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Beste mede simmers,

We gaan al weer naar de zesde maand van dit jaar. Afgelopen maand had best wel een
zomers karakter gezien het mooie weer, dat toch wel even aanhield. Graag een
welkom terug voor Anton, die toch weer de schrijverspen heeft opgepakt en een
stukje heeft geschreven. Ik ben er blij mee. Verder neemt Jan J. jullie mee in het
oerwoud van borden op en bij de luchthaven. Ook het spelalfabet voor de luchtvaart
komt weer eens ter sprake aan de hand
van Jan J. Ons oud-lid Charles Geurts
komt ook nog eens langs om het een en
ander over zijn ervaring en kennis van
de Cessna 152/172 met ons te delen.
Hierover lees je meer in de wist u dat…..
rubriek. Zoals jullie in de mail van Joost
hebben kunnen lezen, is er op 17 juni
een Fly-in lunch in de Gastrobar No 44.
We zijn met 8 personen. Lijkt me leuk en
gezellig. Verder vind ik toch dat we het
niet kunnen laten om te vermelden dat
de Boeing perfect draait en dat er weer
een uitbreiding heeft plaatsgevonden
aan de Cessna opstelling. Dat er een
tekort aan piloten is weet iedereen. Ook
deze poes had hier van gehoord en heeft met zijn eigen vliegtuig diverse sollicitaties
gedaan. Helaas hij kwam niet door de keuringen en testen. Het wordt tijd om met de
aan ons toegestuurde kopij te beginnen. Veel leesplezier.

Tijdens een roadtrip door
het westen overnachtte ik in
Kanab in de staat Utah. Een
opvallend geparkeerde
politie auto op de brede
glooiende weg naar het
hotel stond er kennelijk om
opkomende
Max Verstappen gevoelens
meteen te onderdrukken. De nors kijkende diender achter het stuur deed er zo nodig
nog een schepje bovenop. De volgende morgen, na het vertrek, dezelfde auto op
dezelfde plek met ook dezelfde oom agent. De bloedgroep cohesie kon ik niet
weerstaan. Even stoppen voor een praatje. Stond ik tegen een aangeklede etalagepop
te kletsen, een versimpelde versie van George Orwell’s geesteskind
Al weer een tijdje geleden kreeg ik te horen dat de beeltenissen van Ben en mij
vanachter een raam het aankomst/vertrek gedeelte van onze thuishaven observeren.
Aanvankelijk was ik daarover erg ontstemd Zoiets doe je toch niet? Zonder
toestemming iemands beeltenis in een druk gedeelte van een luchthaven projecteren.

Een ongezouten mening met grote kans op ruzie in de tent was in de maak. En juist
toen , begin februari, kwam De Limburger met een artikel over MAA, geïllustreerd met
een foto waarop ook deze afbeelding te zien was. IJdel als ik ben stemde mij dat
meteen een stuk milder. Je staat tenslotte niet elke dag in de krant. En dat
uitgerekend twee coryfeeën van onze community daarvoor zijn uitgekozen was toch
ook een opsteker? Maar het summum moest nog komen, voor jullie een regelrecht
nieuwtje. De plek waar Ben en ik als observers zijn geposteerd is de kamer van
niemand minder dan de CEO van onze luchthaven. Daarover moet toch nagedacht zijn?
Ik heb er een kijkje mogen nemen. Onze aankleding had wat beter gekund maar de
beide hoofden zijn levensecht, Madame Tussauds waardig.
Het gegeven ebde bij mij weg, ook al omdat ik niet zo vaak in Beek kom. Rotterdam
heeft een prima vliegschool annex club. De no-‘nonsense, niet lullen maar poetsen
mentaliteit daar spreekt me aan. Ik zie mijn eigen beeltenis dus nauwelijks. Maar zeer
onlangs werd het voor mij weer actueel. De bij Aviation Valley Maastricht aangesloten
ondernemers krijgen maandelijks het “Security bulletin”. Ik kreegbij toeval het jongste
nummer onder ogen en wist niet wat ik las. Onze beeltenissen zijn met een duidelijk
doel in de luchthaven area neergezet en hebben kennelijk succes. Men overweegt nu
een verplaatsing naar het cargo gedeelte, een paar honderd meter verderop, waar af
en toe wel eens iets van de vrachtwagen ( lees : uit het ruim) dreigt te vallen. Ik moest
meteen aan mijn ervaring in Utah denken. George Orwell heeft ook op MAA vaste
grond onder de voeten.

