
50% korting op Eigen Risico

De Crewcard 2016 staat in het teken van Drillster. Bij meer dan 75% score voor de
Currency&Conversie training op het vliegtuig dat je vliegt, halveren we je eigen risico naar €750
als er zich een calamiteit voordoet. Deze wordt in 2016, €1500 (€2500 zonder Crewcard). Let
wel op dat het Drillster percentage na verloop van tijd terugloopt, immers dat doet de kennis
ook en zo werkt Drillster.

Binnenkort ontvang je een uitnodiging voor de Crewcard 2016 inclusief alle voorwaarden op een
rijtje. Wil je daar niet op wachten, dan kan je hem nu alvast bestellen via onderstaande button.
 

Crewcard 2016
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Papier/Digitaal?

Op 14 november j.l. heeft AOPA een congres gehouden over elektronische hulpmiddelen in de
cockpit. Daar heeft AOPA ook uitsluitsel gegeven over de papieren kaart: de ouderwetse kaart is
niet (meer) verplicht. Een digitale kaart wordt als volwaardig alternatief beschouwd, mits deze
aantoonbaar up-to-date is. Daarbij moet een back-up aanwezig zijn waarvoor hetzelfde geldt.
Maar deze back-up mag ook alsnog een papieren kaart zijn (met up-to-date penaantekeningen
natuurlijk). Betrokken handhavers hebben dit onlangs aan AOPA bevestigd.
 
Bij Vliegschool Hilversum hebben we ook nagedacht over dit onderwerp. Tablets en smartphones
met navigatie apps worden natuurlijk veel gebruikt als “primary navigation tool”. Op het AOPA
congres is uit een enquête onder vliegers gebleken (waarschijnlijk herkenbaar), wat de grootste
risico’s zijn met het vliegen met een tablet of smartphone:

de tablet schiet los uit de houder of beperkt de vrije werking van de stick of yoke,
overheating (met name op warme dagen als er een hoesje omheen zit),
tijdelijk verlies van GPS signaal (met name bij hoogdekkers),
out of power (vergeten op te laden, falende oude batterijen of geen externe power bank
beschikbaar),
geen update gedaan van actuele kaartwijzigingen en/of notams,
een hardware storing.

Wij voeren het beleid dat een leerling altijd over een actuele papieren kaart dient te beschikken
en de elektronische navigatiehulpmiddelen pas in de opleiding mag gebruiken na toestemming
van de instructeur. De lessen zullen om en om met beide plaatsvinden. Huurders die in een
vliegtuig van VSH in Nederland en daarbuiten zonder papieren VFR-kaart willen vliegen moeten
kunnen aantonen dat ze beschikken over:

een tweede device met GPS navigatie, ook aantoonbaar up-to-date,
een externe GPS receiver, bijvoorbeeld de GNS 2000 Bluetooth GPS receiver,
een opgeladen powerbank.

Kortom het mag wel, maar een kaart meenemen is feitelijk praktischer.

Actuele VFR kaarten van onze omringende landen zijn gratis te gebruiken als Crewcard houder
en deze hebben we nu liggen;

http://www.gns-gmbh.com/index.php?id=79&L=1


 

Nationaal Militair Museum

Wel eens onder een F15 gestaan? Bijna 20
vliegers van ons hebben een rondleiding
gekregen. Volgend jaar nog meer
excursies naar interessante locaties.

8,33kHz

Naast de CJC heeft de CBN nu ook een 8,33 kHz radio aan boord van het merk TRIG. Download
de pdf als je wilt weten hoe de TRIG werkt. Deze handleiding zit ook in de vliegtas of vraag een
instructeur of monteur.

https://www.nmm.nl/
https://gallery.mailchimp.com/ff8e1f1d443b157ba37d91319/files/TRIG_radio_CBN.pdf


Je kan beide COMM sets gebruiken en de keuze kan je met een eenvoudige schakelaar maken.
Logischerwijs is stand 1 om de TRIG te gebruiken (linker radio) en stand 2 is om de "oude"
Bendix King te gebruiken (rechter radio).

Er was nog een vraag van één van onze
vliegers;

Als de kanaalseparatie gaat naar 8,33,
hoe kan de kanaalweergave dan in
stappen van 5 gaan lopen?

Hiernaast de schets om het inzichtelijk te
maken en alle waardes worden afgerond
op 3 decimalen zoals die ook in het
display verschijnen.

Flightwatch



Op "Amsterdam information" hoor je regelmatig de term "flightwatch".

Helicopter crews die naar een boorplatform vliegen hebben contact via Amsterdam Information
en zoeken voor de landing contact met Flightwatch. Dit is een radio station op een boorplatform
of deze regelt de communicatie voor een groep van boorplatformen.

De helicopter crew heeft meestal voor de daling al contact met de Flightwatch (op de 2e COMM
set). Vanwege het bereik kan Amsterdam Information de daling niet meer actief volgen en kan
er geen Alerting Service gegarandeerd worden als er zich een calamiteit voordoet.

