Januari 2022

Hello Flying Friends
Het nieuwe jaar is pas begonnen en iedereen is nog aan het recupereren van de
afgelopen kerst en nieuwjaarsfeesten. Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar en blijf
allemaal gezond.

Hieronder even een kleine terugblik

Het jaar 2021 is ten einde. Altijd een goed moment om even terug en vooruit te kijken.
Zeker nu corona ons tegen de verwachting in nog stevig in haar greep houdt. Want toen
we op 3 juli feestelijk bij elkaar kwamen in de ACC hangar dachten we dat we de crisis
wel een beetje achter de rug hadden. Helaas: de werkelijkheid haalde ons toch weer in.
Gelukkig is niemand van onze leden tot nu toe ernstig door corona getroffen. Laten we
vooral hopen dat dat zo blijven zal.
Voor de vereniging was 2021 ten gevolge van corona een raar jaar: de meeste activiteiten
hebben we vanuit thuis ondernomen. Alleen in de zomermaanden zijn we redelijk actief
kunnen zijn in ons clublokaal. Terugkijkend hebben we toch nog heel wat kunnen
organiseren: vooral de wekelijkse estafette vluchten en de woensdagavond safari’s
trokken onze leden aan. Zo hebben we yellow73, joxan123, ugliertable870, flybymips en
nog een paar andere vreemde aanduidingen voor onze collega’s leren kennen. Fireman
en Twin Otter waren natuurlijk geen verrassing… Nu we midden in de vierde golf zitten,

zijn we druk bezig met de Amsterdam-Batavia route in 33 afleveringen. Kunnen we ook
een vijfde golf nog makkelijk mee aan indien onverhoopt nodig.
Naast vliegen vanuit huis vond nog heel wat actie plaats: individueel werden veel leden
geholpen om hun vliegopstelling in optimale conditie te brengen, er was flink wat
aandacht voor de updates (en downdates – of heet dat niet zo?) van MSFS en last but
not least: er kwam een 25 + 1 jarige feestmiddag mét herdenkingsboekje met de
beknopte geschiedenis van onze club.
In het clublokaal is zowel zichtbaar als onzichtbaar het nodige veranderd: de internet
infrastructuur is compleet omgebouwd. We maken nu gebruik van een zijtak van het
Surfnet, zoals dat ook door het ACC wordt gebruikt. Beter zichtbaar is de vermindering
van het aantal opstellingen, waardoor we meer ruimte hebben gekregen voor onze
toppers, zoals de Cessna (grote dank aan Henk J.!), maar ook het “loungen” beter
gestalte kunnen geven in een mogelijk permanente “anderhalvemeter-samenleving” en
er is flink opgeruimd. Daar zijn we trouwens nog niet klaar mee. De Boeing is voorzien
van 3 beamers, waardoor net als bij de Beech het “sleutelgateffect” tot de verleden tijd
is gaan behoren.
Duidelijk is dat we erg ons best doen om onze leden in hun rol als thuis-simmer het
nodige te bieden. Het is moeilijk om zonder fysieke bijeenkomsten een echt clubgevoel
te behouden. We zijn daarom extra blij dat het overgrote deel van onze leden onze club
trouw is gebleven in deze vreemde tijd.
Wat verwachten we voor 2022? Naar het zich laat aanzien zal begin 2022 de club weer
gewoner kunnen gaan draaien, met 3G, 2G of 1G, dat is afwachten. We zullen dan zo snel
mogelijk de meest gewilde activiteiten opstarten: de verschillende cursussen, de één op
één instructies over het vliegen, de PC en alles wat daarbij komt kijken en natuurlijk
gaan we er ook weer een keer op uit. Of het de al eerder beloofde excursie naar de
“Remote Tower”- als die tenminste tijdig klaar is – wordt of een ander doel bepalen we
begin 2022.
Hoe dan ook: we hopen dat al onze leden gezond en wel met nieuwe energie in de mooie
wereld van de vliegsimulatie kunnen duiken – en de Flying Armchair Association helpt
ze daar graag een handje bij!

Staf Flying Armchair Association

Die corona heeft ons nu al lang genoeg in de tang. Onze “traditionele”
nieuwjaarsbijeenkomst zal ook nu weer niet door kunnen gaan. Daarom hebben wij als
staf besloten een alternatief te bieden.
Wij nodigen al onze leden daarom uit om mee te doen aan onze virtuele
nieuwjaarsreceptie. Op 8 januari 2022 vanaf 13.30 uur, voorafgaand aan het vliegen van
Leg 6 van onze Amsterdam – Batavia tour bieden wij alle leden de mogelijkheid om via
Discord elkaar een gelukkig 2022 toe te wensen.
Dus: zet nu meteen in je agenda: 8 januari 2022 vanaf 13.30 uur: nieuwjaar op Discord
FAA.

