
 
Info&Safety bulletin 5 

 
Update naderingskaarten 
Omdat de exit van 07/25 is aangepast en onze “oude” naderingskaarten aan vervanging toe waren is er 
een nieuwe reeks beschikbaar. Dit hangt naast het Safety Management bord/brievenbus. Deze link kan 
je gebruiken om ze zelf te downloaden. Let op: dit is geen vervanging van de officiële AIP 
naderingskaarten. 
 

   

 
LAPL info 
Voor een LAPL houder geldt dat het brevet geldig gehouden wordt door 12 uur in de laatste 2 jaar te 
vliegen met 12 starts en landingen vanaf de “Initial issue” datum. Hiervan is 1 uur herhalings training 
(geen trainingsvlucht zoals bij een PPL(A)). Deze vlucht moet een uur duren, maar kan je ook opdelen in 
bijv. 10x 6 minuten. Er gelden geen officiële eisen aan deze herhalings training. Als vliegschool willen we 
in deze sessie(s) wel een stall, gesimuleerde noodlanding en een fraaie landing zien. Er staat geen “Valid 
Until” datum op een LAPL brevet en hoeft ook niet door een examinator gechecked en afgetekend te 
worden. 
 
Even dachten we dat het een foutje was, want hoe 
toon je dan aan dat je aan de eisen voldoet? Dit 
heb ik voorgelegd aan de KIWA, hier het antwoord; 

“Bij controle van de luchtvaartpolitie dient de 
brevethouder van de LAPL inderdaad de gevlogen 
uren, welke in het logboek zijn genoteerd, aan te 
tonen. De luchtvaartpolitie zal beoordelen of de 
brevethouder van de LAPL voldoet aan de vereiste 
uren.” 
 

Hieruit blijkt dus, in tegenstelling tot eerdere berichten, dat je je logboek wel bij je moet hebben. Dus 
werk je logboek goed bij en houd zelf in de gaten (agendeer in je agenda) of je aan de eisen blijft 
voldoen.  
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“Near miss” (voorval) 
Op 18 oktober j.l. kwamen 2 Tecnams redelijk dicht bij elkaar tijdens het uitvoeren van proeflessen. Ik 
heb mijn collega niet gezien, gelukkig andersom wel. Ik bestuurde de SIRA ..990 die vanuit het oosten 
kwam. Mijn collega in de SIRA ...011 kwam uit het noorden. We keerden na de proefles van 30 minuten 
weer terug naar EHHV. 
 

 
 

   

 
Om EHP25 te vermijden koos ik in dit geval voor een hoogte van 2300 vt en moest naar 700 vt voor de 
“Ecoduct” entry. Een daling in de nadering van een vliegveld brengt altijd een risico met zich mee. 
Uiteraard kijk je goed om je heen voordat je daalt, maar je zit met een dode hoek en het contrast. Een 
vliegtuig onder je is veel slechter waar te nemen dan eentje boven je. Ik hanteer altijd een hogere 
“airspeed” om daarmee een onderliggend vliegtuig vóór te zijn. Het snelheidsverschil van 31 km/uur zie 
je terug in de screenshots. Daarnaast mik ik ruim voor de entry op 700 vt. Ik raad iedereen af om boven 
een entry dalend aan te komen. Niet alleen bij ons, maar ook op andere velden zie je “para kisten” en 
sleepkisten dit regelmatig doen. SIERRA bij EHTE is daar een voorbeeld van. Bij twijfel maak ik een 
soort van uitkijkbocht. En soms is het bij het aanvliegen van een entry juist handig om even naar 600 vt 
te dalen, om ander verkeer op downwind makkelijker te spotten. Op EHLE hanteren ze 2 minuten voor 
Bravo op 700 vt, naar aanleiding van een ongeluk in juli 2009.  
 
Het is beter als we rond de 1 of 2 minuten hanteren om voor de betreffende entry op 1000 vt te vliegen 
(700 vt is misschien net iets te laag boven de bossen of bebouwing). Ook een goed gebruik is om een 
radio oproep voor vliegveld informatie aan te grijpen om je positie kenbaar te maken. Bijv. “Hilversum 
radio, PH-VHA overhead Loosdrechtse plassen request aerodrome information”. Tips zijn welkom. 
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METAR EHKD 
Van een van onze vliegers kreeg ik bijgaande foto en METAR EHKD. 
 

