oktober 2021
Hallo Aviateurs,
Hier dan weer de brief voor oktober. Hij is enige dagen later dan normaal. Dit heeft
te maken met het feit dat mijn computer door Joost onder handen is genomen en zie
daar na een fikse verbouwing ben ook ik sinds 28 september nu de trotse bezitter
van MSFS 2020. Uiteraard gedacht van dat doen we even, maar niets is minder
waar. Het is een pracht programma maar ik zal wel even bezig zijn om er eigen mee
te worden, want het is beslist niet mijn oude PreparD.
Op deze computer stonden ook alle gegevens van onze club dus heb ik even tijd
nodig om alles weer in de goede volgorde te plaatsen. In de tussentijd kreeg ik ook
nog een lekkage in de vloerverwarming en ben daar samen met een buurman vrij
lang mee bezig geweest. Ook dit hebben we uiteindelijk tot een goed einde gebracht
en kan ik nu weer op mijn sokken door het huis banjeren zonder koude pootjes te
krijgen.
Veel leesplezier en schroom niet om kleine of grote stukjes in te sturen zodat
iedereen er van kan genieten.

Open dag ACC.
Op zaterdag 6 november is het de bedoeling dat het ACC wederom een open dag zal
houden. Uiteraard doen wij als FAA ook weer mee en denken we met de Cessna, de
737 en de Beech cockpit een leuke bijdrage te kunnen leveren aan het slagen van
deze dag. Uiteraard zullen de andere opstellingen zoals de Heli en de andere MsFs
voor de nodige belangstelling zorgen.
Hoe de dag wordt georganiseerd is nu nog niet bekend, dit in verband met de
corona-beperkingen.
Uiteraard zullen wij jullie tijdig informeren, maar jullie kunnen deze dag alvast in je
agenda zetten, want uiteraard zoeken wij toegewijde helpers.

Foto’s van het uitje naar Baarlo

Ja, 't was net een schoolreisje; rugzak mee, goed humeur, volledige lunch al
opgegeten tijdens de heenreis.
Komt jullie bekend voor natuurlijk. Op pad met Funs, Mariet, Henk, René en Joost.

Naar PS / Aero in Baarlo: Voorheen een BMW dealer en sinds jaar en dag een
fervent liefhebber van oude vliegtuigen.
We werden ontvangen in een grote ruimte met daarin vliegtuigstoelen. ( Deed me
denken aan het vroegere hoofd van de Ambulancedienst Maastricht. Hij ging er prat
op dat hij op vakantie ging met een touringcar met diezelfde vliegtuig-stoelen )
We vielen van de ene verbazing in de andere over alles wat in de ruimte stond;
Vitrines met modelvliegtuigen, etalagepoppen met diverse uniformen, een Alouette
helikopter, etc.
Dat was nog maar het begin. Na het inleveren van de vliegtickets ( Air FAA ) kwam
een stewardess ons voorzien van koffie en cake. En een stil vermoeden dat het de
moeder van de zanger Whalen was. Zijn schilderportret hing in de grote hal. Niets is
minder waar; de echtgenote van Piet Smedts schildert graag.
In de film werd getoond hoe alles tot stand is gekomen en Piet constant met zijn
hobby bezig was
( Tot vervelens toe volgens zijn echtgenote; Komt ons ook
bekend voor ! ) en steeds meer relaties opbouwde. Zelfs filmproducenten nemen
contact met hem op om een oude kist op te kopen en aan te passen voor een film.

Een van onze leden ging helemaal uit z’n dak; de Fokker F27 stond buiten klaar om
bezichtigd te worden….. Hij kon niet wachten……

Maar eerst avances gemaakt met een stewardess (Frau Fokker) ( Zie foto )
Tijdens de rondleiding kwamen diverse verhalen en anekdotes boven; de een nog
spannender dan de andere. We keken onze ogen uit. Een enorme verzameling van
allerlei kisten, zowel binnen als buiten. En dan naar zeggen nog volledig intact. Alle
klokken en systemen werken nog.
Bijvoorbeeld het opstarten van een generator voor een straaljager. Hiermee werd
o.a. de pitotbuis mee verwarmd; Deze heeft een hoge temperatuur om bevriezing op
grote hoogte te voorkomen en inderdaad, bij het controleren, voorzichtig; kans op
verbranding.
En de verhalen over het aanpassen van cabines om deze te gebruiken in films.
Kortom, de moeite waard om de verzameling gezien te hebben.
Met dank aan Funs en de Koninklijke Nederlandse vereniging ‘Onze Luchtmacht’.

