
Info&Safetybulletin #13

VSH proudly announces the introduction of The PIC Ballpoint ®. For all our VSH
Students, Pilots In Command and dearest relations.

See all the wonderful features on the spec sheet above!

Alternate static source

In het geval je een geblokkeerde statische poort vermoedt en geen juiste hoogte/snelheid/VSI
informatie meer hebt, is de remedie het inslaan van het glas van de VSI. Zo herstel je de
statische druk in het systeem. Echter, voordat je overweegt het raampje van de VSI in te slaan
bij een geblokkeerde statische poort, is er voor de Piper en de Cessna nog een alternatief; "the
alternate static source"!

Dit kan handmatig bij een Piper linksonder het dashboard en bij een Cessna gemakkelijk
geplaatst op het dashboard onder de throttle. De Tecnam heeft deze mogelijkheid niet, daar
blijft het inslaan van het VSI ruitje de enige mogelijkheid.



Piper Cessna

NB. Als je de cabin deur dicht doet en de VSI komt even tot leven, dan is de alternate static
source valve geactiveerd. Komt natuurlijk weinig voor, maar een mooie test.

Verhuur- en vlieglesdetail wijzigen

Inmiddels is dit naar iedereen gemaild, maar ten overvloede. Vanaf 1 januari 2018 worden de
traditionele details met een kwartier verruimd (van 1:30 uur naar 1:45 uur).
 
Zolang Sunset dit toelaat, wordt het detailschema vanaf 1 januari 2018 door het hele jaar heen
als volgt:

09:00 - 10:45
10:45 - 12:30
12:30 - 14:15
14:15 - 16:00
16:00 - 17:45
17:45 - 19:30

Dutch Mil Info

Er was wat verwarring omtrent een nieuwe frequentie van Dutch Mil. De situatie is ongewijzigd,
maar op 132,355 kan je Dutch Mil ook oproepen.

Stuck mic Warning!

Moderne VHF COMM radio's hebben een ingebouwde functie tegen het ongewenste effect van



een vastzittende push-to-talk button. Of anders gezegd, het hinderlijk blijven blokkeren van een
frequentie.

Deze begrenzer treedt in werking na gemiddeld circa 35 seconden (type afhankelijk). Dit wordt
kenbaar gemaakt in het display van de radio en het wegvallen van de TX indicatie. Hiermee
stopt de uitzending en blokkeer je niet ongewild de frequentie voor ander verkeer.

NB. de oudere King comm/navs hebben deze functie niet! Nog een reden om de nieuwe 8.33kHz
radio's te gebruiken.

Workshops (klik op plaatje voor meer info/aanmelding)



Avionics 
donderdag 30 november

Motortechniek/Vliegtuigonderhoud
zaterdag 3 februari

Joining and extending onder de loep

Deze radarplot is van 15 juli. Linksonder komt een vliegtuig aan die op een soort van
Amerikaanse stijl invoegt en zich wurmt tussen 2 kisten die al redelijk dicht op elkaar zaten. 

Aan het einde van downwind vliegt dit toestel door in een soort van extended downwind met
een 360, om vervolgens weer op final te eindigen waardoor een ander vliegtuig op einde van
downwind moet uitwijken.

Heb jij ook iets dergelijks meegemaakt, meld dit dan via onze meldingspagina. Wij kunnen dit
weer delen om herhaling te voorkomen.

https://www.vliegschool-hilversum.nl/event/workshop-avionics-november-2017/
https://www.vliegschool-hilversum.nl/event/workshop-motortechniek-februari-2018/
http://inzicht.bezoekbas.nl/
https://www.vliegschool-hilversum.nl/meldingsformulier/


Advies, ook al houd je je aan de correcte circuit procedure blijf om je heen kijken. Voeg niet in
onder een hoek van 45 graden, maar houd 90 graden aan. En verleng geen downwind, maar
verlaat het circuit en voeg opnieuw in via de ENTRY leg.

EHHO drassig

Onze FI Frederik heeft de Take-off run op EHHO een paar weken geleden moeten afbreken
i.v.m. de drassigheid van de baan. Het veld was niet PPR, en er was geen NOTAM over de
slechte conditie van de grasmat. Hou hier rekening mee als je naar een grasbaan vliegt en het
recent veel geregend heeft. Na overleg met de havendienst is de 2e poging vanaf de zweefbaan
wel goed verlopen.

Weight&Balance, back online

De Weight&Balance tool is ongeveer een maand uit de lucht geweest i.v.m. de omzetting van
onze website naar PHP7. Mede dankzij Bob en André is deze weer makkelijk te raadplegen.

Tripkit aanvraag

Exclusief voor Crewcard-houders: de Tripkit.

