TRA en TSA
Op de VFR kaart tref je nu steeds meer TSA (Temporary Segregated Area) en TRA (Temporary
Reserved Airspace) gebieden aan. Tijd voor een update of we hier al dan niet door heen mogen
vliegen.

TSA: An airspace of pre-defined dimensions within which activities require the reservation of
airspace for the exclusive use of specific users during a determined period of time.
TRA: Certain flying activities are not readily adaptable to air traffic control, since specific aircraft
- during at least part of their flight - cannot maintain a constant profile, heading and speed (e.g.
test flights, air combat training manoeuvres). Based on the provisions laid down in PANS-ATM
(Doc 4444, chapter 16, paragraph 16.1.3) a certain portion of the airspace in the Amsterdam
FIR has been designated as temporary reserved airspace (TRA) or danger area if situated above
international waters.

Alle info hierover is te vinden in de AIP (Aeronautical Information Publication), dus zowel de
beschrijving van de afkorting tot en met de informatie m.b.t. de activering. De gemene deler van
deze gebieden is dat het gebieden zijn die tijdelijk actief kunnen zijn.
Als eerste voorbeeld de TRA83.

Een AMC (Airspace Management Cell) is een manageable area.
Een management cell is en bureau dat zorgdraagt voor FUA (Flexible Use of Airspace). Dit is
voor Nederland een afstemmingsorgaan tussen de KLu, LVNL en Eurocontrol Maastricht, zeg
maar de verkeersleidingsinstanties die in het Nederlandse FIR (Flight Information Region) de
luchtverkeersdienstverlening verzorgen. Een AMC manageable area is dus een gebied dat actief
kan zijn in een bepaalde periode, zie de AIP tekst over de TRA83 hierboven en waarvan de
activiteit dus dagelijks door het AMC wordt gepland, naar behoefte zeg maar. Op vrijdagen is het
gebied voor een kortere periode te plannen en gedurende de weekenden kan het gebied niet
worden geactiveerd. Over de TRA83 staat nog de volgende belangrijke info; "and will be
published by NOTAM". Dus kom je het gebied tijdens jouw vluchtvoorbereiding niet
tegen in de NOTAM, dan is het niet actief.
Het AMC stelt dagelijks een AUP (Airspace Use Plan) op. Het AUP is een overzicht van alle
geclaimde AMC manageable areas. AUP's worden dagelijks opgesteld door de AMC van de ECACstaten en bevatten relevante luchtruimgegevens voor een bepaalde dag. Mocht de TRA83 nodig
zijn, dan zal er dus een NOTAM moeten worden uitgegeven om de activering aan te kondigen.
Elke AMC van de ECAC-staten geeft

dagelijks een AUP uit. Wat zijn ECAC
staten?

ECAC covers the widest grouping of
Member States of any European
organisation dealing with civil aviation.
Currently it is composed of 44 Member
States shown on the map.

TRA84

Ook dit gebied kan alleen tussen bovenstaande tijden worden geclaimd (tijden tussen haakjes
zijn UTC gedurende de zomertijd periode) en wordt per NOTAM geactiveerd voor een bepaalde
periode. Dus geen NOTAM over de TRA84 in het bulletin? Dan is het gebied niet actief.
In Skydemon staat dat TRA84 dus gedurende de "Weekdays" actief zou zijn, maar dat is
dus niet volledig.

TSA17

Alleen op 4 mei actief dus.

Listening Squawk
In Duitsland en Engeland kom je “Listening Squawks” tegen binnen TMZs (Transponder
Mandatory Zone). Op de kaart vind je een Squawk en een frequentie bij de TMZ. Als je de TMZ
in wilt vliegen, word je verzocht om de frequentie en squawk in te stellen. Zie afbeelding.

Je gaat dus uitluisteren op deze frequentie en je hoeft je niet aan te melden. De controller weet
dat je uitluistert omdat je de juiste transpondercode hebt geselecteerd. Hij kan jou oproepen
indien dat nodig is en jij kunt dat uiteraard ook doen. Na het verlaten van de TMZ ga je weer
terug naar code 7000 en hoef je je ook niet af te melden. Mocht je wel opgeroepen hebben dan
meld je je ook weer af. Details en gebieden waar listening Squawks van toepassing zijn, zijn te
vinden in de Duitse AIP (inlog).