Ingekomen post
Vliegtraining in MSFS 2020.
Wat leuk is om te doen zoals Renee aangeeft is de vliegtraing in MSFS 2020. De
trainingen van Cessna 152 tot een airbus a320Neo duren ongeveer 3 tot zes minuten
per les. Zeker leuk voor beginners maar ook zeker voor de gevorderden.

De verdwenen bakens

Anton heeft vraagtekens omtrent de verdwenen bakens
HET RAADSEL VAN DE VERDWENEN BAKENS.
Mijn vliegbeleving is in onze club inmiddels algemeen bekend. Alleen als Piet
Paulusma de weersverwachting minstens een 7 heeft gegeven vlieg ik rustige
rondjes in mijn oude analoge C172 met als houvast de ronde klokjes, radiobakens en
herkenningspunten op de grond. Dit laatste met dank aan dhr. M. Diezelfde M. wil,
als hij periodiek de wereld weer heeft opgedirkt, her en der nog wel eens voor wat
verwarring zorgen. Ik vlieg na zo’n aanvulling ter controle steevast hetzelfde korte
stukje, van Rotjeknor naar 020. Dat ik als hondstrouwe supporter eerst even over
De Kuip vlieg verklaart waarom ik hier 020 zeg en niet EHAM. Als ik dan
achtereenvolgens 332 en117,8 in toets heb ik mijn oudje gevraagd een NDB en een
VOR aan te vliegen en krijgt het beestje als toetje nog een ILS op 109.15 Geen
problemen? Voor mij een geslaagde opwaardering , einde oefening.
Dit ook gedaan na een recente update, maar dat was schrikken. NV en PAM gaven
niet thuis. Mijn eerste reactie? Vlug in mijn financiële administratie gekeken of ik
geen achterstand had in mijn MSFS termijn betaling. Niet dus. Mijn vervolgstap
was al heel wat professioneler. Hetzelfde vluchtje overdoen in Prepar3D. En daar
draaide alles perfect.
Na zoiets verander ik in een pitbull. Code rood, operatie radiobakens. Gevlogen
vanaf vliegveld Eelde ( Heb ik een zwak voor. Struinde daar meer dan 75 jaar
geleden al rond. Opa’s koeienweide grensde er aan) richting Lelystad. De NDB’s VZ
en LLS waren mijn richtpunten. VZ deed wat het doen moest, LLS liet het afweten.
PAM op 117.8 toonde zich even later ook vanuit deze richting solidair en hield de
deur op slot. Dan maar eens EHRD benaderen vanuit het land van onze
zuiderburen. Daar ging alles naar wens maar vanaf Zeeland had de tamtam
inmiddels zijn werk gedaan en werd ook hier gestaakt. Verder noordwaarts vliegen
richting nationale marinebasis bracht ook al geen soelaas. Spijkerboor en Den
Helder waren met vakantie. Maar er gloorde licht in de duisternis. Boven Enkhuizen
werd op 112.40 met succes Eelde opgepikt en even later, in de buurt van Harlingen,
gingen ook de staartjes van vz en so kwispelen. Enig bijgeloof is mij niet vreemd.
Zou het feit dat ik onder de rook van d’Olle Grieze ben geboren en ( een beetje)
getogen hier een rol spelen?
Als ik het maandblad van Henk B. inschakel wil ik me geen buil vallen. Een
zorgvuldig opgebouwde reputatie ga ik niet met een dom verhaal om zeep helpen.
Daarom de route RD-AM eerst nog eens laten vliegen door vriend Rene die in de
VFR community inmiddels al een zekere faam heeft verworven. Opluchting voor mij,
hetzelfde negatieve resultaat. Ook in de luchtvaart geldt de ongeschreven regel :
Check, check, double check. Daarom op de eerstvolgende woensdagavond sessie in
Beek het verhaal bij Ben gedropt. Die meteen bereid was mijn testroute ook te gaan
vliegen. Jullie raden het al, ook hier niets, nada, niente. Hij heeft dat daarna thuis
ook nog eens ervaren.

