heden geldt, uitsluitend voor de SKB, geen brandstof toeslag meer ad. € 15,00 per uur 
(CJC en CBN dus nog wel). De SKB is namelijk geschikt gemaakt voor Euro 98, en dat zullen we 
op EHHV dan ook zoveel mogelijk tanken. Geef bij het boeken dus je wens door, SKB of CBN. 
Gebruik wel iets regelmatiger de CVV omdat Euro 98 iets vluchtiger is, waardoor carburateur ijs 
sneller kan ontstaan. In de SKB mag je Euro 98 en AVGAS 100LL in alle verhoudingen gemengd 
gebruiken. 
 
In Duitsland kom je steeds vaker UL91 tegen, dit is een nieuwe variant AVGAS, echter dan 
ongelood. Dit mag je zonder problemen in de SKB tanken. De CBN en CJC zijn uitsluitend geschikt 
voor AVGAS 100LL, dit komt doordat hier een ander type Lycoming motor inzit, die niet op andere 
brandstoffen mag lopen. 
 
Mocht je twijfelen, neem contact op met de TD of kijk anders even op de vleugel voor deze 
sticker; 

 
Heb je nog vragen of thema's voor het volgende bericht? Ik hoor het graag. 
 
Happy landings! 
 
Frank Morelisse 
Head of Training 
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