Deze service krijgen wij ook als je op een vliegplan vliegt en je wijkt meer dan 30 minuten af
van je ETA. In dat geval treedt de Alerting Service in werking en gaan er wat telefoontjes heen
en weer tussen verkeersleiding en havendienst of tower, voordat er een reddingsoperatie zal
plaatsvinden. Voor helicopters die van en naar boorplatformen vliegen is deze tijd teruggebracht
naar 10 minuten. Dit is naar aanleiding van een ongeluk met een KLM helicopter in de jaren 90.

Op afgelegen landingsplaatsen waar geen operator zit, dient de helicopter crew te bellen met
Amsterdam Information om door te geven dat alles oke is. Pistool haven is hier een voorbeeld
van en dat hoor je ook wel eens.

Overigens is Flight Watch in de Amerika een frequentie waar je het weer en pilot reports
(PIREP's) op kan ontvangen.

RT skills oppoetsen, of juist horen hoe het NIET moet, luister naar LiveATC of luister jezelf via de
archives terug.

Afgebroken start

Tijdens de take-off van een instructievlucht op één van
onze Tecnam's bleef het toerental steken op 2000 RPM.
Besloten werd de start af te breken en na inspectie
bleek er een miniscuul gaatje in de rubberen membraam
van één van de carburateurs te zitten.

Een paar jaar geleden hadden we een vergelijkbaar
geval en toen bleek een losse slang van de air intake de
toeren te beperken (op de foto zit deze wel goed). Dit
gaf hetzelfde effect in take-off.

http://www.liveatc.net/search/f.php?freq=124.300


Moraal van het verhaal is dat je altijd je toeren checkt
tijdens de take-off in de ground-roll. Dit geldt evenzo
voor airspeed, temperture and pressure. En v.w.b. de air
intake, neem deze mee in de walk around.

Verlopen ratings

Let op dat verlopen ratings niet meer op een nieuw afgegeven brevet document komen te staan.

Stel je hebt een verlopen IR en je moet een nieuw brevet document aanvragen vanwege het
behalen van een TMG rating, dan wordt de IR rating niet meer op het brevet gezet door de
KIWA. Als je nu weer de IR rating geldig maakt, dan moet je een nieuw brevet document
aanvragen bij het KIWA en kost ca. €125. Een examinator kan namelijk niets aftekenen wat niet
op het brevet staat. Het KIWA houdt het nog wel bij, maar ze printen het gewoon niet meer
mee. Het is wel volgens de EASA regels, maar een interessante omzetpost.

Advies is om al je oude brevet documenten goed te bewaren, mocht het KIWA het kwijt raken.
Onderstaand als voorbeeld het oude brevet met IR en MEP en het nieuwe brevet zonder dit
alles.

Keychain

Voor degene die de Remove Before Flight tag nog niet heeft, gratis af te halen.



Er schijnt er al eentje rond te vliegen op de Malediven!

Trainingsvlucht 1

Je PPL SEP trainingsvlucht kan je in principe vliegen op de eerste dag van het 2e jaar dat je SEP
geldig is. Zie schema als voorbeeld;

Stel dus dat je in de eerste week van 2018 je trainingsvlucht en de vereiste 11 uur "vol" vliegt,
dan kan een examinator je brevet al aftekenen en het formulier "verklaring trainingsvlucht" naar
het KIWA sturen. Je SEP is dan tot 31/12/2020 geldig.

Overigens propageren we het niet om in die kleine 3 jaar geen trainingsvlucht te maken. Deze
uitleg is om de mogelijkheden te vermelden. Het komt ook regelmatig voor dat de uren in de
laatste maand "vol" gevlogen wordt en dat is eigenlijk ook niet wenselijk.

Een instructeur mag het formulier "verklaring trainingsvlucht" ook aftekenen i.p.v. een
examinator. Dan moeten er kopieën mee van het logbook. In dat laatste geval krijg je een nieuw
brevet, omdat een examinator het brevet niet heeft getekend. Kosten ca. €125. Een examinator
heeft dus de voorkeur.



Trainingsvlucht 2

Oefeningen zoals; overtrek, nood- en
flaps-up landingen worden weinig
geoefend. Het is ook niet verplicht, maar
wij willen tijdens een trainingsvlucht in
ieder geval deze items wel uitgevoerd
zien. Vaak is er ook tijd over en dan kan je
ook je instrument skills oppoetsen en
vraag je instructeur om een bril mee te
nemen. In het begin even wennen, maar
na een paar minuten kom je al in de juiste
flow om straight&level te vliegen en een
VOR aan te vliegen.

Medical

Je bent absoluut vrij in de keuze van een medisch keuringcentrum en wij doen geen zaken met
een bepaalde partij, maar een overweging zou Aeglia kunnen zijn. Prettige sfeer en gunstige
tarieven, zeker als je aangeeft dat je vliegt bij VSH. Voor de meest actuele lijst met
keuringscentra's kan je naar deze site van het ILenT.