Laat Discord nog maar weer een keertje roodgloeiend staan als een kleine 30 FAA-ers
door mekaar heen gaan zitten toeteren. Je hoeft je niet aan te melden hiervoor, want
wij verheugen ons op de chaos die ontstaat als we jullie allemaal zien en horen. Graag
tot dan!
Namens de staf van de FAA,
--Jan

Feiten en Fabels over vliegen
1. Dit is waarom het donker is tijdens het opstijgen en landen
Is het je wel eens opgevallen dat de lichten altijd uit gaan tijdens het opstijgen en
landen en de stewardessen je tijdens zo’n moment ook altijd vragen om je
raamluik open te doen? Waarom dat is? Om je ogen alvast te laten wennen aan het
donker én de omgeving mocht het vliegtuig tot een crash komen.

2. Hoe ontstaan de strepen in de lucht?
Wanneer je uit je raampje kijkt zie je hoe het vliegtuig een wit spoor achterlaat.
En zelfs wanneer je met beide benen op de grond staat en naar de lucht kijkt zie je
de witte strepen die vliegtuigen achterlaten. Best een bijzonder gezicht. Deze
strepen ontstaan door warme lucht uit de motoren van het vliegtuig die in
aanraking komt met koude lucht.
3. De meest onhygiënische plek in het vliegtuig is…
Aan welke plek moet jij het eerste denken? Het toilet? De deurklink van de deur
naar het toilet? Niets is minder waar. Het blijkt namelijk dat de uitklapbare
tafeltjes de meeste bacteriën bevatten. Even een dutje doen terwijl je met je hoofd
op een tafeltje rust? Dat kun je in de toekomst misschien beter overslaan.
4. De vleugels allesbepalend zijn om te kunnen vliegen?
Hoe komt zo’n enorme machine überhaupt de lucht in?! Wanneer de vleugels door
de lucht gaan, splijten ze de luchtstroom. Dit zorgt ervoor dat een deel van de lucht
over de vleugels gaat en het andere deel eronder.
Doordat de vleugels een bolle bovenkant en platte onderkant hebben, gaat de lucht
boven de vleugels sneller dan eronder. De luchtdruk onder de vleugel wordt groter,

waardoor de vleugel omhoog geduwd wordt en dit dus opwaartse kracht opwekt!
Dit is misschien wel de koning van de weetjes over vliegtuigen, want zonder
vleugels geen vliegreis dus.
5. De piloot alle 'macht' heeft tijdens een vlucht?
De piloot heeft niet alleen de macht over het stuur … Wanneer de deuren gesloten
zijn heeft de piloot ook alle macht om mensen te arresteren, boetes te geven en
zelfs het testament van een stervende passagier op te nemen. Ook daarboven in de
lucht netjes gedragen dus!
6. Vliegtuigen vroeger op sterren navigeerden?
Vandaar dat oudere vliegtuigen nog een dakraam boven de cockpitramen hebben.
Zo konden ze letterlijk sterren schieten! Tegenwoordig navigeren de piloten door
middel van radiosignalen/satellieten.
7. Wist je dat een lege Boeing 737-700 net zoveel weegt als zeven volwassen
olifanten?
En dat de zwarte doos van een vliegtuig eigenlijk de kleur oranje heeft?
8. Ieder jaar zo'n 5 mensen in Nederland uit het vliegtuig vallen?
Nee, niet de mensen die in de cabine zitten hoor … Er zijn namelijk nog wel eens
wat verstekelingen die zich bij vertrek verstoppen in het landingsgestel van het
vliegtuig. Op grote hoogte is de lucht zo ijzig koud en is er zo weinig zuurstof dat
men niet meer kan ademen en doodvriest. Dit is misschien wel één van de meest
bizarre weetjes over vliegtuigen …
9. Het drukste vliegveld ter wereld is Atlanta Hartsfield-Jackson Airport.
Hier komen jaarlijks ruim 96 miljoen passagiers. Atlanta is de grootste overstaphub ter wereld.
10. De vliegtuigmaatschappij met de grootste vloot is American Airlines.
Momenteel heeft American Airlines 963 vliegtuigen.