Kan dit zo maar? Een
paar bekende
koppen neerzetten als
gratis alternatief
voor het duur moeten
inhuren van een
paar boys van
“vertrouwen is goed
maar Hofman is beter”
Hier om de hoek
houdt één van de
bekendste
strafpleiters van
Nederland kantoor.
Ik zie hem wel eens op
een terrasje aan de
Maas. Een mooie plek voor een gratis eerste consult, in de zon achter een wijntje. Met
het portretrecht achter de hand zou hij zo’n akkefietje gerust aan een stagiaire kunnen
overlaten. Advocaten noemen zoiets “een tussendoortje”. Juridische hulp zal me
niettemin een paar centen gaan kosten. Probeer eerst het minnelijk te schikken.
Met dit advies zag ik het binnen harken van een leuk bedrag wel zitten. Niet voor
mijzelf, ik heb het niet nodig, maar datzelfde kan van onze clubkas niet gezegd
worden. En ook al gaat het om de koppen van Ben en mij, een relatie met onze FAA is
toch duidelijk aanwezig. Alle reden voor een collectieve aanpak. Een club van
gelouterde piloten, waar met twee vingers in de neus van een Cessna naar een Boeing
wordt overgestapt en waar een sightseeing New York welhaast achteloos wordt
gevolgd door beren spotten in het woeste noorden van Canada, zet meer gewicht in de
schaal dan enkel mijn simpele ziel.
Daarom spoorslags meteen door naar onze schatbewaarder. Joost zag ook beren, niet
in Canada maar op de weg. Strijken we ze niet tegen de haren in? De luchthaven ligt al

zo onder vuur. Denk eens aan onze mooie gratis locatie en nog een paar bemerkingen
met dezelfde strekking.

Teleurgesteld ging ik naar huis. Dan maar geen douceurtje waar we samen leuke
dingen mee kunnen doen. Ik laat het verder rusten maar in mijn gedachten blijft
rondspoken dat ze het in Rotjeknor heel anders zouden hebben aangepakt.
Anton.
Additioneel:
-

Zie voor De Limburger onze Discord rubriek, algemeen, febr. 2022.
Het zal de opmerkzame lezer (iedereen dus) zijn opgevallen dat Ben in mijn
story geen actieve rol speelt. Hij heeft het druk met zijn gesproken VFR lessen.
Buitenlandse belangstelling heeft in Noorwegen en Israël al tot resultaten
geleid. Interesse uit het land van Gazprom krijgt geen vervolg.

De titel van dit verhaal verraadt waarschijnlijk alleen voor de diehard simmer het onderwerp. Het gaat
over de Minimum Equipment List, kortweg: MEL.
Je hebt je misschien als passagier al wel eens afgevraagd of in het toestel waar je net bent ingestapt
alle apparatuur om comfortabel en veilig aan te komen wel werkt. Het antwoord op die vraag is: dat is
niet altijd het geval.
Als b.v. een van de toiletten “unserviceable” is kun je dat zelf al constateren. Op de betreffende deur
staat met grote letters: “INOPERATIVE – DO NOT ENTER”. Misschien denk je dat operators als Ryanair
of de KLM het best verantwoord vinden om met één toilet minder voor de 184 vakantiegangers de
vlucht door te laten gaan. Dat is niet helemaal waar: want zelfs voor de toiletten is er een item te
vinden in de MEL, sterker nog: zelfs de letterlijke tekst op de deur is voorgeschreven! Zie het voorbeeld
verderop in de tekst.
Afhankelijk van de mate waarin je de realiteit in je simulator wil benaderen, kun je het gebruik van een
MEL een rol laten spelen. Niet dat je nu gelijk zo’n bord op de Wc-deur beneden moet gaan hangen,
maar na lezing van dit verhaal zul je misschien toch weer een klein element van realisme aan je simpraktijk kunnen toevoegen.
Wat is de MEL?
Een Minimum Equipment List of MEL is een lijst die een relatie legt tussen het gebruik van een vliegtuig
en de beschikbaarheid van boord-apparatuur, Wc’s inbegrepen”
•
●
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De MEL wordt opgesteld door de Operator (de vliegtuigmaatschappij) en vervolgens al dan niet
goedgekeurd door de luchtvaartautoriteit van het land waarin die operator gevestigd is. Een
belangrijke eis voor goedkeuring is dat de MEL van de operator voor alle items net zo streng of strenger is
als de zogenaamde Master Minimum Equipment List (MMEL) voor dat vliegtuigtype.
Die MMEL op zijn beurt wordt als één van de noodzakelijke documenten voor het verkrijgen van
typegoedkeuring opgesteld door de vliegtuigbouwer en moet worden goedgekeurd door de
luchtvaartautoriteit van het land waarin het vliegtuig gebouwd is. Zonder MMEL geen
typegoedkeuring.
Wat is het doel van de MEL?
Zoals boven al aan de hand van de toiletten aangegeven: de MEL maakt het mogelijk dat een vliegtuig
waarvan niet alle appratuur aan boord correct functioneert toch gebruikt mag worden. De MEL legt
vast wat er minimaal moet functioneren om te mogen vliegen.
Het maakt daarbij verschil of een defect al bekend is vóórdat het toestel uit de hangar gehaald wordt
(bij de zogenaamde “dispatch”) of dat de fout pas wordt ontdekt als het toestel vol met brandstof en
passagiers min of meer op het punt van vertrekken staat. In die laatste situatie mag er meer dan in de
eerste.
Drie belangrijke opmerkingen:
Het gebruik van de MEL kent één grote beperking. Als er namelijk meerdere niet met elkaar
samenhangende storingen zijn, biedt raadplegen van de MEL geen soelaas. Want de uitwerking van
zo’n niet oorzakelijk met elkaar samenhangende combinatie kan ernstiger zijn dan enkel de som van
beide storingen afzonderlijk. Daarom is het uiteindelijk altijd de Captain die beslist of het toestel
gebruikt kan worden – uiteraard voor zo ver de MEL dit toelaat.
Een tweede belangrijke kanttekening: gebruik van de MEL voor een operator is gekoppeld aan het

