Juli 2022

Beste piloten,
De eerste helft van 2022 is al weer voorbij. Naar mijn idee gaat alles razend snel. Zo
heb ik de nieuwsbrief er uit gestuurd en gelijk ben ik weer bezig met de volgende
brief.
Onze Anton heeft weer een aardig stukje geschreven dat gaat over een stukje dat in
de eerste nieuwsbrief van dit jaar stond. Anton zou Anton niet zijn als hij ook hier
weer een detail had gevonden dat eigenlijk niet door de (staf)beugels kon.
Jan heeft weer een interessant stukje geschreven over alles wat je moet weten over
de USB Bus. Best leerzaam.
Onze Mariet maakte een verslagje over ons uitstapje naar de Gastrobar 44 van 17 juni,
waarbij we met een aantal mensen een gezellig samenzijn en lunch hadden.
Ook wij vliegen met de Boeing 737 en het onderhoud wordt hier gedaan door Jan.J en
Henk J. Hoe dit in de echte praktijk gaat wordt schitterend weergegeven in de bijdrage
van Jan J.
Verder moeten wij onze Timo niet vergeten. Als dertienjarige was hij het jongste lid
van de club. Nu na vijf jaar is Timo zover door de selectie heen dat hij hoogst
waarschijnlijk in juli naar de KLM Flight Academy gaat in Groningen. Chapeau.
Ik wens iedereen veel leesplezier en voor hen die het betreft een fijne vakantie in Juli
of Augustus.

Dat er ook onder onze leden zorgen zijn over de komende winterperiode met z’n
torenhoge energieprijzen bleek mij de laatste weken. Meerdere leden mailden mij met
de vraag waarom mijn enquête van al weer en tijdje geleden geen vervolg had
gekregen. Op twee na zal iedereen meteen weer bij de les zijn want alleen deze twee
verzuimden de enquête in te vullen en te retourneren. Inderdaad een geweldige
respons. Dat ik daarna het mes in het varken heb laten zitten was niet netjes maar dat
hoop ik nu te kunnen uitleggen. Daarvoor moeten we terug naar het januari nummer
van onze Affairs. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat iemand van ons het
maandelijkse broedsel van onze redacteur niet bewaart, maar ook zo’n sloddervos
kan worden bediend. In onze onvolprezen website worden alle verschenen nummers
keurig voor het nageslacht bewaard.
Het stond er een beetje weggestopt, een foto van een gecrashte heli. Op zich al dapper
als één van ons daarvan kond doet want we houden onze mistakes graag onder de
piloten pet. Zelf heb ik niet zo’n hoofddeksel maar als ik over mijn Cessna uitglijders
ga uitweiden kan Henk B. duimen gaan zitten draaien. Vul ik op mijn eentje met gemak
een paar Affairs nummers, maar dat terzijde. Op de bewuste foto viel mij vooral iets
anders op. De combinatie van de boom en het korte onderschrift : ” Hout te koop bij de
FAA. Info bij de staf.” Goed onderlegd zijn ( zeg ik zonder schroom) is doorgaans

prettig maar kan ook weleens vervelend zijn. Meteen iets zien wat voor de
gemiddelde kijker/lezer verborgen blijft. Het door de wentelwiek beschadigde stukje
flora is een Davidia Involucrata, in de volksmond vaantjesboom genoemd. En als er
één houtsoort is die absoluut ongeschikt is voor de open haard dan is dat deze. Brandt
slecht en geeft bij dat proces een penetrante geur af.
Ik had de pen al in de hand voor een terechtwijzing aan het
adres van de aanbieders, maar kreeg meteen ook twijfels over het nut daarvan. Want
wie van onze leden heeft een open haard? Dat was de start van mijn zo massaal
beantwoorde enquête. Die bijna 100% score was waarschijnlijk ook het gevolg van het
kort te kunnen geven antwoord: Nee. Drie leden vertelden wel een elektrische open
haard te hebben . Slechts één van ons heeft een traditioneel geval en laat deze ook
met enige regelmaat branden. Nee, ik noem geen naam maar beperk mij tot een hint:
De bolide die met enige regelmaat tijdens de club bijeenkomsten twee
parkeerplaatsen inneemt.
Dit totaalplaatje was voor mij voldoende reden de enquête niet van een vervolg te
voorzien, waarmee ik nu hoop het bebloede mes plausibel te hebben toegelicht.
Terug naar de beide eerste zinnen. Daaruit blijkt volgens mij zonneklaar dat er binnen
onze groep voor de aanschaf van een open haard, of tenminste een moderne
houtkachel, een stijgende belangstelling is. Goede informatie vooraf is raadzaam. Niet
verkeerd om daarin ook de eventuele ervaring van clubleden te betrekken. Wat heeft
de enquête opgeleverd ? Alleen de zekerheid dat we maar één ervaringsdeskundige
hebben, de eigenaar van die glanzende bolide. Twijfelaars weten nu bij wie ze moeten
zijn.
De regionale krant die hier elke ochtend in de bus ploft heeft al enige tijd een neven
activiteit, “delimburger.nl/webshop.” Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat onze
staf voorzichtig in dezelfde richting kruipt, heel subtiel beginnend met af en toe een
probeersel. In april vorig jaar de verkoop van goedkope videokaarten. Een mislukking
die bijna in een regelrechte rel ontaardde. En dan begin dit jaar de verkoop van
inferieur haardhout. Mijn welgemeend advies: Stop ermee. Schoenmaker blijf bij je
leest.
Anton.