Ingekomen post

PANIEK IN DE TENT ?
In de editie van vandaag staat het , rijk van illustraties voorzien, in UP IN THE SKY. De
Kerstman is zondag jl. met Transavia vanuit Zweden naar Eelde gebracht en daar met
veel egards ontvangen. En dat terwijl wij aan de vooravond staan om hem van
Rovaniemi naar onze thuishaven te brengen. Consternatie alom, een radeloze staf.
Daarom vlug even met Eelde gebeld voor nadere details. Jullie weten dat ik als kind
bijna 80 jaar geleden al op dat veld rondstruinde en die contacten zijn in de loop der
jaren alleen maar verstevigd. De Drentse uitleg was geruststellend en ik haast me dan
ook dat meteen even aan jullie door te geven. Transavia bracht niet de echte Santa
Claus maar een dubbelganger om een mooi reclame tintje te geven aan het feit dat de
vlucht van Zweden naar Eelde werd uitgevoerd met een remote tower begeleiding aan
beide kanten. In Zweden vanuit Sundsvall en bij ons vanaf Schiphol-Oost, ook het
toekomstige voorland van EHBK.
De Santa Claus die wij vanuit Rovaniemi in Lapland naar Beek mogen brengen is de
enige echte!! Maar hoewel ik de consternatie heb kunnen wegnemen blijf ik wel zorgen
houden en maak ik van deze gelegenheid gebruik deze even met jullie te delen. Wie wil
er later nu niet kunnen zeggen dat hij Santa Claus in zijn kist heeft gehad ? Zet die
gedachte meteen maar uit je hoofd. Ik voorspel hier hoe het gaat. Uit betrouwbare bron
weet ik dat onze voorzitter met zijn DC6 gaat vliegen. De kist naar keuze is bij de
andere deelnemers, zoals altijd bij gezamenlijke vluchten, een allegaartje. En, eerlijk is
eerlijk, de eerbiedwaardige oude man in een vliegtuig met historie geeft cachet aan het
geheel. Jan is ijdel genoeg om deze keuze niet ter discussie te stellen. De andere
deelnemers zijn zo beschaafd het niet aan te vechten. Of kan ik beter zeggen dat we
daar te laf voor zijn? Ondergronds zal er gemor zijn en zoiets sijpelt verder naar
roddel en achterklap. Kom op vrienden, het is bijna Kerst. Gerommel in onze mooie
FAA gemeenschap moeten we niet willen. Daarom mijn volgend voorstel: We maken de
tocht zoals bekend in vier legs. Tijdens de laatste glorieuze etappe naar ons einddoel
zit de oude baas op de rechterstoel in de DC6, co-piloot van onze
voorzitter/organisator, wat we deze allemaal van harte gunnen. Voor de drie
voorgaande etappes kunnen zich in Rovaniemi liefhebbers opgeven. Een ieder weet
van zich zelf wel of hij en de kist waarmee hij vliegt samen een representatief geheel
vormen. Dat ik mijzelf daar niet toe reken moge duidelijk zijn. We proppen een
eerbiedwaardige oude man niet in een aftandse Cessna. Een eerlijke loting daarna en
alle piloten vliegen dit mooie Finland- initiatief met het juiste enthousiaste kerstgevoel.
Nog een dringend advies tot slot. Finland staat er om bekend dat er stevig gedronken
wordt. Deze (on)hebbelijkheid is niet aan Santa Claus voorbij gegaan. Om het
eenvoudig te zeggen, hij lust ’m wel en is ook nog kieskeurig. Uitsluitend Koskenkorva
Vina en Finlandia Vodka. Dat moeten onze gastheren voor één vlucht dus wel aan
boord hebben. Het is op de luchthaven nogal prijzig te koop. Declareren bij Joost ?
Daar heb ik, hem kennende , een hard hoofd in.
Ik zie al bedenkelijke gezichten. De animo voor het gastheerschap is meteen een stuk
gedaald. Het zou me niet verbazen als Jan in zijn DC6 gedurende alle legs met Santa
Claus zit opgescheept. En dat hij in die situatie wel met succes bij Joost kan
aankloppen kan door ons allen alleen maar worden ondersteund.
Wellicht tot ziens in Rovaniemi