Altijd de laatste versie van de VFR-, approach- en landingskaarten voor onderweg. Nu ook voor
het reserveren van een Ipad (Skydemon) en desgewenst zwemvesten.

Fuel STC Piper

Wat gaat er eigenlijk schuil achter een
AutoFuel (MOGAS) Supplemental Type

https://www.vliegschool-hilversum.nl/weight-balance/
https://www.vliegschool-hilversum.nl/tripkits_aanvraag/


Certificate op onze Warrior en Archer?

Waar er voorheen 1 elektrische
brandstofpomp gemonteerd zat, zijn daar
nu 2 andere voor in de plaats gekomen.
Om deze te bedienen is  de oude
pompschakelaar naast de MASTER en
GENERATOR schakelaar vervangen door
een "2-standen" schakelaar.

Deze is voorzien van de opschriften "Pump A" en "Pump B". Beide pompen zijn identiek aan
elkaar en het maakt niet uit welke je selecteert, het is wel van belang dat beide pompen
ongeveer evenveel gebruikt worden i.v.m. gelijkmatige slijtage. De elektrische pompen zijn niet
gelijktijdig te gebruiken.

Bij het vliegen op autobenzine is het verplicht om de rechtertank te selecteren voor het opstijgen
en het landen. Zorg dus dat er voldoende brandstof in deze tank aanwezig blijft voor een
nadering en eventueel go-around/uitwijk. Tijdens alle fasen van de vlucht (incl. taxiën), behalve
kruisvlucht, is het verplicht om 1 van de elektrische pompen (A of B) aan te laten staan. 
 

Warrior II Archer III

Achterop de motor zit de "engine driven"
fuelpump, welke altijd standaard aanwezig
is op laagdekkers.

Er zijn dus in totaal 3 brandstofpompen
aanwezig, waarvan de motor aangedreven
pomp altijd "aan" staat als de motor
draait.

Een belangrijke voorwaarde voor het
gebruik van autobenzine in de Pipers en
Cessna's is dat de brandstof vrij van
alcohol (ethanol) is. Lees
HIER waarom. Dit geldt niet voor de
Tecnam.

In de tas van de vliegtuigen zit een tester
waarmee de brandstof getest kan worden,
mocht er twijfel zijn over de brandstof. 

Mocht je vragen hebben over de STC of het gebruik van de tester, schroom niet Dennis, Berto of
Bob even aan te schieten!

http://www.autofuelstc.com/fuel_testing.phtml


NB. De autobenzine op EHHV wordt betrokken van een leverancier die garandeert dat de
brandstof vrij van alcohol is. Desondanks is het geen slechte gewoonte ook deze
brandstof periodiek te controleren tijdens de pre-flight!

Beacon light Tecnam u/s?

Regelmatig staat er op de klachtenlijst van de VHC dat het beacon light niet werkt. Op PH-VHC
(links) zit nog een oud type beacon light en deze werkt alleen als de motor draait! De andere
Tecnams (rechts) zijn voorzien van een LED versie, welke je wél in de walk-around kunt
checken.

Tecnam trim disconnect of connect?

Een andere "klacht" is dat het Tecnam
trimsysteem niet functioneert. In 99% van
de gevallen blijkt dit niet te kloppen. 

Check of de TRIM DISCONNECT op ON
staat als het systeem niet werkt, en de
trim indicator naar beneden wijst of geen
indicatie geeft.

De TRIM DISCONNECT schakelaar is om
een "runaway trim" situatie te tackelen,
als bijvoorbeeld het trimknopje
onverhoopt blijft hangen.

Sommige vliegers lezen de checklist niet
nauwkeurig genoeg en schakelen de TRIM
DISCONNECT per ongeluk naar OFF na de
vlucht, waarna de indicator naar beneden
wijst/niets aangeeft.

Een mogelijk ander trimprobleem is dat de
TRIM SWITCH op rechts (RH) staat en dat
de linksgezeten vlieger dus geen respons
krijgt op zijn of haar trim inputs.

NB. In alle elektrisch getrimde vliegtuigen
zit een zekering, welke je ook kan
gebruiken om een op hol geslagen trim te



stoppen.

RT en LPE weetjes

Een beetje vlieger heeft deze 2 certificaten bijgeschreven op haar/zijn brevet, maar voor de
uitgifte van een LAPL of PPL geldt officieel geen RT en LPE eis. Het KIWA geeft regelmatig deze
bewijzen af zonder RT en LPE. De RT is overigens niet geldig zonder (geldige) LPE.