Opmerkelijk is dat ik in mijn home cockpit bij de vergeefse pogingen een onwillige
VOR aan de lijn te krijgen wel steeds heel vaag muziek hoor. Moet ik even uitleggen.
Het is de morse herkenning van deze bakens en dat is voor iemand die aan
telegrafie verslingerd is muziek. Zojuist, we schrijven 23 september, na een laatste
negatieve Randstad test ter afleiding nog even vanaf London City opgestegen. Het
zuidelijk deel van het Verenigd Koninkrijk is voor mij een speeltuin. Plenty
luchthavens en bakens te kust en te keur. Een mooie glooiende scenery en geen
hoge bergen waar ik allergisch voor ben. In dit land doen alle bakens nog steeds
trouw wat ik ze vraag.
Bekend is dat wereldwijd in stappen satelliet navigatie wordt geïntroduceerd ,
waardoor de navigatiebakens op de grond buiten werking worden gesteld. Onze
LVNL behoort tot de voorlopers in Europa. Hier blijven alleen Rotterdam ( RTM
110.40), Eelde ( EEL 112.40), Maastricht ( MAS 108.60) en Schiphol ( SPL 108.40) als
back up gehandhaafd.
Ik vind het opvallend dat , nu Pampus en Spijkerboor verstoppertje spelen, ik het
blijvertje SPL wel kan aanspreken. Alsof dhr. M met de laatste update al een
voorschot heeft genomen op de Nederlandse situatie. En hoe gaat het , als die boude
veronderstelling juist is, verder met de NDB’s ? Probeer, dicht bij huis, Gulpen of
Eindhoven maar eens te pakken
In onze club is luchtvaartkennis en -kunde ruimschoots aanwezig.. Ook MSFS 2020
is voor meerdere leden een open boek. Ik ben benieuwd. Dat ik, trouwe consument
van grondbakens, de toekomst somber in zie zal niemand verbazen.
Anton.

Om maar met Anton door te gaan hieronder een foto van zijn nieuwe speeltje (de
Cessna)

NIETS IS WAT HET LIJKT *
Binnen onze FAA is dit plaatje in omloop. Ik kan er met trots naar kijken. Drie
gerenommeerde clubleden kijken met belangstelling naar mijn verrichtingen in onze
jongste aanwinst, de Cessna. En wie aandachtig naar de gelaatsuitdrukking van
deze toppers kijkt ziet naast belangstelling ook een onverholen bewondering. Uit
eerdere stukjes in ons lijfblad weten jullie dat mijn fantasie schier oneindig is. Een
vlammend artikel bij deze foto ligt dan ook voor de hand. Ik kan daarin vér gaan.
Zelfs zo ver dat ik Ben, na het lezen daarvan, kan laten overwegen zijn VFR cursus
deels te herzien…..Maar ik zal me bedwingen. Heb in mijn stukjes al te vaak voor
enige reuring gezorgd.
Vliegen in een vluchtnabootser is mooi en leerzaam en deelgenoot zijn van een
boeiende groep als de onze geeft daaraan een extra dimensie. Zolang het maar geen
obsessie wordt. Echte piloten zijn en worden we niet. Zelf wissel ik de hobby graag
af met een paar andere interesses. Ik schreef in ons lijfblad al eens over mijn
volière en dat ik verdienstelijk kan kantklossen is binnen onze club algemeen
bekend. En vrienden, daar is nog iets bijgekomen. Het houden van een paar
dwerghamsters. Jullie kennen me, ook dat doe ik uiterst consciëntieus. Neem alleen
maar eens de huisvesting. Dat is bij mij geen lullig groentekistje. Op een recente
woensdagavond nam ik in mijn enthousiasme een hamster paleisje in aanbouw mee
naar de club. Op de foto is daar jammer genoeg maar een klein gedeelte van te zien.
Maar het wordt een juweeltje. Met drie positieve beeld reviews en de toegezegde
assistentie van de heren H.J en J.H zit ik op rozen en dit laatste is niet in de ons zo
vertrouwde armchair…….
Anton
*een dichtregel uit het werk van C.C.S. Crone (1914-1951)

Vraag van de maand:
1.

WAT IS DE DEFINITIE VAN “FLIGHT TIME VFR “ VAN EEN LUCHTVAARTUIG?

a:
het tijdsverloop van het moment dat het vliegtuig ( bij helicopter: de
rotot
) in beweging komt met de bedoeling op te stijgen tot het ogenblik
dat het
vliegtuig ( bij helicopter: de rotot ) aan het eind van de vlucht
uiteindelijk tot
stilstand komt.
b:
De in het vliegplan vermelde verwachte vliegtijd
c:
Het tijdsverloop van het moment dat het zich in de lucht verheft tot het
moment dat het de grond weer raakt.