Meestal gaat het in onze nieuwsbrief niet over onze PC’s en alles wat daar aan hangt. Dat is eigenlijk
best gek, want goed beschouwd vormt de PC met zijn hardware en software toch het hart van onze
flightsim-opstellingen. Daarom leek het me een goed idee om in een aantal komende edities van de
Flying Armchair Affairs met enige regelmaat aandacht te besteden aan deze voor onze hobby
onmisbare centrale component.
Nou is het niet mijn bedoeling om een wetenschappelijke verhandeling over de principes en de bouw
van personal computers te gaan schrijven, nog afgezien van de vraag of ik daar überhaupt toe in staat
zou zijn. Nee, het leek me juist aantrekkelijk voor onze leden om via een artikel als dit net even wat
meer kennis op te doen van een bepaald onderdeel van de PC, zonder meteen alle details te gaan
bespreken.
Als mijn bedoeling slaagt, dan heb je na het lezen van dit verhaal wat meer achtergrondkennis van het
functioneren van het besproken onderdeel. Misschien hoef je dan b.v. bij storingen niet meteen
wanhopig te worden, maar kun je doelgericht een paar Eerste Hulp maatregelen nemen en zo het
probleem oplossen.
Enfin, ik hoor heel graag of dit artikel aan het genoemde doel bijdraagt.
Het rijtje onderdelen wat voor bespreking in aanmerking kan komen is behoorlijk lang. Vandaag maak
ik om de spits af te bijten maar een begin met een onderdeel waar we de afkorting allemaal van
kennen, maar verder niet veel van weten: de USB-poort.

Hoe is de USB-poort er gekomen?
Zoals je ongetwijfeld weet: de processor in onze PC, van de allereerste 4004 uit de jaren zeventig tot
en met de meest moderne Ryzen 5900 of Intel I9 uit 2022, moet kunnen communiceren met de
buitenwereld om nuttige functies te kunnen vervullen.
Wat betekent “communiceren” voor een processor? Aangezien het binnenwerk van de processor enkel
reageert op nullen en enen en ook alleen maar nullen en enen kan uitsturen is communiceren voor
een processor niks anders dan nullen en enen uitzenden of ontvangen. Dat kan op 2 manieren: een
hele serie tegelijkertijd uitzenden of ontvangen, ofwel nullen en enen keurig in een rijtje na elkaar
uitzenden of ontvangen.

De parallelle poort
Het tegelijk uitzenden of ontvangen van nullen en enen
noemen we parallelle communicatie. De eerste
processors deden dat met 4 bit tegelijkertijd,
tegenwoordig is 64 bit gelijktijdig gebruikelijk. Een
probleem met parallel communiceren is dat je net zo veel
draadjes nodig hebt als bits, 64 dus voor een moderne
processor. Dat is goed te doen binnen in een PC, maar
onhandig als je naar buiten moet, voor een printer of een
joystick. Op PC’s van vóór 2005 tref je nog wel eens een
Parallelle Poort aan, ook wel DB25 genoemd naar het
aantal pennetjes, zie de afbeelding.