De restrictie is dan wel dat je dan niet de radio kan gebruiken en ook niet naar gecontroleerde
velden kan vliegen. Voor het binnenvliegen van een ongecontroleerd vliegveld circuit (zoals
EHHV) dienen vliegers het seinenvierkant te overvliegen en conform deze aanwijzing te
handelen. Op EHHV zie je dit ook regelmatig gebeuren boven de circuithoogte.

Verder is de RT een nationale aangelegenheid die in alle EU-landen verschillend is geregeld. Een
Franse RT kan niet op een Nederlands brevet worden bijgeschreven bijvoorbeeld.

Het LPE mag wél in een ander EU-land worden behaald en dit is geldig om op een Nederlands
brevet te worden bijgeschreven.

SERA Fraseologie FL, Transponder en QNH gewijzigd

Misschien deed je het al, maar je mag nu officieel een transpondercode van 7000 uitspreken als
"seven tousand" i.p.v. "seven zero zero zero".

Een QNH van 1000hPa mag nu ook worden uitgesproken als "one tousand".

En mocht je op FL100 willen vliegen (alleen IFR in NL) dan kan je "flight level one hundred"
uitspreken.

Sinds vorige maand is deze SERA regel in werking getreden.

NB. thousand is hoe je het schrijft, tousand is wat je zegt.



T/O briefing

Na je runup is het een goed gebruik om een T/O briefing te geven aan jezelf of
instructeur/examinator.

Een voorbeeld;

Taxi briefing;
Runway (….) in use. I will taxi to holding point (….) via ….

Take-off briefing
This will be a standard take-off with (….) degrees flaps. I’ll have the flight controls.
We will depart on runway (….) and the winds are (….) at (….) knots.
Vr is (….) and Vy (….). After take-off, we follow circuit procedures. After leaving the circuit, I will
make a (….) turnout to the (….) with an initial altitude of (….) ft.

1. If we have any failures prior to rotation, I will close the throttle and apply brakes.
2. In the event of engine failure after rotation, with suitable runway ahead, I will lower the

nose, bring the power back to idle and land straight ahead.
3. In the event of an engine failure after takeoff without any runway ahead, I will not turn

back to that runway. I will follow standard emergency procedure at best glide speed,
which is (….) knots.

Any questions or comments?

PH-CBN hoger MTOW / Nieuwe krachtbron

De CBN heeft afgelopen maart een nieuwe Lycoming O-320 gekregen. Het betrof tevens een
wijziging van motortype (van O-320-H2AD naar O-320-D2J). Deze wijziging werd op basis van
een STC gedaan.

Onderdeel van deze STC was tevens dat het maximum take off weight mocht worden verhoogd
van 1043 kg naar 1089 kg. Voorwaarde hiervoor is het maximeren van de flap-uitslag tot 30
graden (was 40 graden!). Het MTOW in het weegrapport is hierop aangepast.

Let wel goed op je performance calculaties, met name op de Take Off Distance, zeker bij zachte
bodem en weinig wind op warme dagen, want de motor is gewoon nog steeds 160pk. Ook de
Landing Distance wordt beïnvloed door de lagere maximale flap-uitslag. Let hier ook op!

De CBN blijft administratief een F172N, maar heeft nu dus dezelfde MTOW en maximale flap-
uitslag als de D-EMHJ, en dat is een F172P.

Inflight selfies mogen, maar doe het met beleid

Een vlieger attendeerde ons op het maken van Inflight selfies als PIC en of dit wel een gewenste
situatie is gezien de afleiding.

Deze vraag hebben we voorgelegd aan de Luchtvaartpolitie:

M.b.t. de telefoon en vliegen is dit voor zover ik kan nagaan niet wettelijk geregeld. Het is
natuurlijk wel een afleiding naast het gebruik van digitale mobiele hulpmiddelen (Navigatie Apps,
red.). Het blijft wel vliegen op zicht en dit gaat ten koste van het scannen etc.



Het enige wat hierin wel strafbaar zou kunnen zijn is artikel 5.3 Wet Luchtvaart. Daarin wordt
omschreven dat je niet op een zodanige wijze aan het luchtverkeer mag deelnemen dat hierbij
personen of zaken in gevaar worden of kunnen worden gebracht.

Indien je druk met selfies bezig bent zoals boven omschreven, kan dit mogelijk een art. 5.3 WLV
overtreding zijn.

Ons advies: beperk het gebruik van je telefoon zoveel mogelijk en blijf te allen tijde naar buiten
kijken. 

Fotoraam

Breaking news voor professionele fotografen! Onze Cessna F172P D-EMHJ is sinds kort uitgerust
met een fotoraam in de linker achterruit. Dat geeft een ongekende beeldhoek air-to-ground,
zonder wingstrut in beeld vanaf de achterbank.