 
 
Het gaat hier om een AUTO METAR en mij werd gevraagd wie de TREND in deze METAR maakt? 
 
Navraag bij onze “huis luchtvaartmeteoroloog” leverde dit antwoord op; 

“De TREND wordt gemaakt in Woensdrecht, op het meteorologisch centrum van Woensdrecht. Op EHKD 
zit geen meteoroloog. Eigenlijk hetzelfde systeem als voor EHRD, EHGG en EHBK. Daar wordt de trend 
in de Bilt bij het KNMI gemaakt”. 

 
Zicht 
Wat betekent zichtwaarde in de METAR nu eigenlijk als je een rondje wilt vliegen? Ik heb het dan niet 
over de RVR, maar over het visuele zicht op vlieghoogte. Wat geeft METAR aan voor jou als VFR vlieger?  
 
KNMI definitie van zicht: “Grootste afstand waarop een zwart object van voldoende afmetingen bij 

daglicht kan worden gezien en herkend tegen de hemel vlak boven de horizon gedurende daglicht of zou 
kunnen worden gezien”. 

 
Het zicht kan door een menselijke waarnemer, een automaat (scattero- of transmissometer) of een 
combinatie van beide bepaald worden. Een luchtvaartmeteoroloog stelt de mate van doorzichtigheid van 
de atmosfeer vast aan de hand van zichtkenmerken, zoals die rondom een vliegveld aanwezig zijn. In de 
METAR wordt het kleinste horizontale zicht op ooghoogte (1,5m) rondom het weerstation gerapporteerd. 
De metingen van een scatterometer worden middels een geprogrammeerd algoritme herleid naar de 
METAR waarden. Als de zichtwaarde tussen 2 bandbreedtes liggen, worden deze herleid naar de laagste 
van de twee stappen. Voorbeelden; 

● zicht is 370m gecodeerd wordt 0350 
● zicht is 5700mgecodeerd wordt 5000  
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Het zicht in de METAR wordt afgeleid uit de 10 minuut gemiddelde waarden van een scatterometer en 
geregistreerd op 5 minuten vóór het tijdstip METAR-bericht. Dus een bericht voor 10.25 UTC is 
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van 50 achtereenvolgende 12 seconden waarden op de 
tijdstippen 10:15:12, 10:15:24, ...10:25:00. Dit neemt gelijk het misverstand weg, dat de METAR een 
verwachting is. 

 
 

Een vorig jaar gehoorde vuistregel (Meteo special) binnen de luchtvaartmeteorologie is dat het zicht op 
vlieghoogte ca. 1500 vt de helft is van wat er in de METAR staat. Eens kijken wat dat in de praktijk 
betekent als je de METAR van EHAM bekijkt. Op 20 november zag het weer op papier er zo uit. 
 

 

 
 
Positie was begin van RH downwind 31 (over betonpad) kijkend naar het noorden richting het veld. 
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In de praktijk op 700vt zag het er zo uit en dat klopt dus met de vuistregel. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
Theorie-opzet succesvol verlopen 
Op 1 november was de start van de nieuwe theorie opzet (zie onderstaande linker foto). Zowel theorie 
leerlingen als gebrevetteerden namen deel aan de Meteorologie klas. Inmiddels zijn Presatieleer, 
Aerodynamica en Vliegtuigtechniek ook de revue gepasseerd. 
 
In 3 uur tijd kregen leerlingen een samenvatting en gebrevetteerden beleefde veel “oh ja” momenten in 
het kader van opfrisser. Opzet dus geslaagd en voor ieder vak wordt dit de standaard. 
 

  

 
Refresher RT 
De opfrisser begon met een inventarisatie rondje (bovenstaande rechter foto). De onderwerpen waar de 
meeste vragen over gingen zijn (misschien herkenbaar!?);  

- vertrek- en aankomst van een gecontroleerd veld. CTR crossing (Schiphol), 
- wat te doen als men de weg kwijt is, 
- het nut van het oproepen van het Flight Information Center en hoe zij te werk gaan, 
- het vliegen in class E- en onder A airspace en het gebruik van VFR cruising altitudes, 
- bovenstaande items en nog meer zijn uitvoerig beoefend. 
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Refresher schema voor komende periode. 
 

