
 

 

Augustus/ september 2022 

 



 

Beste collegae Simmers, 

Het is nu 31 juli 2022 en ik zit al 13 dagen in quarantaine omdat ik zonodig het coronavirus 
te gast heb. Normaal op deze dag ga ik fijn een stukje wandelen , zodat ik wat soepel blijf 
en daarna zie ik meestal op mijn bankrekening dat deze weer is gespekt door een aantal 
pensioenfondsen. Nu zit ik in afzondering op mijn werkkamer, waar ik de eerste vijf of 
zes dagen mag doorbrengen totdat ik klachtenvrij ben gedurende 24 uur. Nu kan ik wel 
doorwerken aan de nieuwsbrief die bedoeld is voor augustus en september. De 
eerstvolgende brief is dus pas op 1 oktober. Ikzelf ben in de maand augustus en 
september op vakantie. (ik bedoel gedeeltes van deze twee maanden) 

Ook deze keer hebben een aantal clubleden mij het een en ander doen toekomen, zodat 
ook dit blaadje weer redelijk gevuld raakt. Dat hoort ook zo omdat het een dubbelnummer 
is. Zo is er een stukje over de verschillende Internationale Luchtvaart Organisaties. Dan 
een heel interessant stukje over Runway Heading Ook hebben wij even stilgestaan bij de 
sollicitatie van onze Tim bij de KLM Flight Academy verder heeft onze Anton toch weer 
een bijdrage geleverd over een rode oortjes naam en zijn er nog een paar verdwaalde 
foto’s van Henk J. 

We gaan het ook al hebben over de koude winterdagen met een artikel over de-icing van 
Jan.J en ook een stukje van Joost over de baanverlichting. 

Ik wens iedereen veel leesplezier en voor hen die het betreft een fijne vakantie. 

We beginnen met met de presentatie van Charles Geurts. 

 

 

                       Charles Geurts over de Cessna 152 en 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdagmiddag 16 juli onthaalde ons oud-lid Charles Geurts ons op een bijzonder 
interessante lezing over zijn ervaringen met de Cessna 152 en 172. Nu eens niet een 
verhaal over hoe dat gaat in de simulator, maar een opsomming van allerlei 
wederwaardigheden uit het “echte” leven. 

 

Daarbij passeerden veel 
details de revue: technische 
bijzonderheden natuurlijk, 
over de motorisering, de 
werking van de ontsteking, de 
magneto’s, de 
carburateurverwarming en 
nog veel meer 
wetenswaardigheden die een 
belangrijke rol spelen in het 
omgaan met dit toestel “in het 
echt”. Maar de grootste nadruk 
lag minder op de technische 

details als wel in het omgaan daarmee door de piloot. En daar kunnen wij als sim-piloten 
natuurlijk ons voordeel mee doen. 

 

Want wat weerhoudt je om 
een “run-up” check te doen 
bij de start, of je 
brandstof/lucht-mengsel 
vakbekwaam te “leanen” bij 
vliegen op grotere hoogte? 
En als we dan toch bezig zijn 
om zo realistisch mogelijk te 
vliegen: denk ook eens aan 
de correcte wijze van 
toepassen van de 
“carburetor heat” of aan het 
aanhouden van de correcte 

power settings en snelheden in het circuit. Daar voegde de bijdrage van Charles heel wat 
informatie toe die we bij elke vlucht met deze toestellen mooi in de praktijk kunnen 
brengen. 

Charles: bedankt voor deze erg interessante middag en wij gaan druk aan de slag om ons 
dit alles eigen te maken! 



 

De presentatie van Charles is 
te vinden op onze website. 
Bekijk vooral ook even de 
verschillende filmpjes met 
uitleg die als link in de slides 
te vinden zijn. 

 

 

 

 

 



Moet je de baanrichting OF de 
middenlijn van de startbaan 
vliegen bij het opstijgen? Het 
hangt er van af... 
• Door Swayne Martin 

• 04/02/2022 

 
vetmethode 

https://www.boldmethod.com/authors/swayne_martin/
https://www.boldmethod.com/learn-to-fly/maneuvers/should-you-fly-runway-heading-or-runway-centerline-on-takeoff-vfr/


Er is een groot verschil tussen het krijgen van een "vliegbaanrichting" en het vliegen op 

een startbaan, of de verlengde middenlijn van de baan, bij vertrek. 

