Persoonlijk profiel
Sommigen van jullie hebben er al op gekeken, maar vanaf heden officieel toegankelijk, je
persoonlijke profiel pagina van de Vliegschool.
Hierop kan je aangeven of je met een activiteit (theorie/opfriscursus/vliegtrips/excursies
etc) wilt meedoen en je kan je data ingeven wanneer de vliegdocumenten verlopen. Op
basis daarvan krijg je 45 dagen van tevoren automatisch een email om je daarop attent te
maken.
Gebruik deze link om je gegevens in te voeren/te wijzigen. Via nieuwbrieven melden we de
activiteiten waarop je kan inschrijven of zie de Agenda in deze nieuwsbrief. De "update"
link zal voortaan onderaan op iedere mailing van VSH te vinden zijn.
disclaimer:
Deze service is gebaseerd op de input die jij zelf doet of die wij gedaan hebben aan de hand van de
"verklaring trainingsvlucht formulieren". Als je niets invult krijg je geen meldingen. Alle gegevens worden
alleen voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt.

Paella borrel

Graag nodigen we je uit voor een originele Paella borrel op vrijdag 11 september 2015
vanaf 18:00 uur. Samen met je partner en vliegvrienden kan je genieten van een heerlijke
vis- en/of vlees Paella die live wordt bereid in onze hangaar.
Geef je op via de update link onderaan deze nieuwsbrief.

Excursie Soesterberg museum

Wel eens overwogen om het nieuwe Nationaal Militair museum te bezoeken? Begin
oktober bieden we twee georganiseerde excursies aan onder leiding van één van onze
enthousiaste vliegers die heel toevallig één van de gastheren is van dit prachtige museum.
Samen met ca. 200 andere vrijwilligers heeft Gerard van Lier daar vanaf december 2014 in
8 maanden tijd als gastheer en rondleider nu al meer dan 350.000 bezoekers mogen
verwelkomen. Het leek ons als Vliegschool leuk om in kleine groepjes het museum ook

eens te bezoeken. Gerard is bereid om toelichting te geven op de topstukken die daar
opgesteld zijn, zoals de Fokker D VII, een Dornier X24 en een Gloster Meteor. Maar ook
over de niet-vliegende stukken zoals een Leopard 2A6 en een oud lontslotmusket valt veel
te vertellen!
Omdat dit geen officiële rondleiding is (die via het Museum aangevraagd moet worden)
zullen wij met een groep van maximaal 10 personen, onder begeleiding van Gerard, in een
"circuitje" van ruim een uur door het museum lopen. Buiten deze rondgang raden wij aan
om zelf ook voldoende tijd te reserveren en zelfstandig door het museum te gaan. Er is
voldoende te zien voor 1-2 dagen...
Toegang tot het museum is € 9,75. Personen met een veteranenpas, defensiepas of
museumkaart hebben gratis toegang.
Voorlopig hebben we de volgende dagen ingepland. Als er voldoende aanmeldingen zijn
kunnen we dat wellicht nog eens herhalen.
Zaterdag 3 oktober (rondgang tussen 12:30-14:00).
Vrijdag 9 oktober (rondgang tussen 12:30-14:00).
Geef je op via de update link onderaan deze nieuwsbrief.

Crosswind techniek
Veel vliegers zullen onderstrepen dat je vertrouwen aanzienlijk toeneemt als je de crosswind
techniek op een harde baan beheerst. De baanrichtingen op EHHV liggen praktisch altijd wel in
de windrichting en een getraverseerde landing is op gras niet zo voelbaar. We kiezen voor EHLE
of EHTE afhankelijk van de windrichting en -kracht. Een dag voorafgaand hoor je de beslissing of
het doorgaat.

Afhankelijk van de belangstelling vliegen we een (deel van) onze vloot over. We hanteren
een detail van een uur en verzorgen voor de vlucht een briefing, gevolgd door ca. 6
touch&go's. De landingsgelden kan je na afloop bij de havendienst afrekenen. De factuur
met een uur instructie volgt per mail.
Om de kosten van overvliegen en planningsuren te dekken rekenen we € 25,inschrijfkosten. Instructie tarief is voor dit uursblok € 60,-.
Geef je op via de update link onderaan deze nieuwsbrief.