EVEN TOT HIER!
Het is woensdagavond 22 december. Ik ben in Umea, hoog in Zweden aan de Botnische
Golf en heb een kamer geboekt in een budget hotelletje aan de Flygplatsvägen. De
straatnaam zegt al dat dit vlak bij het vliegveld is. De kamer is eenvoudig. Bed, bureau
met een lamp die het niet doet, klein model tv en een toilet annex douche waar de
noodzakelijke hygiëne niet direct van af spat. Niet mijn normale keuze maar ik had
geen zin het saaie stadje in te lopen om iets anders te zoeken.
Nog maar een halve dag eerder stond ik met mijn 172, samen met een paar andere FAA
toestellen in het Finse Rovaniemi. Vereerd om te zijn uitgekozen Santa Claus in
etappes naar ons eigen Beek te escorteren. Onze voorzitter trok veel bekijks. Met
gevoel voor decorum was hij met een DC6 gekomen. Jaloerse blikken van de andere
captains met hun oogverblindende moderne kisten, die niet de aandacht kregen
waarop ze hadden gehoopt. Dat hun vermogen niet alleen in stenen zit was ook hier
weer duidelijk zichtbaar.
Ik was niet alleen vereerd maar ook een beetje trots dat mijn voorspelling was
uitgekomen. Eerder schreef ik al dat iedereen Santa Claus graag op de rechterstoel
wilde hebben maar dat diens drank wensen met de daaraan verbonden flinke en niet
declarabele kosten wel voor een flinke domper zouden kunnen zorgen. Ik weet niet of
daarover in Rovaniemi lang is gekrakeeld. Slecht voorbereid stond ik ver weg van de
anderen op het militaire gedeelte van EFRO Toen Jan mij naar de goede plek had
geloodst stonden alle toestellen al klaar voor departure. Door de ruitjes van de DC6
kon ik slingers ontwaren en voorin iets roods, het bewijs van mijn eerdere
veronderstelling

Gauw airborne. In deze contreien is het momenteel dagelijks maar twee uren licht en
daarvan wilde ik profiteren. Zoals altijd de gebruikelijke gezelligheid onderweg, de
Discord camera aan om af en toe even bij de buren te gluren. Volgens Jan was de oude
baas meteen al met de gekregen flessen binnen handbereik in een hoekje gaan zitten.
De ingeslagen lekkere hapjes liet hij onaangeroerd. Maar daar wist Jan wel raad mee.
Ik merkte onderweg een paar keer dat hij met volle mond sprak. In zijn situatie zou ik
niet anders hebben gedaan.
Het was bij mij weer het oude patroon. Ik raakte met mijn lagere kruissnelheid steeds
verder achterop. In gedachten zag ik het bekende beeld van eerdere gezamenlijke
vluchten al weer voor me. Eindelijk ook gearriveerd, vlug naar de afgesproken plek
voor de debriefing om daar alleen maar lege flessen en glazen aan te treffen. De
“vrienden” waren in geen velden of wegen meer te zien. Ik had geen trek dit deze keer
weer te moeten ervaren en meldde balorig over de boordradio halverwege in Umea te
zullen landen. De gretigheid waarmee de anderen mijn voornemen steunden was
geheel volgens verwachting. Waren ze na aankomst verlost van het lange wachten op
mij . Ik was Joost een stap voor door zelf meteen ook te zeggen dat ik de kosten van
deze afwijking van het reisplan voor eigen rekening zou nemen. Ik kén de treasurer
van ons vliegbedrijf.
Terug naar mijn kamer in het hotelletje. Ik zet de tv aan. De reclame kan ik nog wel
volgen. Niet veel anders dan bij ons. Het nieuws daarna wordt moeilijker. Ik ben geen
talenwonder. Heb al moeite met het Limburgs en om dan het Zweeds een beetje te
kunnen volgen? Ik zie beelden van een luchthaven. Er taxiet iets naar een donkere
hoek. Op afstand met telelens slecht te zien maar het lijkt verdraaid veel op een DC6.
Mannen in uniform die iets als een rode zak vanuit het vliegtuig naar een loods dragen.
Het oogt als een heimelijke operatie. Ik ben ongerust, wil er meer van weten en ga
naar de receptie balie beneden. Daar zit nu een charmante jonge vrouw. Kennelijk de
opvolgster van de nukkige oma die me ‘s middags heeft ingelogd. Ik vertel haar wie en
wat ik ben en wat ik zojuist gezien heb. Mijn bejaarde en allang uitgedoofde charme
komt tot leven en heeft succes. Ebba, mag ik inmiddels zeggen, gaat mee in mijn
verhaal en wil me helpen. Ze belt haar broer die bij de plaatselijke Västerbottens
Folkblad werkt. Daarna volgen nog drie lange telefoon gesprekken. Ik merk aan haar
lichaamstaal dat ze beet heeft. En dan krijg ik een bevestiging van mijn angstig
vermoeden De rode zak die ik meende te hebben gezien is een laveloze Santa Claus en
het vliegveld van de vage beelden is Ornskoldsvik. Een voorbereid glorieus onthaal op
EHBK is als een zeepbel uiteen gespat. Jan kan de slingers opruimen. Onze voormalige
eregast zal, zo vermoedt Ebba, eerst worden opgelapt om daarna geruisloos en
incognito met een Zweeds regeringstoestel naar zijn thuisbasis terug te keren. In de
noordelijke landen is Claus welhaast heilig. Zijn rafelige randjes kunnen het daglicht
niet velen.
Ik verwerk dit echec met het kopen van een fles bränvinn. Alcohol verdooft. Mijn
Zweedse hulp beurt me op, drinkt een glas mee en zo maken we er samen toch nog
een gezellige avond van .
Inmiddels zijn we een week verder en ben ik weer thuis. De laatste etappes van de
Finland tocht laat ik aan me voorbij gaan. Er knaagt iets. Tegenover mij woont een Fin,
Jari Mäkinen die in ons land een sauna bedrijf vertegenwoordigt. Ik vraag hem voor mij
de digitale versie van Lapin Kanse te volgen. Dit is het meest gelezen dagblad in
noordelijk Finland. De collega vliegers van de eerste etappe zwijgen als het graf.
Niemand rept meer over het onderwerp/ lijdend voorwerp van deze vlucht. Santa
Claus is verleden tijd. Is er geheimhouding opgelegd? Krijgt deze pijnlijke