Hoe zou u het volgende scenario aanpakken? We vroegen ATC wat ze wilden dat 

piloten deden. Dit is wat ze zeiden... 

Twee piloten stijgen op van parallelle banen op een sterke 

zijwinddag... 

Twee VFR-vliegtuigen zijn vrijgegeven voor het opstijgen vanaf de Grand Forks Airport 

(KGFK) op de parallelle banen 35L en 35R. Beiden krijgen van de verkeerstoren een 

"fly runway heading" toegewezen. Het vliegtuig dat 35L vertrekt, behoudt de baankoers 

bij vertrek van 356 graden. Het vliegtuig dat van baan 35R vertrekt, behoudt de 

startbaan, of de middenlijn van de baan, tijdens hun klim. Er staat een sterke zijwind uit 

het westen van 35 knopen. Zie je een probleem? 

Met een sterke westelijke zijwind wordt het vliegtuig dat van baan 35L vertrekt en 

de "baanrichting" behoudt, door de zijwind geduwd, waardoor het steeds dichter 

bij het parallelle vertrek van 35R drijft. Het vliegtuig dat van baan 35R vertrekt, staat 

flink in de wind om de startbaan (middellijn) te behouden. De 

luchtverkeersleidingstoren merkt het probleem op en geeft een uitbraakinstructie aan 

het vertrekkende vliegtuig van baan 35R, aangezien beide vliegtuigen dicht bij elkaar 

drijven. 



 

Hoewel dit scenario slechts een voorbeeld is, komen dergelijke gebeurtenissen 

regelmatig voor. Het is een makkelijke fout om te maken, dus we zullen verduidelijken 

wat u moet weten. 

Een controller instrueert u om "Runway Heading te vliegen" 

FAA JO Order 7110.65W , het ATC Procedures and Phraseology "Rule Book", definieert 

wat het betekent om "runway heading" te vliegen... 

Wanneer de piloten toestemming krijgen om "vliegen of de koers van de baan aan 

te houden", wordt verwacht dat ze vliegen of de koers behouden die overeenkomt 

met de verlengde middellijn van de startbaan. Driftcorrectie wordt niet toegepast. 

Als de werkelijke magnetische koers van de middenlijn van de baan voor baan 4 

bijvoorbeeld 044 is, vlieg dan 044." 

https://www.faa.gov/documentlibrary/media/order/atc.pdf


Dit is de letterlijke definitie voor alle vliegtuigen, IFR of VFR, die bij vertrek een 

"fly/maintain runway heading" klaring krijgen. 

Maar in werkelijkheid kunnen de bedoelingen van controllers die deze instructie voor 

VFR-vliegtuigen geven verschillen, waar we hieronder op in zullen gaan... 

 

Verandert er iets onder IFR? 

Simpel gezegd, nee. Volgens het Instrument Procedures Handbook (1-42) van de FAA is de 

"baanrichting de magnetische richting die overeenkomt met de verlengde middellijn 

van de baan (in kaart gebracht op het luchthavendiagram), niet de nummers die op de 

baan zijn geschilderd. Piloten die toestemming hebben om te vliegen of te handhaven 

runway heading' worden geacht te vliegen of de gepubliceerde koers te behouden die 

overeenkomt met de verlengde middellijn van de vertrekbaan (tenzij anders 

geïnstrueerd door ATC), en mogen geen driftcorrectie toepassen [voor wind]. " 

Waarom? Bij parallel vertrek wordt hiermee voorkomen dat er separatieverlies optreedt 

doordat slechts één vliegtuig een winddrift toepast, zoals in bovenstaand voorbeeld. 

Als elk vliegtuig een koers vliegt in plaats van een baan, elimineert het de 

scheidingsproblemen veroorzaakt door sterke wind. