
Half gevulde tank ca.
25 liter. De brandstof
staat aan de onderkant
het inspectie luikje.

Voor 3/4 gevulde
tanks, dus ca 38 liter.
De brandstof staat op
de helft van het
inspectie luikje

Brandstof Tecnam
 
Hoe meet je nu precies de juiste hoeveelheid
brandstof in de tanks van de Tecnam? Bij een
Cessna en Piper is dit keurig geregeld met een
peilstok, maar in een Tecnam niet.

Je komt ook zelfbouw
sticks tegen, maar
voor een Tecnam
niet. Een klein
onderzoek met
medewerking van de
Technische Dienst
leverde de beelden
hier links op. Het
inspectie luikje (grote
gesealde metalen
ring), blijkt een goede
referentie te zijn.



LAPL (erratum)

In de Info-&Safetybulletin 5 was een onderwerp over het LAPL(A). Voor de volledigheid
een opsomming van de eisen voor dit LAPL(A) brevet. Dit is een onderdeel van de
Verordeningen 1178/2011 zoals de nieuwe regelgeving gaat gelden en waar je allerlei
eisen kan vinden voor de verschillende bevoegdheden en ratings.

NOTAM
 

De ICAO heeft de NOTAM A, B, C, S, V en Z serie vastgesteld, zoals deze 
opsomming;

In Nederland kennen we ook een M NOTAM serie. Te vinden in de AIP GEN 
3.1.3.7.

NOTAM Series M are disseminated by the military NOTAM Office (EHMCYNYX) 
and contain information of a temporary nature which is of direct interest to 



personnel concerned with flying operations within and below military airspace 
and of military aerodromes in the Amsterdam FIR and information of a 
permanent nature which is appropriate to the MIL AIP, but whose immediate 
dissemination is required.

 

Als je de NOTAM van een Duitse FIR ziet, kom je de serie F tegen. Dit is een 
WIND POWER PLANT serie, zoals in dit voorbeeld;

 

Ieder land kan dus naast de ICAO regels, haar eigen regels toevoegen.

E-learning
Als vliegschool hebben we een unieke tool ontwikkeld voor theorie leerlingen.
We gebruiken hiervoor Drillster als platform voor de ca. 1700 oefenvragen die
we inmiddels hebben gemaakt (zie onderstaand vakindeling). Geen enkele
vliegschool heeft dit en we hebben hiermee een toekomstgerichte weg
ingeslagen. Alle leerlingen gebruiken het al en zijn zeer enthousiast. Voor
gebrevetteerden komt binnenkort gratis een recurrency training beschikbaar
voor ieder type vliegtuig. Op die manier kan je af en toe op je smartphone,
ipad of pc/mac in de verloren uurtjes je kennis op peil houden. Geef aan als je
hier als vlieger interesse in hebt, dan krijg je binnenkort een toegangsmail.
Vooralsnog de C172, maar binnenkort ook voor de Tecnam en Piper uit onze
vloot.

https://www.drillster.com/


Cost sharing
Enkele berichten suggereren dat het sinds april 2014 mogelijk is om als privé
vlieger, kosten te mogen delen onder de passagiers. Hier is inderdaad een
VERORDENING (EU) Nr. 379/2014 VAN DE COMMISSIE van uitgegeven. Dit is
de letterlijke tekst; "In afwijking van artikel 5, leden 1 en 6, mogen de
volgende vluchtuitvoeringen met andere dan complexe motor aangedreven
luchtvaartuigen worden uitgevoerd overeenkomstig bijlage VII: vluchten met
door particulieren gedeelde kosten, op voorwaarde dat de rechtstreekse kosten
worden gedeeld door alle inzittenden van het luchtvaartuig, met inbegrip van
de piloot, en waarbij het aantal personen dat de rechtstreekse kosten deelt niet
meer dan zes bedraagt".

Ook al zijn wij voorstander van dit initiatief, want het leidt tot een hogere
veiligheid (immers je gaat hoogstwaarschijnlijk regelmatiger en meer vluchten
uitvoeren), het is echter nog NIET van kracht. Dit heeft te maken met het nog



goed te keuren onderliggende Annex 7 door EASA, offerwijl Nederland moet
het nog goedkeuren. De geplande invoering is augustus 2016.

RRA, RRB, RRC
Waarschijnlijk vaak overheen gelezen, maar wat betekent RRA eigenlijk? Vanaf
pagina 18/58 van dit ICAO document staat de exacte omschrijving. De
meetwaarden van de instrumenten worden op sommige stations gechecked en
verwerkt door een meteoroloog. Stuctureel komen de waarden enkele minuten
te laat aan bij de distributeur van de METAR’s en TAF’s en door deze delay komt
er RRA/RRB etc te staan voor het bericht.

CO detector
Uit eigen ervaring kan ik melden dat deze melders echt werken. Een maand
geleden merkte ik tijdens het taxiën in de PH-SKB een donkerblauwe indicatie
op.

Een inspectie van de technische dienst leverde niets op en voor de zekerheid is

http://www.icao.int/ESAF/Documents/edocs/wacaf_afi_ambex_handbook_en.pdf?Mobile=1


de detector vervangen. Tijdens de lesvlucht bleek de nieuwe detector niet te
verkleuren en alles leek goed. De technische dienst heeft toch een uitvoerigere
controle uitgevoerd en het bleek dat de uitlaat iets gescheurd was. Daar
reageerde de detector dus op. Advies is dus, check alles wat afwijkt van het
normale ook al is het een CO detector. Mocht iets dergelijks tijdens de vlucht
gebeuren zet dan de kachel uit en zorg dat alle ventilatie mogelijkheden open
staan.

Vliegzicht (erratum)
Het vliegzicht zoals besproken in de vorige safety bulletin is een vuistregel
gesteld tijdens de meteo avonden, maar het is niet altijd zo. Een kleine nuance
wil ik graag aanbrengen.

Bij een METAR is het zicht het overheersende zicht. In een AUTO METAR is
het een puntmeting en hoeft dus niet het slechtste zicht te zijn (is het bijna
nooit). Er kunnen mistbanken op de baan zitten en niet bij de zichtmeter. Wat
betreft het vliegzicht. Er is soms een relatie tussen de hoogte van de
wolkenbasis en het zicht. In stabiele situaties met stratus is er vaak een
inversie en vlak onder de inversie is het zicht meestal het slechts als er onder
inversie een onstabiele opbouw is, maar als de inversie heel laag is dan kan het
in de hele laag een slecht zicht opleveren. 

Kortom je kan niet zondermeer zeggen dat als de wolkenbasis op b.v. 1000 vt
zit, dat dat dan een bepaald zicht geeft Het is vrij complex. Hangt ook nog af
van de stromingsrichting (langdurige ooststroming, of west stroming). Bottom
line is wel dat het zicht in de METAR niet het vliegzicht is.

Evenementen kalender 2015

Evenementen kalender 2015
17
Info-avond weektrip EDAY
(als je al gereageerd hebt, hoef je je niet opnieuw meer

aan te melden)

 

28
AIRLAW opfrisser is komen te vervallen (zie
november)



28

seizoens openings borrel vanaf 17:00
(als je al gereageerd hebt, hoef je je niet opnieuw meer

aan te melden)

 

24
"Island hopping" (270 NM)
Borkum - Juist - Norderney - Nordhorn-Lingen

 

28
Planningsavond weektrip EDAY
(ook voor degene die niet meegaan)
 

 

2



Theorie/opfrisser Human Performance
and Limitations
(Luchtvaartfysiologie en psychologie)
Laurens Schols
09:30-12:30
 
 

8
Uitwijkdatum "Island hopping" (24 april)

9
Theorie/opfrisser Communication
(Radiocommunicatie VFR)
Maarten van Andel
09:30-12:30
 

 

16 t/m 24
EDAY Strausberg (oostelijk van Berlijn)

 
Aanmelding is gesloten ivm het maken van de planning

13
Theorie/opfrisser
Meteorology-Operationalprocedures
(Luchtvaartmeteorologie)
Frank Morelisse
09:30-12:30
 
 

19



Midzomeravond vliegen
EHHV is open tot 22:00LT
 
 

26
Rondje Winterberg (300 NM)
Meinerzhagen - Schameder - Brilon-
Hochsauerland

 

3
Uitwijkdatum Rondje Winterberg (26 juni)

intentionally left blank

5



Theorie/opfrisser
Navigation/Flight planning &
Monitoring
(Navigatie)
Frank Morelisse
09:30-12:30
 
 

11-13
Normandië (500 NM)

 

20
Theorie/opfrisser
Principles of flight (Aerodynamica)
Hans ten Hove Jansen
09:00-12:00

 

25-27
Uitwijkdatum Normandië (11-13 september)

9 
Rondje Duitse velden (200 NM)
Dinslaken-Schwarze Heide - Borkenberge -
Munter-Telgte - Stadtlohn



 

11
Theorie/opfrisser
Aircraft General Knowledge-
Operational procedures
(Vliegtuigtechniek)
09:00-12:00

 

17
Theorie/opfrisser
Air Law-Operational procedures
(Luchtvaartwetgeving)
Bas Vrijhof
09:00-12:00
 
 
 

30 
Uitwijkdatum Duitse velden (9 oktober)

1
Theorie/opfrisser
Human Performance and Limitations
(Luchtvaartfysiologie en psychologie)
Laurens Schols
09:30-12:30
 



 

6
Crosswind techniek

 

14
Theorie/opfrisser Communication
(Radiocommunicatie VFR)
Maarten van Andel
09:30-12:30
 

 

20 
Uitwijkdatum Crosswind techniek (6 november)

28
Theorie/opfrisser
Meteorology-Operational procedures
(Luchtvaartmeteorologie)
Frank Morelisse
09:30-12:30
 
 

13
Theorie/opfrisser
Mass & Balance-Performance-
Operational procedures (Prestatieleer)
09:00-12:00



 
 

Wake turbulence

Een kleine aanvulling op bulletin 5. Let op het tijdsverloop van slechts 25
seconden.

Lantarenpaal 13

https://www.youtube.com/watch?v=l8EwvDTJeNs&


Baan 13 was tijdelijk naar rechts verschoven en deze lantarenpaal staat dan
precies in de vliegbaan. Kom dus niet te laag binnen.

Nog meer nieuws over baan 13. De bomen rond de begraafplaats zijn gekapt
en het uitzicht op final is nu vrij. Op final zal hier dus ook iets minder
turbulentie zijn als de wind uit bijv. de 110 graden hoek komt.
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