Perfo op EHHV in baankruising 18 met 25

Op 25 augustus zijn de banen 25/07 en 18/36 op EHHV weer opengesteld voor gebruik na
een groot onderhoudsproject aan het gras op de baankruising. Door de Stichting Vliegveld
Hilversum zijn er "graswortelverstevigingsmatten" van Perfo aangebracht om het gras te
beschermen voor de impact van landingen. De kwetsbare baankruising is aangepakt, met
landingsvlakken ter grootte van 60 meter breed en 90 meter lang, zowel op baan 25 als
baan 18 (de banen op EHHV worden altijd op 30 meter breedte gelegd). Gras groeit door
Perfo heen, EHHV blijft dus groen.
Zo kunnen we veiliger landen er zullen er in natte tijden hopelijk minder beperkingen
gelden, en kunnen we dus blijven vliegen op EHHV. Op de thresholds (die niet zijn
verplaatst) staan er mooie nieuwe markers.
Ook vliegers van VSH hebben als vrijwilliger meegewerkt aan dit mooie project; waarvoor
nogmaals onze dank! Dennis was de eerste van VSH die circuitjes heeft gedaan met een
van onze vliegtuigen. Op de foto de eerste T&G met de Tecnam P2002-JF PH-VHD.

Perfo geeft ook tijdens het starten minder weerstand, zodat de takeoff roll sneller en dus
veiliger gaat.
Ga je vliegvaardigheden in Touch & Go's snel weer eens oefenen op baan 25 of baan 18!

Weight&Balance

Nu beschikbaar de W&B voor alle vliegtuigen van onze vloot in 1 spreadsheet. De Numbers
versie geeft ook het kader waarbinnen het gewicht moet zitten. De excel versie nog niet,
maar volgt asap. Dit bestand staat ook op de balie PC, dus als je op het laatste moment
nog een W&B wilt uitrekenen en meenemen dan printen wij hem voor je. Klik op een van
onderstaande iconen.

met dank aan André de Bruin
disclaimer:
We hebben met grote zorg dit document gecontroleerd en getest. Feedback is welkom. Let op dat je als
PIC altijd de uitkomsten checked.

Airspace avoid

PocketFMS en diverse sector partijen waaronder AOPA NL, LVNL, KNVvL, IenM en het NLR
hebben een nieuwe App ontwikkeld voor Apple en Android, om infringements te
voorkomen.

We horen verschillende berichten over deze App en willen graag jouw mening weten. In
een volgende nieuwsbrief kunnen we hier dan misschien meer over
melden.*|POLL:RATING:x|*
Vind je deze App interessant genoeg om te gebruiken?*|END:POLL|*

Do's and don'ts
Een nieuwe rubriek om correct met het vliegmaterieel om te gaan zijn de do's&don'ts. Het
zijn vaak voor de hand liggende items die vaak verkeerd zijn aangeleerd en eenvoudig te
vermijden. Het is geen betuttel rubriek en je zal het merendeel weten, maar we
hopen toch dat je er iets van leert.

Geen kaarten en flight bags op de vleugel naast
het loopgedeelte neerzetten of verschuiven; dit
voorkomt krassen in de lak en butsen in het
plaatwerk. Vliegtuigen worden vanwege
gewichtsbesparing nog dunner gelakt dan auto’s.

Geef aan de passagiers aan hoe je moet
instappen, ga bijvoorbeeld nooit op de stoelen
staan. Vertel passagiers waarvoor het zwarte
loopvlak op de vleugel is. Ga bij laagdekkers
nooit op de flaps staan, vertrouw niet op de
vergrendeling maar stap er overheen.

Het is heel verleidelijk om je headset op het
dashboard te leggen, maar het levert krassen op
en het magnetisch kompas raakt van slag.

Vliegtuigen naar voren trekken aan de wortels
van de propeller. Nooit tegen de spinner of de
cowling duwen, dit is lichte dunne beplating.

EHLE

Het is al vanaf 25 juni 2015, maar we melden het toch maar even.
BRAVO and SIERRA are compulsory reporting points. Report "overhead BRAVO" and
"overhead SIERRA" at 700 ft AAL.

EHRD handling

Niet in het rijtje van AD 2.23 is de vliegclub Rotterdam (VCR). Door je via hen aan te
melden is de handlingfee aanzienlijk goedkoper zoals in dit overzicht staat.

Middels dit formulier op de VCR site kan je je aanmelden.