Parallelle Poort

Hoewel het aantal van 25 pennen doet vermoeden dat er meer mogelijk is, gebruikt zo’n parallelle
poort toch maar signalen van 8 bits tegelijkertijd. Dus 8 bits heen en 8 bits terug en dan nog wat extra
draadjes voor “dienstgebruik” zoals: “papier op”, “OK ga door” en “nieuwe regel” en de koek van 25
pennen is op.
Binnen in de PC is veel communicatie nog steeds parallel. Daar zijn 64 draadjes of printsporen naast
elkaar geen groot probleem en het gaat natuurlijk veel sneller als je 64 bit tegelijkertijd kunt
overdragen in plaats van alles achter mekaar.
De seriële poort
Toen de processoren sneller werden en de “woordlengte”
groeide van 4 naar 8 naar 16, 32 en nu 64 bit zou je voor
parallelle poorten steeds dikkere kabels met steeds meer
aders moeten gaan gebruiken. Dat was onhandig en zo
ontstond de seriële poort op de PC. Tegenwoordig net als
de parallelle poort vrijwel uitgestorven en niet meer op
nieuwe PC’s te vinden.
Zoals te zien op het plaatje hiernaast: veel minder
pennetjes, logisch, want de bits worden hier na elkaar
verzonden en ontvangen. Daar heb je maar 2 pennen (en een gemeenschappelijke retourdraad) voor
nodig.
Hoewel het voordeel van de dunnere kabel bereikt was, kleefde er toch nog een probleem aan de
seriële poort: je kon niet zo maar apparaten toevoegen of verwijderen. Als je dat wilde, moest je eerst
de PC uitzetten, de aansluiting aanpassen en dan weer opstarten. Een beetje onhandig. Verder kon je
per poort ook slechts één apparaat aansluiten, in die tijd vaak een modem.
De muis en het toetsenbord beschikten over eigen seriële
poorten, de z.g. “PS/2-poorten”, genoemd naar een van de
eerste IBM-PC’s die deze voorziening als eerste hadden, zie
foto hiernaast. Maar het was toch een beperking dat je niet
op simpele wijze meerdere apparaten op je PC kon
aansluiten. Bovendien zou het handig zijn als een extern
apparaat niet in alle gevallen een eigen voeding hoefde te hebben én als je apparaten kon aansluiten
en weghalen zonder de PC uit te hoeven zetten, z.g. “hot swapping”.

De Universal Serial Bus
In 1996 kwam USB 1.0 op de markt. Echt in gebruik kwam USB pas met versie 1.1 en 2.0 vanaf 2000.
Door een paar slimme trucs was er voor de genoemde tekortkomingen van de seriële poort een
oplossing gevonden.
Op de eerste plaats het “bus”-principe. Met het woordje “bus” wordt in de elektronica een verbinding
bedoeld die gegevens transporteert. In het geval van USB: een seriële verbinding waar gegevens bit
voor bit over worden overgebracht. Vanuit de PC gezien is de USB-bus een soort lange lus die begint
aan de zendkant en dan zonder onderbreking doorloopt naar de ontvangkant. Door de slimme
vormgeving van de gebruikte stekkerverbindingen wordt die lus onderbroken als je een steker in een
USB-connector steekt. Het USB-apparaat wat je aansluit krijgt bij het insteken van de stekker eerst
stroom, want de 2 voedingspennen zijn een klein beetje langer dan de signaalpennen. Daarna pas
wordt de “kortsluiting” open gemaakt en wordt het apparaat in de lus opgenomen en kan het door de
PC worden ”gezien”. Voor het transporteren van het signaal heb je dus maar 2 pennen nodig.
Via de andere 2 pennen kunnen kleine apparaten nu via dezelfde kabel als waar het signaal door gaat
door de PC van stroom worden voorzien. Bij USB 2.0 maximaal 500mA en bij USB 3.0 maximaal 900
mA, ruim voldoende voor de meeste kleine
apparaten.
Eind jaren negentig waren er nog niet veel
USB-apparaten op de markt. Al onze
vliegbenodigdheden, zoals pedalen, yokes
en joysticks werkten nog via de seriële poort
of een variant daarvan: de spelpoort (“game
port”). Vaak was de spelpoort (de gele 15polige connector op de foto hiernaast) een
onderdeel van de toen ook nog benodigde
audio-kaart. Want “on-board sound”
bestond nog niet.