2. WELKE VAN ONDERSTAANDE BEWERINGEN OMTRENT DE
OVERTREKSNELHEID IS JUIST BIJ AFNAME VAN HET GEWICHT?
a:
b:
c:

de overtreksnelheid zal toenemen
de overtreksnelheid zal niet veranderen
de overtreksnelheid zal afnemen

3. WAT IS DE BETEKENIS VAN DE RT STANDAARDUITDRUKKING UITDRUKKING
"ACKNOWLEDGE"?
a:
b:
c:

Verstrek aan mij informatie betreffende ……
Laat me weten dat u dit bericht heeft ontvangen en begrepen.
Ik kan niet voldoen aan uw verzoek.

4. WAT IS DE OMTREK VAN DE AARDE OVER DE EVENAAR :
a:
b:
c:

40.075 KM
21.600 KM
30.098 KM

5. IN DE METEOROLOGIE IS INVERSIE
a:
een temperatuur afname met de hoogte
b:
het afnemen van de relatieve vochtigheid
c:
een temperatuur toename met de hoogte
6:

On your arrival, you are cleared to SPY. What should you do if you don't
receive further instructions before reaching SPY?

a. Maintain present heading and altitude
b. Enter a holding pattern at SPY on the present altitude
c. File a complaint because the approach controller appears to be
sandbagging
7:

What is meant by the term: "coffin corner"?
a. this is the point where low and high speed buffet boundaries meet and
you can't fly faster or slower to regain control
b. This term indicates the large airfields in deserts where unused
airplanes are stored
c. it is wrongly spelled and should read: coffee corner

8:

The Speed Trend arrow on the PFD indicates ...
a. the speed reached, under these acceleration conditions, in 10 seconds
b. the speed at the moment
c. the speed reached, under these acceleration conditions, within
minutes.

9:

In transport aircraft, the C.G. is mostly expressed in %MAC. What means
MAC?
a. Mean Aerodynamic Chord.
b. Mean Aircraft wing Channel.
c. Mean Aerodynamic Control

10:

Jet routes will only be found in ...
a. Class A airspace.
b. Class B airspace.
c. Class C airspace.

Incidenten
Angstige momenten in de 737-800 G-THOF van Thomsonfly

Uit het rapport van de Britse luchtvaartautoriteit:
De onderstaande informatie is gebaseerd op informatie die verzameld is uit
bemanningsinterviews en gegevens uit de QAR (Quick Access Recorder). De Cockpit
Voice Recorder (CVR) en Flight Data Recorder (FDR) waren overschreven op het
moment van het onderzoek en daarom was de vluchtinformatie van het incident niet
beschikbaar.
Op 23 september 2007 rond 2230z naderde een 737-800 met registratie GTHOF het vliegveld van Bournemouth in Groot-Brittannië. Aan boord waren 132
passagiers die terug kwamen van hun vakantie in Portugal en 5
bemanningsleden. De First Officer (F/O) was Pilot Flying.
Vóór vertrek uit Faro besprak de bemanning het weer in Bournemouth, nam extra
brandstof aan boord om twee naderingen mogelijk te maken en besloot tot een flap
40 landing. Als onderdeel van de pre-flight acties programmeerde de PF de Flight
Management Computer (FMC) voor een final approach vanaf 10 nm. Tijdens de cruise
deed de PF de approach briefing en herhaalde zijn voornemen om flap 40 te
gebruiken voor de landing. Beide piloten bevestigden de flap 40 referentiesnelheid
(Vref 40) van 129 kt en de beoogde eindnaderingssnelheid van 135 kt (Vref 40 +6).
De vlucht was routine tot de nadering in Bournemouth. Er was geen ander verkeer
in het gebied. De bemanning werd geklaard om zich te positioneren voor de ILSnadering van baan 26. Om 2245z was het vliegtuig 11 nm van Bournemouth, op een
hoogte van 2500 ft, met een Calibrated Air Speed (CAS) van 180 kt en flap 5 set.
De autothrottle was in gebruik in Speed mode, resulterend in een gemiddeld
motorvermogen van ongeveer 60%. Autopilot B stond in CMD-mode met VOR-LOC
en Altitude Hold-modi ingeschakeld. Het vliegtuig vloog 90 seconden lang
horizontaal op 2.500 voet tot bij 7 nm DME de automatische piloot de glideslope
intercepte. De PF vroeg om het landingsgestel te laten zakken, flap 15 te selecteren
en om de landing checklist.
De commandant in zijn rol van PM (Pilot Monitoring) voerde de acties uit,
hoewel geen van beide piloten zich kon herinneren wie de speedbrake hendel had
ingesteld, die op 12º was gezet, iets voorbij de armed instelling van 9º. De PF
selecteerde vervolgens een lagere snelheid op de MCP (Mode Control Panel) en,
zoals verwacht, vertraagde de autothrottle de stuwkrachthendels tot stationair
draaien om de snelheid te verlagen. Het vliegtuig begon te dalen op de glideslope,
en ongeveer 20 seconden later, met de stuwkrachthendels nog steeds inactief
werd de autothrottle disconnect waarschuwing geactiveerd en de autothrottle
schakelde uit.
De uitschakeling van de autothrottle werd niet herkend door de cockpitbemanning.
Er was ook geen handmatige ontkoppeling geregistreerd. Gedurende de rest van
de nadering bleven de stuwkrachthendels inactief. De automatische piloot bleef
ingeschakeld en bleef zowel de localizer als de glideslope volgen. De snelheid van
het vliegtuig nam met ongeveer één knoop per seconde af, in overeenstemming met