Active, not active, hot, cold, open, closed?!
Er is veel verwarring over de aanduiding open of closed als een vlieger vraagt of een gebied
zoals EHR/D/TRA enz. actief is. Je hoort "op de frequentie" verschillende vormen van
fraseologie: active, not active, hot, cold, open, closed.
Het FIC (Flight Information Center) verstrekt aan IFR- en VFR-vluchten informatie over het al
dan niet actief zijn van beperkt toegankelijke en gevaarlijke gebieden als de vlieger hierom
vraagt of op eigen initiatief. De officiële fraseologie is active of not active en dit is in lijn
met wat de AIP hierover vermeld. Mocht je dus een onduidelijke fraseologie horen, schroom dan
niet om te vragen of het gebied active of not active is. In het eerste geval blijf je vrij van het
gebied en in het 2e geval kun je er doorheen vliegen.

Met dank aan Richard Meinders van ATC-COMM voor het verduidelijken van de TRA/TSA,
Listening Squacks, active or non active onderwerpen.

Militaire CTR crossing zonder Dutch Mil Info
Een terugkerend onderwerp is de (niet-)beschikbaarheid van de controllers van Dutch Mil. Dat
heeft te maken met de onderbezetting bij defensie. Er wordt achter de schermen gewerkt aan
één gezamenlijke FIS voor heel Nederland. Tot die tijd kan je in de NOTAM bijvoorbeeld lezen:

En als je nu een militaire CTR wilt crossen? Op weekdagen kan je natuurlijk de frequentie van de
toren oproepen, zoals Volkel Tower op 136.080. Als de militaire toren buiten openingstijden en in
het weekend niet bezet is, en Dutch Mil óók niet beschikbaar is, dan kan het dus zijn dat
niemand je een clearance voor een crossing kan geven. In dat geval blijf je dus buiten de
militaire CTR en moet je je route verleggen, langs of over. Misschien is het sowieso handig om er
omheen te plannen.

Brandstofberekening
De EASA heeft vorig jaar nieuwe regels uitgebracht voor o.a. de brandstof die aan boord moet
zijn na de landing op de bestemming (final fuel reserve). Dit is beschreven in Part-NCO (Non
Commercial Operations with non-complex aircraft) welke gelden voor alle privé-vliegers. Als
reserve geldt 30 minuten voor lokale of overland dag vluchten (45 minuten voor nachtvluchten).
Voor circuit vluchten is dit 10 minuten, mits je zicht op de baan behoudt. Voor lesvluchten geldt
bij VSH (beschreven in het Operation Manual) een reserve van 45 minuten. Check voor vertrek
altijd de hoeveelheid. Voor de liefhebber: NCO.OP.125
Een complete brandstofberekening bestaat uit;
Taxi Fuel Fuel lost by drain+Engine start+Ground manoeuvring (taxiing)
Trip fuel Take-off+Climb+Cruise+Descent+Approach+Landing
Contingency fuel 5% of the trip time fuel (alleen ATO-eis)
Alternate fuel Go-around at destination+Climb+Cruise to alternate+Descent+Approach+Landing)
Final fuel reserve 30/45 minutes

Medical
Als je een aanvullende verzekering hebt en je vliegmedisch laat keuren bij een Sport Medisch
Instituut, kan je de kosten declareren bij je verzekeringsmaatschappij.
In de regio is volgens het ILT mevr. Schoots bevoegd keuringsarts voor de eerste- en herafgifte
van klasse 2 en LAPL-keuringen. Zij is werkzaam bij SMA Utrecht en keurt enkel op maandagen
en een LAPL-keuring kost €125 ter indicatie.

Cost sharing
Al eerder was aangekondigd dat je de kosten van een privé vlucht mag delen ondanks dat je
geen vervoersvergunning (AOC AtoA of AtoB) en/of CPL brevet hebt. Ook dit is nu officieel
geregeld in Part-NCO 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
Citaat van AOPA: "De directe kosten mogen worden gedeeld (brandstof, landingsgeld, huur van

het toestel). Niet in de kostendeling betrokken zijn de onderhoudskosten en operationele kosten.
Ook mag er geen element van winst in de kostenverdeling zitten. Hoe de kosten over de
deelnemers worden verdeeld is vrij gelaten. Evenredige verdeling is dus uit de regels geschrapt.
De piloot moet dus wel “een deel” van de kosten dragen. De vlucht mag extern worden
aangekondigd maar het moet duidelijk zijn dat het om een cost share vlucht gaat en geen
Commercial Air Transport (CAT) onder een AOC. De piloot mag voor zijn vliegactiviteit geen
remuneratie ontvangen."