Geluidskaart met
surround sound
connectoren en
een gameport

Vanaf 2000, toen USB 2.0 werd
geïntroduceerd nam het gebruik van USB
enorm toe. Dat leidde weer tot de noodzaak
van adapterkabels zoals in het plaatje hier
links om de “oude” gameport spullen op de
moderne USB-poort te kunnen aansluiten.

Connectoren en snelheden
Om er voor te zorgen dat alle USB apparaten onderling met elkaar kunnen blijven samenwerken en
toch technische vooruitgang mogelijk te maken is er vanaf de start in 1996 een comité opgericht dat
de boel bewaakt (www.usb.org). Daarin zitten alle industriële betrokkenen om afspraken te maken
over onder meer de snelheden en de connectoren.

Bovenstaande afbeelding toont een aantal van de tegenwoordig meest voorkomende goedgekeurde
connectorvarianten. De types A en B horen bij de USB 1.1 en 2.0 standaard die een snelheid van 12
Mb/s met een maximum kabellengte van 3 m in versie 1.1, tot een snelheid van 480 Mb/s met een
maximum kabellengte van 5 m mogelijk maken in versie 2.0.
De momenteel actuele USB 3.0 standaard gebruikt fysiek dezelfde stekkers, maar die zijn van binnen
blauw gekleurd om het verschil aan te geven. De snelheid bedraagt maximaal 5 Gb/s, de kabellengte
in de praktijk maximaal 3 meter (1 Mb/s = 1 miljoen bit per seconde; 1Gb/s = 1000 miljoen bit per
seconde).

Windows en USB
Om veel voorkomende problemen met USB-apparaten beter te kunnen begrijpen, moeten we ons een
klein beetje verdiepen in de werking van het besturingssysteem van je PC op dit punt. Ik beperk me tot
Windows.
Een belangrijk onderdeel van alle Windows versies na Windows 95 is de Universal Serial Bus Controller.
Dat is een programma wat het verkeer regelt tussen aan de ene kant het besturingssysteem Windows,
de geïnstalleerde drivers en het applicatieprogramma (bij ons is dat de FS software) en aan de andere
kant de aangesloten USB-apparaten.
Eén USB controller kan maximaal 127 USB-apparaten bedienen. Daar onder vallen de yokes, pedalen,
panelen, maar ook de muis en het toetsenbord net als camera’s, USB-sticks, scanners en printers en
eventueel aangesloten hubs.
De USB-controller kent aan elk aangesloten apparaat een uniek identificatie nummer toe, regelt dat
de juiste driver er aan gekoppeld wordt en stuurt de data van het apparaat van en naar de juiste
toepassing (onze vliegsimulator b.v.). Als je een PC voor het eerst met meerdere USB-apparaten wil

gaan gebruiken is het verstandig om die apparaten één voor één aan te sluiten, zodat het proces van
toewijzen van drivers e.d. ordentelijk verloopt. Alles tegelijkertijd aansluiten leidt onvermijdelijk tot
problemen, tenzij je geluk hebt en op zijn minst een lange wachttijd op de koop toe neemt.
Als USB-apparaten eenmaal zijn geïnstalleerd kun je alles gerust laten zitten. Zo lang je niks aan de
plaats van de stekkers verandert, onthoudt Windows de toewijzingen en identificatie nummers en start
een volgende keer vanuit die wetenschap op.
De connector van een apparaat insteken of uittrekken levert voor het besturingssysteem geen
probleem op. De al genoemde “hot swap” wordt door de USB-controller ondersteund. Toch is het
advies om niet klakkeloos USB-stekers uit te trekken tijdens bedrijf. Insteken is geen probleem. Of het
uittrekken van een stekker een probleem geeft
hangt vooral van de applicatie software af. Is het
b.v. de stekker van een externe harde schijf die
net bezig is met het transporteren van
bestanden, dan kan het best zijn dat er data
verloren gaat als je zonder verdere
plichtplegingen de stekker uit trekt. Let daarom
vóór het uittrekken van een USB-stekker altijd op
het icoontje rechts beneden in beeld, zie foto
links.
Kies dan: “hardware veilig verwijderen” en wacht op bevestiging vóórdat je de USB-stekker los haalt.