de verwachtingen van de PF voor de nadering. Toen de snelheid onder de 150 kt
daalde werd flap 25 geselecteerd.
De automatische piloot volgde de glideslope nauwkeurig en vergrootte daarom
geleidelijk de pitch door aanpassen van de stabilisator. Bij het aanpassen van de
flap-settings was de verandering in pitch duidelijk hoor- en zichtbaar (draaiende
trimwielen).
De PF zette zijn kaartlamp even feller om de placard snelheid voor flaps 40 te
checken (staat bij de 737 op een schildje onder de landing-gear hendel). Vervolgens
dimde hij het licht weer en riep Flaps 40.
De captain stelde de flapshendel in en de PF selecteerde vervolgens 135 kt op de
MCP. De commandant zag de kleppen naar de flap 40-positie bewegen en
voltooide vervolgens de landing checklist door "flaps" te roepen. De PF
controleerde de flaps-stand en antwoordde "flap 40, green light ".
De geregistreerde gegevens van de QAR laten zien dat de kleppen de flap 40-positie
had bereikt toen de airspeed 130 kt was (Final Approach Speed -5 kt), terwijl
het vliegtuig ook nog vertraagde met ongeveer 1,5 kt per seconde.
De captain legde de checklist terug bovenop het instrumentenpaneel en toen hij
naar beneden keek zag hij een IAS van 125 kt. Hij riep “speed” en de PF maakte een
kleine voorwaartse beweging met de stuwkrachthendels waarna de captain riep "I
have control". De captain bewoog de stuwkrachthendels volledig naar voren en riep
"go-around flap 15 check thrust".
De QAR-gegevens tonen aan dat bij een CAS van 110 kt op een hoogte van 1.540 ft, de
handmatige ontkoppeling van de autothrottle werd ingedrukt en de
stuwkrachthendels iets naar voren bewogen. Binnen 1,5 seconde activeerde de
stick-shaker (stall waarschuwing) en in de volgende twee seconden werden de
stuwkrachthendels naar de volledige voorwaartse positie gebracht. De autopilot
ging naar Control Wheel Steering (CWS), zowel voor pitch als voor roll. De
neus van het vliegtuig was onder invloed van de pitch trim gestaag omhoog
gegaan tot een nose-up van 12º.
De captain drukte de besturingskolom naar voren om het verwachte pitch-up
moment ten gevolge van de verhoogde stuwkracht te compenseren. De toename
van de pitch stopte en de pitch verminderde naar 5º nose-up. De stick-shaker
stopte. De minimale airspeed op dat moment was 101 kt. Een klein, schijnbaar
onbedoeld geven van rechter rolroer veroorzaakte een rechterrol. Vier seconden
nadat de stuwkrachthendels de volledig voorwaartse positie bereikten, waarbij de
luchtsnelheid toenam en N1 op beide motoren naar 81% steeg, werd de TOGAmodus actief. De automatische piloot werd uitgeschakeld, de pitch begon weer
toe te nemen en de stick-shaker activeerde opnieuw. Er werd een corrigerende rolinput gedaan om de vleugels van het vliegtuig horizontaal te brengen en, hoewel de
stuurkolom volledig naar voren was gedrukt, nam de pitch toe tot 22º. De airspeed
steeg tot 118 kt CAS. De pitch leek zich te stabiliseren bij 22º nose-up en de angle-of