zaterdag 17-01-2015 Navigation-Flight planning & Monitoring (Navigatie) Frank Morelisse 

zaterdag 31-01-2015 RT refresher 

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 

 
Belgische AIP 
Net zoals de Nederlandse AIP is gebruik van de Belgische AIP gratis. Voor het Meteo deel moet je een 
account aanmaken (ook gratis). Als je de sectie AD doorloopt zie je dat er wat velden zijn waar geen 
landing- en naderingskaarten van beschikbaar zijn, zie bijv. EBBT; 
 

 
 
Op mijn vraag waarom dit niet beschikbaar is, was dit het antwoord; 

“Van de private vliegvelden ontvangen wij slechts beperkte informatie via de Belgische CAA. Deze 
informatie wordt door ons gegroepeerd in de tabel opgenomen in de sectie AD 2.2 (of AD 3.2 als het 
een heliport is). De andere secties zijn dan ook effectief leeg zoals aangegeven in de noot.  Het is niet 
zo dat deze informatie in een andere uitgave van de AIP wel beschikbaar zou zijn”. 

 
Prijzen 2015 
Voor het komend vliegjaar geldt geen weekend/week tarief meer. Onderstaande prijzen gaan per  
1 januari 2015 in en zijn incl. 21%BTW. 
 

PH- met Crewcard zonder Crewcard 

VHA, VHC, VHD en TCM € 137,- € 154,- 

SKB € 187,- € 209,- 

CBN (incl. € 15,- brandstoftoeslag) € 202,- € 224,- 

CJC (incl. € 15,- brandstoftoeslag) € 222,- € 244,- 
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De Crewcard 2015 komt er aan! 
Ook in 2015 kunt u weer gebruik maken van de VSH Crewcard met de daarbij behorende gereduceerde 
tarieven en diverse andere voordelen. 
 

 
 
 

De (bekende) voordelen: 
●Vliegen voor gereduceerde verhuurtarieven VSH (ongeveer 10% korting) 
●Verlaging eigen risico bij schade van € 2.200,- naar € 1.000,- 
●Korting op je vliegmedische keuring bij KLM Health Services 
●Korting bij Vliegveldrestaurant Hilversum 

Nieuwe voordelen in 2015 zijn: 
●Deelname aan opfriscursussen bij VSH voor € 25,- (i.p.v. € 45,- per sessie) 
●Gratis gebruik van buitenlandkaarten (DU, BE, FR, VK) voor dagtrips (*) 
●Gebruik van een iPad mini met navigatie software van SkyDemon (*) 

 
(*) Indien beschikbaar en vooraf gereserveerd 
 

De prijs van de VSH Crewcard bedraagt € 250,- voor het gehele kalenderjaar 2015. Na betaling zal de 
Crewcard voor je worden aangemaakt en ligt hij voor de eerstvolgende vlucht voor je klaar. 
 
Binnenkort ontvang je per post op je huisadres een pro-forma factuur. Deze factuur kun je gebruiken 
voor je betaling. Het betreft, voor alle duidelijkheid, een pro-forma  factuur , dat wil zeggen dat je deze 
factuur kunt weggooien indien je wellicht geen gebruik wenst te maken van de Crewcard met alle 
bovenstaande voordelen. 
 
Heb je nog geen Crewcard? Wij maken graag een pasfoto op de vliegschool, of je kunt ons zelf een 
leuke pasfoto toesturen per mail. 
 
Aankondiging enquête onder klanten VSH 
Als vliegschool cq. vliegclub willen onderzoeken wat jou wensen zijn als (aspirant)vlieger. Misschien ben 
je op zoek naar een extra training/rating (nachtvliegen, instrument enroute etc), meer theorie training, 
of heb je andere wensen. Ideeën over onze huidige dienstverlening zijn welkom. We kunnen van alles 
verzinnen, maar we willen dat onze toekomstige activiteiten breed gedragen worden en hopen dat 
iedereen de enquête invult. Om het nut te onderstrepen bieden we gratis een vlieguur aan op een kist 
uit onze vloot naar keuze. 
 
Binnenkort ontvang je via de mail een verzoek om deze enquête in te vullen. 
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Unusable fuel 
Bij menigeen is de gedachte “ik kan het in geval van nood gebruiken, maar liever niet omdat het 
verontreinigde brandstof is met vuil of water…”. 
 