Special VFR
Stel je hebt een klaring om een CTR binnen te vliegen en de controller meldt "PH-VHA Special
VFR". Moet je hierop iets zeggen en zo ja, wat is dan de correcte fraselogie?
Als er Special VFR weercondities gelden (ATIS of METAR), dus;
- <5km zicht
- afstand tot de wolken <1500m horizontaal en <1000ft verticaal
dan dient de controller dit aan de vlieger te melden. Je dient hier wel antwoord op te geven en
"roger" is afdoende. Verder maakt het voor een vlieger eigenlijk niet uit of ze je onder de Special
VFR condities binnen laten of niet.

Trainingsvlucht is Dual (DBO)
Een punt dat we regelmatig herhalen is hoe je een twee-jaarlijkse trainingsvlucht in je logboek
schrijft. Deze vlucht - van minimaal 60 aaneengesloten minuten met een FI - schrijf je als Pilot
function time - DUAL, (dus als dubbelbesturingsonderwijs). Het zijn dus géén PIC uren. Een
touch and go op een ander veld mag, want dit is dezelfde vlucht. Alleen als het weer het niet
meer toelaat of je hebt een technische storing, dan mag van deze regel worden afgeweken.
Denk er ook aan dat je je logboek moet laten zien ter controle van de instructeur/examinator die
het aftekent. Alle uren en landingen moeten worden opgeteld per bladzijde en cumulatief
doorgeteld. Iedere volle bladzijde moet zijn voorzien van jouw handtekening.
Je kunt in jouw persoonlijke profielpagina bij VSH trouwens aangeven wat de (nieuwe)
vervaldata zijn van je SEP Classrating, LPE, Medical etc, dan krijg je tijdig een email alert!

Voorval melden
De procedure is zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Ons doel is pertinent niet om sancties op te
leggen, maar vliegers te informeren via onze Info&Safetybulletins om herhaling te voorkomen.
Maak je melding via onderstaande EASA-site en stuur onze Safety Manager een kopie van het
rapport.

Controles Luchtvaartpolitie in de kleine luchtvaart
Twee agenten van de Luchtvaartpolitie
afdeling Luchtvaarttoezicht (“Team
Toezicht”) hebben op 18 mei jl. bij VSH
een presentatie gehouden over hun werk,
waaronder controles op
vluchtvoorbereiding en de
werkzaamheden van luchtvaarttoezicht.
Alles staat in het teken van just culture en
het doel is om een dialoog aan te gaan
tussen handhaving en ons als
luchtruimgebruikers. Deze controles in de
kleine luchtvaart zullen ook in de toekomst
regelmatig worden gehouden op alle
Nederlandse vliegvelden.

Wake turbulence

Zie dit bericht over wake-turbulence van een A380 en een jet. Denkend aan vluchten onder en
rond de Schiphol CTR de moeite waard om te delen.
Volgens dit bericht kan de wake-turbulence 25 NM achter een A380 nog worden gevoeld. Bij een
snelheid van 550 knopen is dat bijna 3 minuten. De jet in het berichtje zat 1000 ft onder de
A380.
Als je langs de kust vliegt, zit een vliegtuig dat 3 minuten eerder overvloog al op final voor
Schiphol. Graag jullie reactie als je een vorm van wake-turbulence gemerkt hebt rond Schiphol.
ATC wake-turbulence instructies zijn gewijzigd. Voorheen was de PIC
verantwoordelijk voor separatie bij opstijgen en landen, nu houdt ATC deze timing
bij afhankelijk van de wake-turbulence category van het voorgaand verkeer.

Klachtenlijst en HIL-lijst
In de map van het vliegtuig journaal zitten, naast het vliegtuig journaalblad, nog twee andere
bladen. Lees deze als vlieger altijd vóór de vlucht.
- De Klachtenlijst mag je invullen als je een klacht hebt over de werking van de techniek van het
vliegtuig, bijvoorbeeld een verlopende trim of een afwijking in de weergave van de toerenteller.
- De HIL-lijst (Hold Item List); deze wordt alleen ingevuld en afgetekend door de TD. Het is in
feite de lijst met werkorders die zijn uitgevoerd of gaan worden uitgevoerd. Schrijf hier als
vlieger niets bij, maar neem er wél kennis van.