naleven van alle voorgeschreven onderhoudsprocedures door die operator. In de MEL vind je
bovendien voor veel items extra instructies, zoals b.v. hoogtebeperkingen, alleen vliegen bij daglicht
toegestaan, enz.
Een derde punt tot slot: als iets is toegestaan volgens de MEL is dat geen vrijbrief om er dan maar mee
door te vliegen. Integendeel, bij elk item in de MEL wordt vermeld hoe lang de fout nadat ie ontdekt is
getolereerd mag worden. Meestal is dat beperkt tot een paar dagen.
Wat voorbeelden

De nevenstaande kopie
van pagina 201 van de
MMEL van de 737 betreft
de toiletten. Daar hadden
we het al even over.
In de linker kolom staat
de hoofdrubriek, nl. 38.
Alle
beschreven
systemen in het vliegtuig
hebben een vaste plek in
de MMEL en de MEL.
Alles wat met de
watersystemen
te
maken heeft vind je
terug onder nummer 38.
In de 737 zijn er
logischerwijs
2
Afzonderlijke
watersystemen, nl. een
voor drinkwater en
eentje voor afvalwater.
Achter de systemen
staat telkens een letter,
in dit geval de C. Met die
letter wordt aangegeven
in welke categorie de betreffende storing valt voor wat betreft de toegestane reparatieduur.
Er zijn 4 mogelijke categorieën:
A. Items in deze categorie moeten worden hersteld binnen het tijdvak wat in de MEL van de
operator is vermeld, meestal direct na de betreffende vlucht.
B. Items in deze categorie moeten worden hersteld binnen 72 uur.
C. Items in deze categorie moeten worden hersteld binnen 10 kalenderdagen.

D. In deze categorie hoeven gebreken pas na 120 dagen te worden hersteld.
De toiletstoring valt onder C. en moet binnen 10 dagen na constatering worden hersteld.
De volgende rubriek, nummer 2., geeft het aantal geïnstalleerde items van het betreffende type aan,
hier niet gespecificeerd. Dat komt omdat operators vaak naar eigen inzicht het aantal toiletten
aanpassen aan hun eigen wensen.
Rubriek 3. is nu ook niet ingevuld. Hier staat vermeld hoeveel items functioneel moeten zijn van het
totaal aantal bij dispatch, dus als het toestel “uit de hangar” komt.
Rubriek 4. tot slot bevat de opmerkingen die preciseren wat er moet gebeuren als er iets defect is en
wat toegestaan is binnen de grenzen van de aantallen uit rubriek 2. en 3., mits de tijdlimiet van de
letters A. t/m D. niet is overschreden. In het voorbeeld van de toiletten: de captain bepaalt of er voor
de vlucht zoals gepland (tijdsduur en aantal passagiers vooral) voldoende toiletten bruikbaar zijn.