 

 
Hier het antwoord. Een blik in een brandstoftank van de Tecnam, laat zien dat het brandstof filter 
(gaasje rechtsonder) in de tank een paar centimeter boven het laagste punt zit. 
 

 
 
Bij een Piper ziet het er zo uit. 

 
 

Misschien als je extreem ongecoördineerd vliegt wel, maar laat het maar niet zover komen. Unusable is 
echt niet te gebruiken.  
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EHAM, dat moet in je logboek staan! 
Op zondag 26 oktober jl. zijn we met maar liefst volle 6 vliegtuigen van VSH naar Schiphol geweest. 
Voor de meeste van onze piloten betekende dit de eerste keer vliegen naar onze grote buurman. EHAM 
is er toch eentje die je als Hollandse piloot in je logboekje wilt hebben. 
 
Vliegen op Schiphol is niet heel ingewikkeld, maar je moet wel goed op de hoogte zijn van de specifieke 
procedures én je moet je RT natuurlijk goed op orde hebben want het is altijd druk op de frequenties 
van Tower en Ground. Verder moet je natuurlijk weten wanneer je bijvoorbeeld Delivery oproept en je 
de speciale frequentie van het K-Apron gebruiken moet. We vlogen via Victor en Bravo aan op het 
standaard circuit (threshold baseleg approach) van runway 22 (de Oostbaan van maar liefst 2 kilometer 
lang en 45 meter breed). 
 

  

 
Tussen de middag hebben we genoten van een lunch bij Wings op Schiphol Oost. Eigenaar Martin de 
Zwart had zijn restaurant speciaal voor onze VSH bemanning op zondag open gesteld. Het was ook nog 
eens de laatste werkdag van de MD-11 van de KLM, ook de DC-3 PH-PBA was actief (dank voor de foto’s 
Hans!). 
 
We hadden via een van onze zeer actieve vliegers (waarvoor dank Peter!) geregeld dat de normale 
tarieven ietsje vriendelijker naar beneden werden bijgesteld bij de handling partner KLM Jet Center. 
Reken toch op een bedrag rond de € 300,- voor ground handling, landing, parking, take off, passenger 
fee, security, noise, governmental levy etc… Maar daar krijg je dus wel een follow me  busje voor met 
een marshaller met oranje pannenkoeken☺. 
 

  

 

Als er piloten zijn die dit ook eens willen meemaken (dat kan ook met instructeur), stuur ons dan even 
een berichtje. Als je geluk hebt mag je een 360 orbit around the tower maken… PH-CJC did this!. 
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Kaartcorrecties 

51°33'15"N 004°32'57"E Insert symbol parachute jumping exercise area (Seppe 
Airport). 

volgens mij staat ie eral!? 

51°37'N 004°36'E 

51°27'N 004°38'E 

Delete symbols parachute jumping exercise area. de eerste kan ik niet vinden, de 2e ligt onder 
Zundert 

APRX 53°19'11"N 
005°59'35"E 

Delete heliport symbol. 

 

ATS AIRSPACE 
CLASSIFICATION TABLE 

Radio requirement replaced by radio communication 
capability requirement and continuous two-way 
air-ground voice communication required, details see 
ENR 1.4. 

Komt vanzelf op de volgende VFR kaart in de 
klasse tabel te staan. Voor ons niet van belang. 

BTN 52°10'N 004°20'E 
and 53°30'N 006°30'E 
and 54°00'N 004°00'E 

Replace (6x) SRZ North Sea area Amsterdam by RMZ 
and TMZ North Sea area Amsterdam. 

 

de andere 5 mag je zelf in de Noordzee 
zoeken... 

APRX 51°14'N 005°36'E Insert RMZ Budel, details see ENR 2.2. RMZ als tekst toevoegen naast ATZ 

APRX 52°30'N 005°33'E Insert RMZ Lelystad, details see ENR 2.2. 
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APRX 52°12'N 006°02'E Insert RMZ Teuge, details see ENR 2.2. 

 

APRX 51°30'N 005°01'E Replace SRZ Regte Heide by EHR58, details see ENR 
5.1. 

 

APRX 52°25'N 005°30'E Replace SRZ VFR area Lelystad by EHR100, details see 
ENR 5.1. 