Problemen met USB
Als je problemen hebt met USB-apparaten is een van de eerste stappen die je kunt zetten altijd om te
checken of het aanmeldproces van de USB-apparaten bij het starten van de PC correct is verlopen. Typ
“configuratiescherm” in het zoekvak en open de app “Configuratiescherm”. Kies “Apparaten en
printers weergeven” en Windows presenteert een overzicht van alle aangesloten USB-apparaten,
inclusief apparaten die eerder aangesloten zijn geweest maar nu niet. Die niet aangesloten apparaten
zijn grijs afgebeeld.
De bovenste regel bevat de huidige in werking zijnde apparaten. De tweede regel bevat eventuele
multimedia-apparaten, Tv’s, mediaspelers en dergelijke. De derde regel bevat de printers en als er iets
fout gegaan is zie je ook nog een vierde regel met “onbekend” als tekst. Rechts klikken op een van de
apparaten opent een menu waarin je de eigenschappen vermeld ziet.
Bij problemen met een apparaat kun je proberen de stekker uit te trekken en opnieuw te verbinden.
Als dit niet helpt kun je het apparaat via het menuutje ook verwijderen. Bij een volgende keer insteken
van de stekker start het toewijzingsproces opnieuw, mogelijk met een beter resultaat.
Als je vermoedt dat een verouderde driver de oorzaak van het probleem is ga dan naar de website van
de fabrikant.
Tussen twee haakjes: wat is eigenlijk een “driver”? Het is een programmaatje waarin de fabrikant de
koppeling maakt tussen aan de ene kant de eigenschappen in detail van zijn apparaat en aan de andere
kant de door Windows beschikbaar gestelde software voor apparatenbesturing.
Gebruik bij het zoeken naar driver-software nooit de vele opdringerige advertentiesites (drivercloud,
drivermax, gratissoftware en vele andere) die bij het intypen van “driver update” in Google opploppen.

Deze sites bieden allerlei automatische updateprogramma’s voor je drivers aan. Helaas doen deze vaak
meer kwaad dan goed, zeker als ze ook nog voorzien zijn van z.g. “adviesfuncties” die om de haverklap
oproepen om je drivers te updaten. In werkelijkheid hoeft je vrijwel nooit drivers te updaten en als het
moet dan meestal uitsluitend bij een upgrade van Windows, b.v. van Windows 10 naar Windows 11.
En zelfs dat wordt vrijwel altijd naadloos door de eigen “boordsoftware” van Windows opgelost.
Maar goed, aangenomen dat de driver-software de oorzaak van het probleem is ga je naar de site van
de fabrikant en voert daar het juiste typenummer op de service of support pagina’s. Mogelijk vind je
daar een actuelere driver, b.v. voor Windows 11 in plaats van Windows 10. Volg de instructies van de
website van de fabrikant om deze te installeren.
Let bij problemen ook op lengte en type kabel. Probeer een andere kabel of sluit het tegensputterende
apparaat direct op de PC aan in plaats van via een hub. Eenmaal correct herkend kun je dan vaak de
gewenste configuratie probleemloos instellen.

USB Hubs
Ik eindig dit USB-verhaal met nog wat korte uitleg over het gebruik van hubs. Zoals je kunt afleiden uit
het bovenstaande: als je poorten op je PC te kort komt om al je
apparaten aan te sluiten is het gebruik van een USB-hub heel
handig.
De grens daarbij is: maximaal 127 apparaten op 1 USB controller
en de kabellengte van maximaal 5 meter (opgeteld vanaf de PC)
of maximaal 3 meter bij USB 3.0. Bedenk dat de hub zelf ook als
apparaat meetelt en de gewenste USB-versie moet
ondersteunen.
Wat gebeurt er als je kabel te lang is? Dat is een kwestie van
toeval. Soms merk je er niks van, soms krijg je vreemde fouten.
De controller verwacht nl. een antwoord van een aangesloten
apparaat als hij een bericht verstuurd heeft. Voor USB 2.0 b.v. mag dit maximaal 29 ns duren. Als je
kabel te lang is (of te slechte eigenschappen heeft) wordt de reactietijd overschreden en gaat de
controller opnieuw zijn bericht versturen. Afhankelijk van de toepassing ontstaan er dan soms fouten
in de signalen en raakt het toepassingsprogramma de kluts kwijt of de driver loopt vast.
Behalve tekort aan USB-aansluitingen is er nog een reden om USB hubs in te zetten en dat is stroom
tekort.
In de PC wordt de maximale stroom die een USB-poort kan leveren niet op de eerste plaats door de
hardware (voeding van de PC) begrensd. Ook via instellingen in Windows is er een begrenzing in
Apparaatbeheer. Langs die weg is het mogelijk meer stroom dan standaard uit een USB-poort te halen.
Dit kun je echter beter niet doen omdat overbelasting van de USB-hardware in de PC op de loer ligt.
Een betere oplossing is een hub met externe voeding van b.v. 2 of 3 A te gebruiken. Te weinig stroom
op bepaalde momenten is namelijk een veel voorkomende oorzaak van niet correct werkende
apparaten, met name als die voorzien zijn van LED-displays die flink wat stroom kunnen trekken.