Een tweede voorbeeld, nu voor de A320 uit de categorie Electrical Power:
In deze lijst is te zien dat er
verschillende
varianten
in
omloop zijn van de betreffende
component,
de
transformer/rectifiers
ofwel
omvormers die een belangrijke
rol
spelen
in
de
stroomvoorziening.
Ze vallen onder categorie A, er
zijn er 3 aan boord waarvan er
minstens 2 bij de dispatch van het
toestel moeten werken.
We zien in de REMARKS nu de
letter M of O opduiken. De
betekenis van die letters is:
M:
taak
voor
onderhoudspersoneel; O: taak
voor de bemanning. In dit
voorbeeld mag het toestel
worden
gebruikt
als
óf
onderhoudspersoneel óf de
bemanning vast heeft gesteld dat
het TR2 betreft die uitgevallen is
én dat bovendien aan de 8 voorwaarden die genoemd worden is voldaan én als het geen vlucht is die
over lange afstand gaat zonder mogelijkheid tot landen (ER = Extended Range).
Het is duidelijk dat een piloot met een enkele opmerking in het onderhoudslogboek van het vliegtuig
er voor kan zorgen dat een toestel gelijk niet meer inzetbaar is. Daarom hebben de meeste
luchtvaartmaatschappijen als stelregel dat het onderhoudslogboek enkel door de piloot mag worden
ingevuld nadat hij/zij de onderhoudsdienst heeft geraadpleegd over het geconstateerde mankement.

En in de simulator?
In de simulator speelt de MEL alleen een rol als je beschikt over een simulatie waarin fouten redelijk
natuurgetrouw worden nagebootst. Enkele toestellen van PMDG, IFly en natuurlijk Project Magenta
en ProSim beschikken over deze optie. In dat geval kan het aardig zijn om de MEL mee te nemen in
bepaalde storingssituaties. Gelukkig kun je dan altijd er voor kiezen om de storing met één druk op de
knop op te lossen…
Weer een voordeeltje van het simulantenbestaan!

Met dank aan Jan J.

Het was Frans Gehl die op een gegeven moment het idee voor een traplift naar ons
clublokaal opperde. Dat zou een fantastisch hulpmiddel zijn voor een paar van onze
leden die moeilijk of helemaal niet de horde naar de eerste verdieping kunnen nemen.
De directie van het ACC heeft ons verzoek aangekaart bij de gebouweigenaar. Helaas
heeft deze geen toestemming verleend om een traplift aan te brengen, dit uit
veiligheidsoverwegingen. Bijzonder jammer, vooral voor onze minder valide
clubgenoten.

We zijn er aan gewend: wegwijzers, niet alleen op luchthavens, bevatten zo weinig
mogelijk tekst en zo veel mogelijk plaatjes. Pictogrammen dus, een beetje vrij uit het
Latijn vertaald betekent dat woord: “geschilderde letters”.
Als uitvinder van het pictogram wordt M.G. Mulhall (1836 – 1900) beschouwd. De echte
doorbraak van het gebruik stamt uit de jaren zestig van de twintigste eeuw. Zowel op
Schiphol, door Benno Wissing van bureau Total Identity, als bij de Nederlandse
Spoorwegen werd toen grootschalig gebruik van pictogrammen als wegwijzers
geïntroduceerd.
Onderstaande verzameling geeft een indruk van wat er op Schiphol allemaal te vinden
is op dit gebied. Helemaal zonder tekst is het trouwens niet….

Eén van de allerbeste pictogrammen ooit bedacht is het pictogram voor de ingang en de
uitgang. Deze kunnen zonder.

In het begin van de 20e eeuw ontstond de behoefte aan een spelalfabet, veroorzaakt door de vaak
mindere kwaliteit van het stemgeluid bij gebruik van de toen in opkomst zijnde telefoon.
In eerste instantie werden in Nederland plaatsnamen gebruikt: Amsterdam, Berlijn, Calais,…, enz.,
maar al spoedig werd overgestapt naar een mix van voornamen en plaatsnamen: Anna, Bernard,
Cornelis,…. maar ook Utrecht, Zaandam en Quadraat. Het algemeen gebruikte Nederlandse spelalfabet
baseert nog steeds op deze lijst, hoewel er door veranderingen in de spelling en de invloed van de
Duitse bezetting wel het een en ander in is gewijzigd: Anton, Bernard, Cornelis,…., Zaandam.
Voor de luchtvaart is van meet af aan Engels de voertaal geweest. Alleen lag die meet heel wat jaren
later dan de opkomst van de telefonie. Radiotelefonie startte in de jaren twintig en werd in de
luchtvaart pas na de Tweede Wereldoorlog algemeen gebruikelijk.
In het tabelletje hier onder staan de verschillende in gebruik (geweest) zijnde luchtvaartalfabetten
naast elkaar.
Het meest linkse en oudste luchtvaartalfabet is tot midden jaren vijftig in gebruik geweest. Dat alfabet
was door de ICAN (International Commission for Air Navigation, de voorloper van de ICAO) in 1932
voor de luchtvaart als standaard geïntroduceerd. Onder de naam AbleBaker stond dit alfabet jarenlang
bekend. Het werd vervolmaakt door Britse en Amerikaanse deskundigen en vanaf 1943 ook door de
geallieerde militairen toegepast. Ook de ICAO schreef gebruik van dit alfabet na de Tweede
Wereldoorlog in eerste instantie voor. Echter bleek al spoedig dat in Latijns Amerika AbleBaker tot
verwarring leidde waardoor er varianten werden bedacht voor Spaans sprekenden, zoals het AnaBrazil
alfabet.
Daarop gaf de ICAO aan Jean-Paul Vinay, een professor in de taalkunde aan de universiteit van
Montreal, in 1947 de opdracht een nieuw alfabet te ontwikkelen dat beter paste bij niet-Engelstaligen.