Militaire CTR's
Geen officiële kaartcorrecties, maar het is misschien wel handig als je dit op je kaart
aanpast. Alle militaire CTR's zijn dus enkel binnen te vliegen met een 8,33kHz radio. De
PH-CBN krijgt binnenkort een nieuwe radio. De Tecnams volgen geleidelijk daarna. De PHCJC is al geschikt met de Garmin 430.

GEN 3.2

RPL zonder RT
Een vlieger van ons vloog op 30 juni op de PH-CBN en kwam voor het indraaien naar
downwind RWY 13 (rode track), de PH-4G3 MLA (blauwe track) op 200-300 ft boven hem
tegen. De MLA vlieger had de Cessna niet gezien. Andersom wel.

De Cessna vlieger vroeg na de landing waarom de MLA vlieger een extra lus maakte
voordat hij ging "joinen" (prima om dit na de vlucht te bespreken overigens).
Het ging hier om een RPL vlieger die geen RT en LPE bezit en derhalve geen radio mag
bedienen. Geheel volgens de regels vliegen zij over het seinenvierkant (ca. 1200 ft) om
vervolgens daarna het correcte circuit in te vliegen. Let dus op dat een collega vlieger deze
manoeuvre kan uitvoeren zonder de radio te bedienen (uitluisteren kan wel). Dit kan
overigens tot 8 april 2018, want dan moet een RPL omgezet zijn naar een LAPL en die is
enkel geldig met RT en LPE.

Flightplan
Eén van onze vliegers wilde via Homebriefing een vliegplan indienen van een Frans veld
naar een Belgisch veld en kwam tot de conclusie dat dat niet werd geaccepteerd!? Als je
goed leest staat het inderdaad duidelijk aangegeven.

Een oplossing is het vliegplan of al je toekomstige vliegplannen in te dienen via
Belgocontrol. Het voordeel hiervan is dat als je eenmaal bent aangemeld, je ook
interessante weer links en NOTAM's kan raadplegen. Aanmelding kost wel enkele dagen en
het is gratis. Klik op deze link (pdf) voor een samenvatting hoe je makkelijk het weer en
de NOTAM kan checken, oh ja en hoe je een vliegplan kan indienen.

Currency/Conversion training
Steeds meer vliegers gebruiken onze Currency/Conversion training.

Per vliegtuig type hebben we interessante vragen beschikbaar.

Voor Crewcardhouders gratis, anders slechts € 25,- voor een jaarabonnement.

Aanmelden gaat eenvoudig. Stuur een mail en ontvang de uitnodigings mail van Drillster.
Maak je eigen wachtwoord aan en je kan aan de slag. Voor mobiele devices, download de
Drillster App voor iPad/iPhone of voor Android.

Jeppesen
De tegenhanger van Skydemon, Jeppesen Flight Deck VFR. Een maand gratis om te proberen
per mailadres. Dus als je meerdere mailadressen hebt, kan je voorlopig vooruit.

Rechts uitchecken
Weer eens een nieuwe ervaring proberen? Als je met een vliegmaatje vliegt neem je
misschien al een keer de controls over op verzoek van de PIC. Een ander verhaal is het
ook echt leren landen vanuit een ander perspectief.

Dit is geen officiële cursus, maar meer een nieuwe ervaring voor Cessna en Piper vliegers,
want op een Tecnam mag het niet volgens het POH.

Crewcard
We willen je graag wijzen op onze Crewcard 2015, die voor de komende 4 maanden voor
50% korting wordt aangeboden. Voor slechts € 125,- kan je van september t/m december
voor een gereduceerd tarief vliegen.
Neem contact met ons op als je hier interesse in hebt.

Dutch Mill
De laatste tijd merken we dat Dutchmill geen gehoor geeft. Mocht je ze willen aanroepen
dan kan het zijn dat je geen gehoor krijgt. Zonder toestemming mag je een CTR niet
crossen (dus buiten de openingstijden van de TWR) en ons advies is om er in alle gevallen
omheen te plannen.

Weer links
http://www.ehhv.nl/for-pilots/meteo-links

GPS iPad
Sinds 1 juli is voor de iPad versie 8.4 beschikbaar. De externe GPS werkt in deze update

weer, dus updaten maar.

UKGA

Handige site om reviews van vliegers te lezen, overzichtelijke NOTAM's en weer informatie
over het Verenigd Koninkrijk.

Hopelijk tot ziens op de borrel!
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