Zo, dit was wat uitleg over USB. Zowel positieve als negatieve reacties zijn welkom. Als er geen
reacties komen op dit artikel, neem ik aan dat er geen interesse is voor dit soort onderwerpen.

Deze keer geen fysieke activiteit of het moesten onze rammelende magen en de drie
stappen naar de glaswand van de GASTROBAR zijn.

Het collegiale treffen was deze keer te doen met onze ogen (vliegtuigen kijken)en
mond (in de vorm van een heerlijke lunch).
De mogelijkheid dat onze clublocatie ons zou worden ontnomen liet me realiseren
dat wij zeker de prachtige plek op Maastricht Aachen airport als geniet en
vliegtuigspotplek Gastrobar niet mogen onderschatten .

Op de eerste rang voor zicht op de landing en aanvlieg baan van MAA en ook nog het
prettige gezelschap van onze clubgenoten met een hapje en een drankje.

Al moest ik mijzelf wel weer voorstellen aan alle collegae, want het was duidelijk
dat ze vonden dat er een van ons ze alleen “ziet vliegen” .Er was zelfs even sprake
van het royeren van een wel geïnteresseerd maar niet vliegend lid door Jan en
Joost.
Het verdubbelen van haar lidmaatschapsgeld was een tweede optie die gelukkig niet
door beide heren werd weersproken. Het was fijn iedereen weer te zien.
Onze technische bolleboos en docent Henk sloot al snel aan en zelfs van TIMO op
weg naar professioneel vliegenier kwam een boodschap. Het aantal “aanvliegers “
was niet zo heel groot .De helikopter met kennelijke problemen en de Quatar cargo
kon onze aandacht toch wel trekken. Verder hebben we van elkaar en het

ontspannen eten en drinken genoten.

Wat een traktatie!
Voor herhaling vatbaar.
Dank aan het bestuur van FAA voor dit leuke initiatief.
Op naar een mooie zomer met veel uitdagingen…
Mariet

Het onderhoud van de 737’s van Transavia
Heb je het verhaaltje in de vorige Flying Armchair Affairs over de Minimum Equipment
List gelezen? Niet? Misschien toch nog eens er bij pakken. Want één van de dingen
die er duidelijk uit naar voren komt is het belang van goed gestructureerd en geregeld
onderhoud van de kisten.
Aan de hand van wat praktijkgegevens van Transavia wil ik graag wat meer vertellen
over hoe het onderhoudsproces van de 737NG bij Transavia in de afgelopen jaren is
aangepakt.
Heb je je wel eens afgevraagd hoeveel uren zo’n toestel nou eigenlijk vliegt? Kijk maar
eens naar onderstaande grafiek die het aantal uren in de lucht van de 737 vloot van
Transavia toont.

Je ziet, het kan best zijn dat een vliegtuig net in een van de piekmaanden in de zomer
aan de beurt is voor onderhoud. Maar dan is het toestel 400 van de 744 uur in de
lucht; reken daarbij de turn around en “towing”-tijden op de luchthavens van
gemiddeld 1,5 uur en dan zie je dat de bruto tijd “in gebruik” voor zo’n 737 ergens
tussen de 500 en 650 uur per maand ligt in de zomer.
Weinig tijd voor onderhoud dus en als die tijd er is, is dat meestal ‘s nachts. Hoe lost
een maatschappij als Transavia dit op?
Voor het antwoord op die vraag is het nodig om wat preciezer naar de soorten
onderhoud te kijken die een vliegtuig nodig heeft.