 

 
ATZ 
Wellicht al bekend, maar er bestaan 2 soorten Aerodrome Traffic Zones. Eén in een militaire CTR en één 
rondom een ongecontroleerd vliegveld. De laatste die is toegevoegd is Teuge. Een ATZ is aangewezen 
als bijzonder luchtverkeersgebied ter bescherming van het luchthavenverkeer. Wanneer zijn deze nu 
voor ons van toepassing? 
 
Teuge, Lelystad etc zijn voor ons niet belangrijk, want deze zijn buiten UDP enkel actief voor IFR-, 
militair verkeer of reddingsdiensten. 
 

 
 
MIL CTR ATZ’s hebben een straal van 2 Nm en een hoogte vanaf de grond tot 2500 vt AMSL. Je wordt 
geacht buiten de openstellingsuren van de CTR buiten dit gebied te blijven. Ook tijdens openingstijden 
hoor je regelmatig van de verkeersleiding dat je vrij moet blijven van de ATZ. Plan er omheen. 
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RMZ? 
Een nieuw fenomeen Radio Mandatory Zone. Dit is de officiële definitie; RMZs are areas wherein the 

carriage and operation of radio equipment is mandatory. Before entering a RMZ an initial call shall be 
made by pilots on the appropriate COM channel. 

Het gaat hier met name om een verlaging van klasse E airspace ten behoeve van IFR verkeer en de 
daarbij behorende weerslimieten. Met name op de Duitse VFR kaarten zie je klasse F airspace bij diverse 
CTR’s en die zullen vanaf 11 december aangepast worden. 
 

 
 
 

  

 
Voor Nederland gelden deze RMZ’s, die dus feitelijk de ATZ gebieden behelsen. 
 

 
 
Pinch Hitter cursus (verslag) 
Afgelopen zomer las ik in een VSH nieuwsbrief de mogelijkheid tot het volgen van een korte vliegcursus 
voor personen die regelmatig als passagier mee vliegen en i.g.v. medische problemen met de PIC, het 
stuur kunnen overnemen en het toestel veilig aan de grond kunnen zetten op een vliegveld of anders. 
Dit sprak me aan omdat ik regelmatig als passagier met mijn zoon vlieg (heeft 4 jaar z'n PPL) en ik zelf 
een enthousiast luchtvaart hobbyist ben en 28 jaar geleden zelf op Hilversum wat vlieglessen heb 
gevolgd. Eind oktober begonnen met de eerste les en 21 november 2014 de cursus afgerond na 11 
instructie uren, 6 uur vliegen en 13 landingen met goed gevolg het Pinch Hitter certificaat heb gehaald.  
 
Het was een prachtige ervaring 
om nogmaals van dicht bij het 
vliegen te kunnen proeven onder 
het relaxte en kundige toezicht 
van Frank Morelisse die het geheel 
op een plezierige manier bracht. 
Tevens is het nu als passagier nog 
interessanter geworden omdat de 
taken tijdens een vliegtrip 
enigszins verdeeld kunnen worden 
door actief deel te nemen met 
o.a. navigeren. Het is een echte 
aanrader voor iedereen die het 
halen van een brevet te ver gaat, 
maar toch nauw betrokken willen 
blijven met deze hobby. 
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Theorie CBR/CCV 
Vanaf juli 2015 worden door het CBR (ook) de luchtvaart theorie examens digitaal afgenomen bij 20 
examencentra door het land. Hier de examentafel en een scherm hoe iedereen in de gaten gehouden 
kan worden (let op camera en spiegel!); 
 

 

 
 

 

 
25 November heb ik een tour gehad bij het CBR in Eindhoven en ik moet zeggen dat het er op vooruit 
gaat. Je mag iedere dag, 1 of meerdere examens doen ipv 1x per maand en dan op vastgestelde tijden. 
Alles is touch-screen bediening. Je krijgt direct het resultaat en deze wordt per mail naar je toegestuurd. 
De fout beantwoorde vragen zijn na te lezen. Het goede antwoord wordt hierbij niet getoond, maar dit 
kan dienen om een herziening aan te vragen. En er is een aparte ruimte om het examen met een tolk te 
maken. Hierdoor kan iedere buitenlandse leerling zijn theoriecertificaat in Nederland halen. En er wordt 
binnenkort kritisch gekeken naar de examen prijs. Alles bij elkaar denk ik dat het halen van de theorie in 
bijvoorbeeld België, geen voordelen meer biedt. 
 
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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