Wake turbulence

Een Antonov 2 vliegt ook regelmatig op EHHV en afhankelijk van windrichting en -kracht dien je
hier zeker rekening mee te houden zoals deze beelden laten zien. En (in de herhaling) ernaast
wake turbulence van een zware helicopter. (klik op de plaatjes).

VFR in Class A airspace

Sinds enkele jaren wordt op de VFR kaart
bij de luchtruim klassificaties
gesuggereerd dat je VFR in klasse A mag
vliegen. Dit wordt inderdaad toegestaan,
echter gaat dit om speciale vluchten. In
het AIP staat "The VMC minima in class A
airspace are included for guidance to
pilots and do not imply acceptance of VFR

http://www.aeglia.nl/index.php/prijslijst
https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/luchtvaart/geneeskundige_instanties/
https://youtu.be/KXlv16ETueU
https://youtu.be/FthLHbZ469I


flights in class A airspace." Inclusief een
verwijzing naar: "VFR only as exemption
for special operations as ruled by
Regulation (EU) No 923/2012 article 4."
Voor de liefhebbers, deze link brengt je
daar naar toe en zoek op Article 4.

Windveer

Ingezonden vraag. Wat is dit voor een
bewolking? We hebben onze
luchtvaartmeteoroloog gevraagd en dit
was zijn antwoord:

Er lag een hogedrukgordel boven ons
land. Het lijkt meer op een "oude" contrail
die aan het uitwaaien is naar één kant.
Hiernaast het kaartje van dat moment en
die geen fronten of straalstromen liet zien.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0923
https://youtu.be/KXlv16ETueU


Het je ook een vraag, we horen het graag!

Do's&dont's

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

Let op dat er geen zijdelingse krachten op
het neuswiel ontstaan bij het op de grond
verplaatsen van vliegtuigen. Het neuswiel
is niet ontworpen om zijdelingse krachten
op te vangen. Pas bij gewicht aanbrengen
op het stabilo (bijvoorbeeld bij push
backs) op met spijkerbroeken of ritsen.

Vraag bij ground movements aan iemand
om als wing walker goed op te letten.

Als het vliegtuig buiten heeft overnacht:
check dan ook alle “remove before flight
items” als de pitot cover, tiedown ropes
(tot 3x), wheel chocks en natuurlijk de
towbar aan het neuswiel!

Tijdens het tanken: motor altijd uit, géén
passagiers aan boord, vliegtuig eerst
 aarden met de kabel aan de uitlaat en de
kist bij de pomp nooit op de handrem
zetten. Aardkabel na het tanken niet
vergeten weer los te maken. Een
klassieker is ook het trapje per ongeluk bij
een Cessna laten staan na het tanken.



Laat de checklist, fuel tester (drains) en
 fuel gauge (brandstofpeilstok) altijd in
het vliegtuig.

En loop het toestel na op voorwerpen,
zoals pennen, batterijen, lege
verpakkingen etc. We melden het ook
maar omdat onze "gevonden voorwerpen
la" overloopt...

Win een gratis vlieguur

Vlieg over dit "landmark" heen, laat bij voorkeur je passagier een foto maken stuur het ons.
Onder de inzenders wordt een gratis vlieguur verloot.

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

vanaf 90 graden naar beneden gemaakt te worden.

Een kleine hint, dit object en silhouette hebben te maken met Cessna (met nadruk op maken).

Het gratis vlieguur is op het type waarmee je de foto hebt gemaakt en moet binnen 3 maanden
zijn gevlogen na 31 maart 2016. De lokatie is redelijkerwijs in de buurt van EHHV. Google Earth
plaatjes worden niet geaccepteerd. De actie loopt tot eind maart 2016 en staat open voor
leerling en vliegers van VSH.

De foto kan je mailen via onderstaande button.
 



Workshop Motortechniek by Dennis (zaterdag 6 februari 2016)

Er was een klein misverstand over de Vliegtuigtechniek workshop die Dennis afgelopen oktober
heeft gegeven. Vliegtuigtechniek is namelijk ook een theorievak en vandaar dat we de benaming
hebben aangepast; Workshop motortechniek.

Voor gebrevetteerden, leerlingen en instructeurs.

Heb je nu al vragen stel deze dan per mail aan Dennis of stel ze anders ter plaatse. Besproken
wordt tot in detail de Rotax en Lycoming motor. De prijs is € 25,- per persoon. Het begint om 10
uur met aansluitend een gezamelijke lunch. Geef je alvast op via onderstaande button.
 

Binnenkort volgt het 2016 jaaroverzicht van al onze theorie en
praktijk activiteiten, zoals klassikale lessen, dag-, weekend en week

tripjes.

Stuur je foto op

Motortechniek
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