Als eis b.v. werd geformuleerd dat de spelling van de gebruikte woorden vergelijkbaar moest zijn in het
Engels, Frans en Spaans. Tevens moest het blijven aansluiten bij de tijdens de Tweede Wereldoorlog
gebruikelijk geworden spellingwoorden. In de tweede kolom staat dit alfabet. Je ziet dat dit alfabet al
grote gelijkenis vertoont met het huidige.
De laatste kolom toont het huidige alfabet, zoals dat vanaf 1956 in gebruik is. Ook de militairen van de
NATO omarmden dit alfabet direct, reden waarom het ook als NATO-alfabet bekend staat.
De definitieve variant verschilt weinig van het door professor Vinay bedachte eerste concept. Een paar
kleine aanpassingen zijn gedaan: Coca werd weer Charlie, Metro werd weer Mike, Nectar werd
November en Extra werd weer X-ray. Typisch is wel dat de spellingfouten (in het Engels: Alfa = Alpha
en Juliett = Juliet) gebleven zijn…

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Able
Baker
Charlie
Dog
Easy
Fox
George
How
Item
Jig
King
Love
Mike
Nan
Oboe
Peter
Queen
Roger
Sugar
Tare
Uncle
Victor
William
X-ray
Yoke
Zebra

Alfa
Bravo
Coca
Delta
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel
India
Juliett
Kilo
Lima
Metro
Nectar
Oscar
Papa
Quebec
Romeo
Sierra
Tango
Uniform
Victor
Whiskey
Extra
Yankee
Zulu

Alfa
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel
India
Juliett
Kilo
Lima
Mike
November
Oscar
Papa
Quebec
Romeo
Sierra
Tango
Uniform
Victor
Whiskey
X-ray
Yankee
Zulu

Wist u dat…
… op 9 juli vanaf 14.00 uur ons oud-lid Charles Geurts ons iets komt vertellen over
zijn ervaringen en kennis van de Cessna 152/172? Charles is sinds een paar jaar
bezig met zijn PPL opleiding op EBZW en heeft er al een aantal uurtjes vliegen op
zitten. We zijn benieuwd!
… wij natuurlijk alle laagvliegers onder onze clubleden op die bijeenkomst
verwachten. Eigenlijk iedereen dus, als we het af mogen meten aan de tot nu toe
geringe belangstelling voor onze Heavy Metal Offline Tour, toch???
… wij deze laagvliegerbijeenkomst natuurlijk op de begane grond houden, gezien de
vliegvoorkeuren van het verwachte publiek: scootmobielen, rollators en ander rollend
materieel welkom!
… wij ons niet kunnen voorstellen dat er geen brandende vragen over dit onderwerp
leven onder al onze “low and slow”- piloten.
… Charles daarom heeft aangeboden om in zijn toelichting in te willen gaan op door
clubleden aangedragen aandachtspunten of vragen betreffende de Cessna ’s. Graag
tijdig vóór 9 juli indienen bij onze secretaris
… er niet alleen op vliegveld Beek fly-ins plaatsvinden? Op EBZW kunnen ze er ook
wat van. Als er geen clubbijeenkomst zou zijn geweest op 2 juli, dan wisten wij het
wel: Fly-In EBZW 2-3 Juli 2022
… John M een nieuwe auto heeft?
… hij deze vol trots wilde laten zien op de club?
… Henk B dit niet had opgemerkt en dacht dat het de auto van Jan J was?
… Onze John lichtelijk teleurgesteld was?
… Henk B de volgende keer eens goed naar deze toch wel mooie Hybride zal kijken
… wij wel blij zijn dat John zonder problemen naar de club kan rijden.
…Er een olifant kwam met een lange snuit, en die blies het hele verhaaltje uit.
Met groet
Henk Blösser
Secretariaat FAA/Beek