aangelegenheid voor onze voorzitter nog een staartje omdat hij als gelegenheid gever
wordt aangemerkt? Waarmee ook onze FAA in diskrediet wordt gebracht?
Buurman Jari komt langs om verslag uit te brengen. Hij heeft niets over “onze” Santa
Claus kunnen vinden maar attendeert mij wel op iets anders Rond deze tijd wemelt het
in de Scandinavische landen van pseudo Clausen, zoals bij ons de hulp sinterklazen.
Van perfecte imitaties tot figuren waarvan je op afstand al kunt zien dat de baard van
watten is gemaakt. Het overgrote deel daarvan acteert volstrekt legitiem maar er is de
laatste jaren een zorgwekkende opkomst van figuren die de zaak bedriegen. Jari merkt
fijntjes op dat wij er misschien wel zijn ingetuind. Iemand die onder het genot van een
stevige neut een gratis vliegreisje naar familie in Zweden heeft gemaakt. Die, na
ontmaskering, in Ornskoldsvik met alleen maar een stevige schrobbering zal worden
heen gezonden. Jari onderstreept deze mogelijkheid met het op tafel leggen van een
paar weekbladen. Zo te zien van het genre Privé en Story waar jullie alleen bij de
kapper wel eens misprijzend in bladeren. Ik kan het niet lezen maar de foto’s spreken
voor zich.
Welke van de twee versies de waarheid is maakt voor mij niet uit. Ik ben in beide
gevallen medeplichtig, misschien wel hoofddader. Eerst moest ik roeptoeteren dat
telegrafisch contact mij had overtuigd dat “onze” Claus de enige echte is. Dat onze DC6
met ere het bordje “Volledige Vergunning” had kunnen dragen was óók mijn schuld. En
niets zou naar buiten gekomen zijn als ik niet nukkig de groepscode had onderbroken
door me af te scheiden en in Umea een hotel te boeken.
Ik heb opeens genoeg van groepsvluchten en stukjes schrijven. Ga terug naar vroeger.
In mijn oude analoge Cessna alleen maar genieten van vliegtochtjes dicht bij huis, in
wielertermen van rondjes rond de kerk. Af en toe op woensdagvonden gezellig even
bijtanken in ons clubhonk. Ik wens de hele FAA familie een gezond 2022 met veel
mooie vlieguren.
Anton (met dank aan de heren van der Laan en Woe voor het mogen lenen van de titel)

Hout te koop bij de FAA. Informatie te verkrijgen bij de staf.

Incidenten
Het belang van de decision altitude
Het onfortuinlijk einde van vlucht OSL1145 op 10 december 2005

Inleiding
Op 10 december 2005 vertrekt met vertraging vanaf het vliegveld van Abuja in Nigeria (ICAO: DNAA) de
DC-9-32 van Sosoliso Airlines voor vlucht OSL1145 naar Port Harcourt (DNPO). Aan boord zijn 103
passagiers en 7 bemanningsleden.
Het toestel is geleased van de Joegoslavische maatschappij JAT en is recent overgespoten in de kleuren
van Sosoliso Airlines.