attack begon af te nemen. Beide motoren produceerden 96-98% N1, wat hoger was
dan de nominale go-around stuwkracht van 94%.
De F/O selecteerde flaps 15 en keek naar de N1-indicatie die hij zich herinnert als
zijnde 95%. De stick-shaker stopte, maar toen de kleppen zich langs de flap 25positie terugtrokken, begon de neus van het vliegtuig steeds sneller omhoog te gaan
en een kleine, continue linker roerpedaal druk leidde tot een linkerrol. Toen de flaps
15 graden bereikten, nam de pitch toe tot 27º en de linkerrol nam toe tot 7º. De stickshaker activeerde opnieuw, de stuurkolom was nog steeds volledig naar voren
gedrukt terwijl de airspeed afnam. De F/O riep: “High pitch” en de captain
antwoordde: "Ik heb de yoke helemaal ingedrukt”.
De F/O, hoewel hij nu Pilot Monitoring (PM) was, hield de yoke ook volledig
voorwaarts vast; beide piloten meldden dat ze geen controle over de pitch hadden.
De airspeed was snel gedaald, maar geen van beide piloten was zich volledig
bewust van wat die precies was. Toen de pitch boven de 36º steeg, werd de TOGAmodus uitgeschakeld. De rol naar links nam toe tot boven de 13º en de CAS daalde
tot onder de 107 kt. Een kleine kortdurende input van het rechter roer herstelde de
rol van maximaal 22º linkervleugel naar “wings level” terwijl het vliegtuig overtrok
met een hoogste pitch van 44º nose-up.
Zonder verandering in elevator-positie veranderde de pitch rate van positief naar
negatief, hoewel de angle of attack bleef toenemen naarmate het vliegtuig begon te
dalen. Ondanks het verminderen van de pitch bleef de airspeed nog 5 seconden
afnemen tot een minimaal geregistreerde CAS van 82 kt, bij een pitch van 33º noseup.
In de volgende 10 seconden nam de pitch af tot 20º, de airspeed nam snel toe en vijf
seconden na de minimale geregistreerde snelheid werd de stuwkracht
teruggebracht naar 86%. De pitch-down rate nam toe toen de pitch in twee
seconden nog eens 15º afnam.
Het vliegtuig stabiliseerde zich vervolgens in een 5º nose-up attitude, de
snelheid nam toe en de captain herwon de controle over het vliegtuig. De TOGAmodus werd nu opnieuw ingeschakeld. De CAS bereikte een waarde van 147 kt. De
captain klom naar 4.000 voet en positioneerde zich voor een tweede nadering.
Tijdens het downwind leg zei de F/O tegen de captain dat “de autothrottle het niet
pakte”.
De captain bleef PF tijdens de tweede nadering. Deze werd uitgevoerd met de
automatische piloot en de autothrottle ingeschakeld. Beide automatische systemen
presteerden normaal tijdens de tweede nadering. De automatische piloot en de
autothrottle werden handmatig uitgeschakeld op respectievelijk 1.200 ft en 800 ft
en het vliegtuig landde om 2301z.
Na het uitschakelen van de motoren sprak de captain met de lokale engineer
van Thomsonfly op Bournemouth. Hij vertelde de ingenieur dat, hoewel hij dacht

dat het vliegtuig bruikbaar was, er een incident was geweest en het bedrijf de
vluchtgegevens zou willen. Er zijn geen gebreken in het technisch logboek
opgenomen. De ingenieur verzekerde de captain dat de Operational Flight
Data Monitoring (OFDM) informatie vanuit het vliegtuig via een automatische
mobiele telefoon gebaseerde datalink zou worden verzonden.
De volgende ochtend keerde de captain terug naar het vliegveld en belde de
veiligheidsdienst van de operator om hen op de hoogte te stellen van het incident.
Hij stuurde een operator Air Safety Report (ASR) in met behulp van het systeem van
Thomsonfly. Deze ASR werd pas op 4 oktober 2007 aan de
burgerluchtvaartautoriteit gemeld.
De gegevens uit de QAR staan in onderstaand diagram.