Daarvoor maken we een onderscheid tussen routinematig en niet routinematig
onderhoud. Het routinematig onderhoud plan je op de lange termijn. Daarbij ga je uit
van de voorschriften van de luchtvaartautoriteit, die op hun beurt weer zijn gebaseerd
op de eisen van de fabrikant.
In de lange termijn planning (> 1 jaar) bepaal je de capaciteit die je nodig hebt:
aantallen monteurs, reserve onderdelen en andere middelen zoals apparatuur. Je
houdt rekening met de seizoenen en met het inleasen van extra vliegtuigen tijdens de
piek en uitleasen van toestellen in de winter.
De middellange termijnplanning vult de maanden in met “slots” waarin mensen en
middelen toegewezen worden aan bepaalde taken. Dat gebeurt in nauw overleg met
de verkoop-afdeling, want die kent het precieze verloop van de verwachte bezetting
van de vliegtuigen. Hier speelt minimalistie van de verwachte kosten voor het
onderhoud de hoofdrol.
Tot slot de korte termijn (< 3 maanden): hier probeer je alles precies op elkaar af te
stemmen. Onderstaand een schema waar deze indeling is uitgebeeld:

Helaas zijn er nogal wat verstoringen mogelijk die de planning in de war schoppen.
De belangrijkste zijn:
-

Componenten of mankracht zijn niet of niet op juiste moment aanwezig
Incidenten die leiden tot onvoorzien onderhoud, b.v. harde landingen
Onvoorzien oponthoud van vliegtuigen in het buitenland
Technische mankementen die leiden tot niet doorgaan van een vlucht (denk aan de MEL)
Vliegtuigen die vaker dan gepland worden ingezet, waardoor het routine-onderhoud eerder
dan voorzien moet plaatsvinden
Te laag ingeschatte reparatie- of onderhoudstijden

Hoe bouw je nu zekerheden in tegen het verstoren van de planning?

Misschien vreemd, maar de oplossing is om in eerste instantie méér onderhoud te
gaan doen!
Bij de 737 kun je grof samengevat 3000 vluchten, 6000 vlieguren en 540 dagen
doorvliegen met alleen het eerstelijns onderhoud. Eerstelijns onderhoud omvat de
preflight check door de bemanning, olie en bandenspanning dagelijks, de Service
Check elke 2 dagen, de checks door Ground Handling bij het arriveren bij of
vertrekken van de gate en tot slot hangarbezoeken om de 5 weken.
Door nu bij het onderhoud niet bij elk item te wachten tot de uiterste grens (tijd of
aantal cycli) maar sommige onderhoudswerkzaamheden “te vroeg” uit te voeren is
het bij Transavia gelukt om een forse besparing te bereiken op de onderhoudskosten
zonder andere nadelen.
Hoofdzaak is: een item eerder dan strikt nodig uitvoeren leid in beginsel tot hogere
kosten, maar door de combinatie van minder verstoring in de planning en de lagere
kosten van preventief ten opzichte van correctief onderhoud wordt dit nadeel meer
dan goed gemaakt. Goed bedacht!

Wist U dat…..
…..Henk B vol enthousiasme is gaan kijken naar de auto van John M?
…..Hij die rode kleur erg mooi vond?
…..ook de auto een fraaie uitvoering was?
…..er in die kleur ook nog glittertjes zaten?
…..dat heet metallic lak.
…..Dat Timo aan het einde staat van zijn sollicitatie procedure bij de KLM Flight
Academy?
…..wij allemaal hopen dat hij in juli aan zijn opleiding kan beginnen?
…..wij hem steunen en alle succes toewensen.
…..Jan tot zijn verbazing illegale downloads tegenkwam op de computer?
…..Jan heel snel een mail namens de staf heeft verstuurd?
…..Jan iedereen herinnerde aan de gemaakte afspraken?
…..Mariet komende tijd onderweg is naar Zuid Korea?

…..dat zij via Rusland reist
…..wij hopen dat ze veilig in Zuid Korea aankomt?
…..dat ik er al weer mee moet gaan stoppen?
…..Dat uw redacteur onze Anton nog weleens tegenkomt in de supermarkt?
…..wij dan meestal in de weg staan voor het personeel die moet bijvullen?

Met groet
Henk Blösser
Secretariaat FAA/Beek.