Dit fotoraam mag alléén worden gebruikt door professionele fotografen die erkend zijn door
Vliegschool Hilversum en ervaring hebben met bediening en luchtstroming. We willen daarmee
dat gevalletjes "smartphones van meevliegers die uit handen waaien" worden voorkomen. We
verzoeken de PIC's van de D-EMHJ daarop attent te zijn.

RPL conversie, regel het voor 8 april 2018!

Kan je na 8 april 2018 nog het RPL omzetten naar een LAPL? Deze vraag hebben we aan het ILT
gesteld en ze gaven dit als antwoord:

Het uitgangspunt is dat de brevetten op 8 april 2018 geconverteerd moeten zijn, zoals
beschreven in art. 4 van EU verordening 1178/2011. Wat het beleid wordt voor mensen die er
na 8 april 2018 achter komen is nog niet bekend.

Dus, laat het er niet op aankomen dat je misschien de hele opleiding (praktijk en theorie) moet
overdoen en regel dit voor die datum.

Alleen een RPL met een geldige SEP of TMG komt in aanmerking voor conversie naar het LAPL.



Is dit verlopen, dan moet er aanvullende training en een Profcheck worden afgenomen. Verder
heb je een Medical klasse II nodig voordat de Profcheck plaatsvindt.

Als je een RT-aantekening op het RPL hebt staan dan wordt deze overgenomen op het LAPL. Dit
geldt ook voor een geldige LPE. Een verlopen LPE (level 4 of 5) moet je voor de aanvraag weer
geldig hebben gemaakt.

Lees alles over de conversie op onze website.

Hamburgerparty

Voor iedereen die er afgelopen september
niet bij was: we kijken terug op een hele
geslaagde avond Hamburgers Flippen!

Een top avond met zo'n 100 vliegers,
kinderen en aanhang. Met
springkussenkasteel voor de kinders (dank
Peter!) en een walk-in-fridge voor de
vliegers.

Gaan we volgend jaar weer organiseren.

Landmark fotoprijsvraag

We hebben 5 reacties binnen gekregen. Dit keer ging het om het kruispunt tussen de
A1/A27, knooppunt Eemnes.

Het knooppunt heeft zelfs een eigen wiki pagina waarin dit knooppunt een klaverturbine
genoemd wordt. De huidige vorm dateert vanaf 1976 en wordt door de verbreding van beide
snelwegen aangepast.

Tip: gebruik dit knooppunt om je te melden voor het naderen van EHHV of gebruik het als
vertrekpunt (initial point) voor je navigatietrip.

De notaris heeft helaas de Transavia piloot gediskwalificeerd. Een van de voorwaarden is dat de
foto genomen wordt vanuit een VSH toestel, en de Boeing 737 is (nog) niet aan onze vloot
toegevoegd...

De prijswinnaar is dit keer Mark Hoekstra, van harte gefeliciteerd! De prachtige foto van Mark
wordt dus beloond met een gratis vlieguur op 1 van onze vliegtuigen.

https://www.vliegschool-hilversum.nl/rpl-sep-lapl-sep/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knooppunt_Eemnes




De prijsvraag voor deze keer is: in welke TSA ligt dit? Kleine hint: PAM150015. Je hoeft deze
keer geen foto te maken. Het TSA nummer is voldoende.

Het gratis vlieguur is op het type waarop je vliegt bij ons. De locatie is redelijkerwijs in de buurt
van EHHV. De actie loopt totdat het volgende Info&Safetybulletin uitkomt en staat open voor



leerlingen en vliegers van VSH.

Stuur je antwoord per mail aan ons op.

Vul je verloopdata in en ontvang tijdig reminders

Voorzover ingevuld tref je hier het overzicht van de diverse verloopdata aan.

Brevet geldig tot (if applicable):
*|IF:MERGE11|*
*|MERGE11|* *|ELSE:|* geen
data*|END:IF|*

RPL/PPL/CPL SEP (A) geldig tot:
*|IF:MERGE7|* *|MERGE7|*
*|ELSE:|* geen
data*|END:IF|*

LPE geldig tot (if applicable)):
*|IF:MERGE10|*
*|MERGE10|* *|ELSE:|* geen
data*|END:IF|*

Je medical is geldig tot:
*|IF:MERGE9|*
*|MERGE9|* *|ELSE:|* geen
data*|END:IF|*

IR geldig tot (if applicable):
*|IF:MERGE3|*
*|MERGE3|* *|ELSE:|* geen
data*|END:IF|*

ME geldig tot (if applicable):
*|IF:MERGE12|*
*|MERGE12|* *|ELSE:|* geen
data*|END:IF|*

Wil je deze data aanpassen, ga dan naar je persoonlijke profielpagina en ontvang tijdig
reminders.

Vliegschool Hilversum
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