Conclusies:
De Engelse luchtvaartautoriteit heeft meerdere pagina’s aan aanbevelingen gedaan
om soortgelijke incidenten te voorkomen. Een paar van de belangrijkste:
- aanpassen van de instructies voor piloten voor herstel bij stall, m.n. het ook
gebruiken van de trim en niet alleen de yoke als de neus omlaag moet
- sneller rapporteren van dergelijke incidenten
- aanbeveling aan Boeing om naast de aanwezige indicaties voor een autothrottle
disconnect ook b.v. audio toe te voegen, net als bij de autopilot.
Zie onderstaande plaatjes voor de aangepaste piloot-instructies.

VLUCHTIMPRESSIE van de laatste
groepsvlucht
Groepsvlucht 2 oktober
De oktober-groepsvlucht was een experiment: voor het eerst hebben we ATC
toegevoegd aan onze gezamenlijke vlieg-exercities. Kort samengevat het resultaat:
dat is prima bevallen!
Op Discord zijn voor vertrek en aankomst 2 ATC-kanalen ingericht. In tegenstelling
tot ons normale groepsvluchtkanaal zijn die uitsluitend bedoeld voor serieuze
communicatie tussen piloot en verkeersleiding. En het moet gezegd: dat heeft goed
gefunctioneerd. Joost vervulde met verve de rol van verantwoordelijke ATC-er. Bij
vertrek op Inverness deed hij de Departure en alles wat daaronder zit en bij
aankomst in Newcastle de Arrival en ook daar Tower en Ground. Groot compliment

voor hem, het hele scala aan posities werd ogenschijnlijk moeiteloos over het
voetlicht gebracht. Ook de piloten straalden een hoge mate van professionaliteit uit,
op een enkele blindganger na (Dieter: de LVNL neemt nog contact met je op). Goed
gedaan, mannen!
Gekletst werd er natuurlijk ook: het Groepsvluchtkanaal werd niet in de laatste
plaats ook benut voor het geven van aanwijzingen aan Henk die zijn maidenflight in
MSFS vandaag maakte. “Is dat de gearhandle, oh nee, dat is de rem” was ongeveer
het niveau waar het gesprek geregeld op zat. Maar met regelmatig gebruik van Y en
F4 (“ef vier en ei en alles is weer koek en ei”) slaagde Henk er toch in de
bestemming te halen. Wel met een aantal Maydays en noodlandingen, dat moet
eerlijkheidshalve toch wel worden vermeld.
Verder was er nog een onduidelijk verhaal dat eindigde met platte kippen en was er
sprake van een boer die “10 kiepe kwait was”.
Tot slot van dit korte verslag twee primeurs: FS Flight Control kent ook minpunten,
aldus John. En sommige cracks hoeven nooit te tanken.
Al met al: bijzonder geslaagd, gaan we zeker vaker doen.
P.S.: gebruikers van het ATC-kanaal s.v.p. Push To Talk gebruiken; observers met
zware ademhaling s.v.p. microfoon uitschakelen.

Wist U dat………..
.....de staf in verband met de vliegvoorkeuren van veel leden piekert?
.....de staf op de komende ledenvergadering iets wilt wijzigen?
.....de staf de naam van onze club wilt wijzigen?
.....ze voorstellen de naam Flying Armchair Association te wijzigen in
Fladdering Armchair Association?
.....De naam van de website wordt dan www.fladderplaybeek.nl
.....Anton bij het schrijven van een stukje niet over een nacht ijs gaat?
.....hij telkens weer het stukje verbeterd?
.....hij tot op het allerlaatste moment blijft corrigeren?
.....onze redactie bij het ontvangen van dit stuk even glimlacht?

.....de redaktie het stukje opzij legt?
.....in de laatste paar dagen dan wel het definitieve stukje komt?
.....ze dan het stukje pas invoegen in de brief?
.....Henk B inmiddels ook de 2020 versie heeft?
.....Joost dit huzarenstukje heeft gedaan?
.....Joost de computer behoorlijk heeft moeten aanpassen?
.....Henk B dacht dat hij even zou gaan vliegen?
.....dit toch wel behoorlijk tegen viel?
.....hij wel even nodig heeft om overal wijs uit te worden?

En dan nu nog de oplossingen van de vraag van de maand:
1:

A.

6:

B.

2:

C.

7:

A.

3:

B.

8:

A.

4:

A.

9:

A.

5:

C.

10:

A.

Met groet
Henk Blösser
Secretariaat FAA/Beek