Buitenland? Vliegtuigjournaal meenemen!
Ieder vliegtuig heeft een vliegtuigjournaal
met vluchten, tijden, vlieguren, inspecties
en uitgevoerde onderhoud. Vliegschool
Hilversum heeft een vrijstelling om dit
vliegtuigjournaal op dagelijkse basis bij te
werken (zit in de vliegtas bij de
boordpapieren). Dat is een
“Vluchtautorisatie voor binnenlandse
vluchten”. We mogen werken met
opvolgend genummerde journaalbladen.
Deze vrijstelling geldt alleen voor
Nederland. Vergeet dus als PIC bij een
buitenlandvlucht niet om het vliegtuig
journaal mee te nemen.

How Rotax Builds Aircraft Engines
ROTAX en hoe ze daar motoren bouwen,
zie je in een leuk filmpje van AVweb.
Na de zomer gaan we weer verder met de
Workshop Vliegtuigmotortechniek door
Dennis.

Check de evenementenkalender op de
VSH website.

Avionics Workshop - bediening radio's
Met enige regelmaat horen we van
vliegers dat ze in flight even goed
moesten nadenken, hoe een specifieke
functie van de COM-set ook al weer werkt.
De juiste bediening van radio’s,
transponders, trouble shooting etc. is
praktische kennis die je en-route paraat
moet hebben. Zeker omdat al onze 8
vliegtuigen een net even andere
configuratie hebben.
We hebben de Workshop Avionics, onder
leiding van Frederik Valstar, nu drie keer
gegeven. Hierbij zijn steeds 20 VSHvliegers bereikt, maar nog niet iedereen.
Dit is wél onze bedoeling. Sterker nog,
deze workshop jaarlijks herhalen is nuttig,
want je leert ook van de vragen en
verhalen van andere deelnemers.
Dus, als je vliegt bij VSH en nog niet bent geweest, check de evenementenkalender.

Over overheating, energieverbruik en GPS-signaal van navigation
tablets
We hebben eind mei een geweldig
geslaagde vliegweek in EDTM MengenHohentengen gehad. Gedurende de hele
week hebben we met zo’n 30 deelnemers
en 11 vliegtuigen bijna 200 veilige uren
gevlogen.
Het begin van de week was heel erg
warm, en veel vliegers hebben hun
smartphone of tablet in de praktijk op
overheating kunnen testen. Het kwam

met enige regelmaat voor dat een iPad
van iemand op zwart ging. Best lastig als
dit je enige navigation device zou zijn.
Gelukkig was iedereen goed voorbereid
met een backup device en/of papieren
kaarten (verplicht).

Tip voor je iPad: nooit in de kist laten liggen, niet in de directe zon gebruiken, het apparaat uit
de warme beschermhoes halen en de boordventilatie op het device richten.
Qua energieverbruik: de automatische beeldschermhelderheid (bij Apple: “Instellingen Beeldscherm en helderheid”) vreet zelf al energie en ook omdat bij veel zonlicht het scherm
voortdurend op zéér helder staat. Je kunt hier kiezen voor een handmatige ingestelde
helderheid. Dat scheelt op lange vluchten in batterijduur. Sluit alle app’s die je in flight toch niet
gebruikt. Ook powerbanks hebben hun nut bewezen tijdens de vele lange vluchten. Zorg dat je
altijd de juiste (reserve) power cables, adapters en chargers bij je hebt.
Voor de ontvangst van het GPS-signaal is een externe GPS-ontvanger te adviseren, redelijk
betaalbaar is bijvoorbeeld de Garmin GLO (circa €100) op basis van Bluetooth. Garmin zegt
daarover: "GLO can receive position information from both the GPS and GLONASS satellite
constellations, allowing it to connect to up to 24 more satellites than devices that rely on GPS
alone. This allows GLO to lock on to satellites approximately 20% faster and remain connected
even at high speed. What’s more, GLO updates its position information at 10x per second –
that’s up to 10x more often than the GPS receivers in many mobile devices.”

Shakin’ Shimmy!
Je taxiet richting het holding point en
opeens begint het vliegtuig ontzettend te
shaken. Het neuswiel veroorzaakt een
heftige trilling (shimmy) die door de hele
kist voelbaar is. Hoe voorkom je dit en
wat kan je eraan doen?

Shimmy kan voorkomen als je bij een
bepaalde taxisnelheid, stroefheid van de
ondergrond, belading, bandenspanning en
neusstand precies in de eigentrilling van
de neuswielpoot terechtkomt. Te weinig
vloeistof in de shimmy damper hoeft niet
altijd de oorzaak te zijn, te hard taxiën
kan bijvoorbeeld ook de oorzaak zijn. De
beste oplossing is om de yoke een beetje
te trekken om druk van het neuswiel af te
halen. Daarna vaart verminderen door
minder gas te geven en een beetje te
remmen om juist méér gewicht op het

neuswiel te zetten. Geef altijd door aan de
TD dat je shimmy hebt gehad en noem
daarbij de omstandigheden waaronder het
heeft plaatsgevonden.

Flight computer
In onze vorige uitgave vroegen we of iemand een online versie kon vinden. Bij deze dus
gevonden.

Een gratis en PRO versie is te vinden op Doa Software. Met dank aan Hans Korfage.

UK Weather & Notam

Een goed overzicht voor als je naar de UK wilt.
Voor hoogtewinden, significant weather charts (dus het officiële werk) registreer je je gratis op
Metoffice. Dit soort plaatjes krijg je dan voor de UK of voor West-Europa.

PJE EHSE
In de AIP en de Regeling Valschermspringen zijn vanaf 26 mei de dropzones Oudenbosch, Schijf,
Bosschenhoofd, Rijsbergen en Breda International Airport als officiële valschermspringgebieden
aangewezen voor alle dagen van de week gedurende de UDP. Parajumping wordt alléén nog in
een NOTAM vermeld als het een dropping betreft in een niet-reguliere dropzone.

Landmark fotoprijsvraag
We hebben 6 reacties binnen gekregen. Dit keer ging het om een puzzelstukje in de
Maarsseveense Plassen schuin tegenover de Naturistenvereniging.
De Maarsseveense Plassen zijn ontstaan door zandwinning in de jaren 60 van de vorige eeuw
ten behoeve van de aanleg van de Utrechtse wijk Overvecht. Het zeer schone water van de

Grote Plas is op sommige plekken tot 30 meter diep.
De prijswinnaar is dit keer Michael Langley! Vanwege de drukte bij de Naturistenvereniging
droeg Michael een speciale bril. Het feit dat hij het object net miste deerde niet zoveel, want het
is precies boven het gezochte landmark.
Wederom een bijzondere foto die dus beloond wordt met een gratis vlieguur op 1 van onze
vliegtuigen.

De prijsvraag voor deze keer is;

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 loodrecht naar beneden
gemaakt te worden.
Het gratis vlieguur is op het type waarmee je de foto hebt gemaakt. De locatie is redelijkerwijs
in de buurt van EHHV. Google Earth-plaatjes worden niet geaccepteerd. De actie loopt totdat het
volgende Info&Safetybulletin uitkomt en staat open voor leerlingen, vliegers en instructeurs van
VSH.
Stuur je foto per mail aan ons op.

Vliegschool Hilversum publiceert veel nieuws en foto’s over vliegers en mooie vluchten via

Facebook.
Veel van onze vliegers hebben het echter niet zo op Mark Zuckerberg. Als je Facebook echter op
de juiste manier gebruikt kan je er veel aan hebben voor je vlieghobby. Ons advies: maak een
Facebook account aan en wordt alléén vrienden met andere piloten. Vervolgens kan je Facebook
gebruiken als “persoonlijk digitaal luchtvaart nieuwskanaal” door bijvoorbeeld de volgende
pagina’s te liken of je bij de volgende groepen aan te melden:
- Vliegschool Hilversum
- Vliegveld Hilversum
- VSH vliegmaatje gezocht (besloten groep) - VFR Pilots NL (besloten groep)
- AOPA Netherlands
- AOPA Plane Owner
- Vliegen in Nederland
- SkyDemon
- Flying Magazine
- Aerokurier
- Fabrikanten als Tecnam, Cessna, Piper

"Oneliners"
Handling kan niet meer via de Vliegclub Rotterdam als je EHRD wilt aandoen.
Voor vliegers die niet regelmatig op de VSH website komen de volgende tip: oude uitgaven van
de VSH Info&Safety bulletins zijn gratis te downloaden.
Er is een nieuwe versie van de POH van de Tecnam. Gebruik vsh123! als wachtwoord.
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