Sosoliso Airlines is opgericht in 1994 en is pas vanaf 2000 daadwerkelijk in de lucht. Het bedrijf
is opgezet voor de binnenlandse markt in Nigeria, maar leidt geen florissant bestaan. In 2007 stelt de
Nigeriaanse overheid zowel kapitaals- als veiligheidseisen aan de in het land opererende
vliegmaatschappijen. Sosoliso is één van de zeven maatschappijen die niet aan deze minimale eisen
kunnen voldoen, is gedwongen haar activiteiten te staken en houdt op te bestaan.
De onderhoudstoestand van het vliegtuig in december 2005 is goed, alle inspecties en updates die op
dat tijdstip hadden moeten plaatsvinden zijn ook daadwerkelijk uitgevoerd. Ook op de papieren van de
bemanning en hun trainingsverleden is niks aan te merken.

Vlucht OSL1145
Na de start vanaf Abuja verloopt de vlucht zonder bijzonderheden. Kruishoogte is FL240. Het weer aan
de kust waar Port Harcourt ligt is onweersachtig. Uit het routine weerrapport dat de crew van
de Approach Controller ontvangt om 12.42z blijkt dit niet: wind 260/02; visibility 12 km; wolken Broken
op 420 m, enkele CB’s ten noorden en zuidoosten; QNH 1008 en een temperatuur van 33 graden.

Om 12.50z op 90nm van DNPO neemt de crew contact op met Approach voor de descent clearance. Het
toestel wordt geklaard naar FL160 met een Direct naar de ILS van baan 21. Rond 13.00z vraagt de crew
aan Approach of het regent boven het veld. Approach geeft aan dat dit niet het geval is, maar meldt wel
de verspreide CB’s. Om 13.04z meldt de crew “fully established” op 8 nm van het veld.
Approach informeert de bemanning over naderende regen op baan 21 en draagt het toestel over aan
de Tower controller.

Om 13.05z neemt de bemanning contact op met de Tower op 6 nm van de baan. De Tower controller
geeft landing clearance voor baan 21, maar waarschuwt de bemanning om voorzichtig te zijn vanwege
de inmiddels nat geworden baan. De crew bevestigt dit bericht.
Om 13.08z raakt het vliegtuig ca. 70 m naast de baan en op ruim 500 m vanaf de baandrempel de grond.
Even later raakt de staart een betonnen obstakel, het vliegtuig valt uiteen en raakt in brand. Over een
lengte van ruim 1100 m verspreid liggen de brokstukken. Ondanks de onmiddellijk op gang gekomen
reddingsoperatie overleven ten gevolge van het verspreide vuur in eerste instantie slechts 7 passagiers.
Uiteindelijk overleven slechts 2 mensen de ramp nadat ze in een speciale kliniek in Zuid-Afrika
behandeld zijn voor hun brandwonden.

Hoe kon dit gebeuren?
Als de bemanning rond 13.04z contact met Approach heeft lijkt er weinig aan de hand. Echter, de
approach controller heeft niet het meest recente weerbericht bij de hand, maar gebruikt abusievelijk
het bericht van 12.00z. In het actuele bericht is sprake van toenemende kans op onweer rond het
vliegveld, in tegenstelling tot het bericht van 12.00z: een eerste kleine bijdrage aan het rampscenario.
Juist in de laatste fase van de vlucht verslechtert het weer vóór baan 21 behoorlijk. Want
behalve beperkter zicht dan verwacht speelt ook de wind een belangrijke rol: tijdens de eindnadering
verandert de wind: in eerste instantie is sprake van een toenemende tegenwind – met als gevolg
toename van de lift - , maar kort voor de landing verandert de windrichting en ondervindt het
vliegtuig een staartwind, met een plotselinge afname van de lift als gevolg. Deze “windshear” kan
nauwelijks worden waargenomen in de cockpit, omdat het vliegtuig niet beschikt over een windshearwarning. Ook op het vliegveld zijn er geen specifieke middelen aanwezig om dit fenomeen waar te
nemen.
Op grotere hoogte en vooral met hogere snelheid is het effect van windshear beperkt, maar dicht bij de
grond met een snelheid in de buurt van de overtreksnelheid is het een gevaarlijk fenomeen.
Tientallen ongelukken zijn er enkel of mede door veroorzaakt, tot in het meest recente verleden aan
toe.

Ook bij vlucht OSL1145 speelde windshear waarschijnlijk een beperkte rol, van 220/09 naar 360/05 om
precies te zijn, ofwel van ca. 9 knopen tegenwind naar ca. 4 knopen staartwind – in verder normale
omstandigheden geen probleem.
Een tweede factor die bijdroeg aan de fatale afloop is het feit dat in Nigeria, veroorzaakt door de slecht
functionerende elektriciteitsvoorziening, het de gewoonte was om de baanverlichting overdag alleen te
ontsteken op speciaal verzoek van de piloot. Visueel contact met de baan was in de laatste fase van de
vlucht daarom moeilijk of onmogelijk, omdat juist op dat moment regen en wolken in de weg zaten.
Echter de piloten verzuimen te vragen om de baanverlichting te ontsteken.

De belangrijkste oorzaak voor het ongeval volgens de conclusies van het “Accident Investigation &
Prevention Bureau” van het Nigeriaanse luchtvaart ministerie was het gedrag van de bemanning.
Op de eerste plaats ontbraken de standaard call-outs, zoals die bij instrumentvliegen gebruikelijk zijn.
Daardoor is de awareness bij piloten van elkaars handelen beperkt.
Hoewel piloten er op getraind worden om bij de landing altijd van een missed approach uit te gaan, is de
DC-9 van Sosoliso ondanks dat het vliegtuig in de eindfase niet meer stabiel naderde toch
doorgevlogen voorbij de Decision Altitude.

De Decision Altitude is juist bedoeld om bij precisie-naderingen de kleinste hoogte te markeren waarop
een piloot de missed approach procedure moet volgen als er geen stabiel visueel contact met de
landingsbaan is. Uit de wrakstukken en de FDR en CVR uitlezing blijkt dat de bemanning veel te laat het
besluit heeft genomen om een missed approach uit te voeren. Het vliegtuig zat toen op ca. 100 ft. boven
de grond, al ruim onder de 221 ft. height die uiterlijk voor de missed approach procedure zijn
voorgeschreven.

Uit de CVR is af te leiden dat de captain ca. 16 seconden vóór de crash ingreep en een go-around
declareerde, echter zonder formeel de controls over te nemen. Op dat moment daalde het vliegtuig nog
met meer dan 2000 ft./min. Normaal zou dit ca. 600 ft./min. geweest moeten zijn. Daarbij is
blijkens de stand van de bedieningsorganen na de crash bovendien niet de correcte procedure gevolgd.
De correcte volgorde is: set take-off thrust, flaps 15, versnellen tot vref + 10 kts en pitch up naar ca. 13
tot 17 graden, waarna het landingsgestel kan worden ingetrokken.
Overigens valt tussen de regels van het eindrapport door te lezen dat het er in de cockpits van dit soort
vliegmaatschappijen toentertijd vrij gemoedelijk aan toe ging: weinig (naar onze begrippen:
onvoldoende) aandacht voor de formele procedures en voor zaken zoals een “steriele cockpit”.

Wat kunnen wij als Simmers er van leren?
In de bijdrage van de vorige maand ging het fout direct na de start. Deze maand kwam de rampspoed
net vóór de landing. Maar in beide gevallen kunnen we als simmers ons voordeel doen met de lessen die
uit deze ongelukken te trekken zijn.
Het is al vaker gezegd: een piloot bereidt zich tijdens de nadering voor op de go-around, niet op de
landing. Die landing beschouwt hij mentaal als een aardige “bijkomstigheid” als alles meezit. Die
instelling kunnen we ook prima beoefenen in onze simulator. Zeker als je met 2 man bent een aanrader
om in de praktijk te brengen.
Als de call-out: “approaching minimums” in de cockpit te horen is reageert de Pilot Flying met:
“Landing” als hij stabiel visueel contact heeft met de baan of “Go Around” als dat niet het geval is. Ook
de Pilot Monitoring kan een go around introduceren als er plotseling iets is wat de Pilot Flying ontgaan
is.
Laat je Pilot Monitoring dan maar eens onverwacht roepen “Abort landing, go around” en kijk of je de
stalen zenuwen hebt die nodig zijn om de procedure volgens het boekje door te voeren. Dat valt echt
niet mee…

Windows 11 perikelen
Windows 11 zorgt voor flink lagere SSD-snelheden bij veel gebruikers
Niels Breen 8 december 2021 12:058 reacties
De laatste maanden klagen veel gebruikers van Windows 11 over de prestaties van
nvme-ssd's op het nieuwe besturingssysteem. Reddit-gebruiker MahtiDruidi klaagde in
het Windows 11-forum en u/neochristi oftewel Neal Christiansen, die onderdeel is van
het bestandssysteem-team van Microsoft, zegt dat het probleem bekend is en er aan
gewerkt wordt.

CrystalDiskMark-resultaten in Windows 10 en 11.

Ook op het Microsoft-forum worden snelheidsreducties van maar liefst 55 procent
genoemd. Eén gebruiker zegt zelfs dat zijn random iops op het gebied van schrijven
slechts 12 procent van de originele snelheid halen. Het gaat vooral om de randomprestaties en toegangstijden, de sequentiële snelheden zijn over het algemeen gelijk of
zelfs beter.

De problemen lijken te zitten in de nvme-stuurprogramma's van Microsoft. De Intel
905P heeft drivers van de fabrikant zelf en werkt op volle kracht, aldus verschillende
gebruikers. Microsoft heeft nog niet officieel gereageerd op de problematiek, het is
voorlopig dus nog afwachten wanneer er een effectieve oplossing komt.

Ook onze John M had problemen met windows 11. Kijk maar naar onderstaand mailtje.
Gisteren heb ik windows 11 geïnstalleerd.
Het downloaden en installeren nam een uur in beslag, waarna het er goed leek uit te
zien.
Het werkte niet geheel zoals het moest en ik kreeg problemen met mijn VR bril.
Na van alles geprobeerd te hebben, heb ik vanmorgen besloten weer terug te gaan
naar windows 10, hetgeen al binnen 10 minuten klaar was en weer alles goed leek.
Het enige wat er mis was, was dat ik een aantal mails miste waaronder die van
komende groepsvlucht (kun je me die nog eens sturen Jan?).
Voorlopig voor mij dus geen windows 11.

Simbrief en IFR routeplanning
(Jan J.)

Helaas zul je regelmatig zien dat de route die jij aan het zoeken bent nou net niet
in een databases zit. In dat geval is Simbrief de beste optie, of beter misschien de op één
na beste optie, want gebruik van een specifiek voor IFR-planning bedoeld programma
zoals Professional Flight Planner X (PFPX) geeft nog betere resultaten. Om de
Simbrief-route te checken of te verbeteren of om alternatieven bij de hand te hebben
kun je de Simbrief-suggestie eventueel vergelijken met een route zoals die door
Routefinder (RouteFinder (free access area) (asalink.net) of www.eurofpl.eu/finder
(registratie noodzakelijk) wordt gevonden.
Als je zeker wil zijn dat je route geldig is kun je in Simbrief de validatie-knop gebruiken
waardoor voor Europa de route met de Eurocontrol database wordt afgestemd. Houd er
rekening mee dat er soms geen enkele logische route tussen twee bestemmingen in
Europa te vinden kan zijn waar niet de een of andere error in zit. Dat komt door de
onnoemelijk vele beperkingen in de vorm van richtingen, hoogtes en tijdstippen
waarop bepaalde route-delen of waypoints beschikbaar zijn in Europa.
Buiten Europa speelt dit probleem minder, daar is het gebruik van het luchtruim minder
gereglementeerd en is het ook veelal minder druk. Er is wel verbetering te verwachten op
dit punt: veel Europese landen zijn aan het overstappen op Free Route Airspace (FRA).
Meestal gekoppeld aan een minimum vlieghoogte, b.v. boven FL280. Boven dat flight level
is dan elke route geldig die van een z.g. “entry-point” van de FIR naar een “exit-point”
loopt, geheel zonder tussenliggende waypoints. Mooi voordeeltje van Performance Based
Navigation.
Samengevat: gebruik gerust Simbrief voor je IFR-routes, maar slik niet elke route
die Simbrief genereert direct voor zoete koek. Check als je prijs stelt op “as real
as it gets” altijd met andere bronnen. Het vinden van een correcte en economische
route vormt zo een leerzaam en interessant onderdeel van onze toch al rijke hobby!

Routeschema van Amsterdam naar Batavia eerste
deel.

Mooi gedaan John

Wist U dat………..
…..John M heel veel zweetdruppeltjes heeft moeten laten?
…..hij uiteindelijk toch deze mooie kaart heeft gemaakt?
…..hij dat ook had beloofd?
…..wij ook afscheid hebben genomen van Tim van Teeffelen?
…..Jammer dat hij weg gaat, maar we hopen dat hij later misschien terug zal komen
…..het secretariaat jullie een nieuwe ledenlijst gaat sturen?
…..Als toegift er ook een nieuwe mailinglijst komt?
…..John M zich al verheugt op de volgende kaart van Amsterdam naar Batavia deel twee?
…..Joost zich al rijk zit te rekenen?
…..Hij met zijn helikopter al bijna een heel bos heeft versnipperd?
…..Maar oefening baart kunst, dus gaat het al veel beter.
…..Hij alleen niet weet waar dat hout naar toe moet?

Met groet

Henk Blösser
Secretariaat FAA/Beek

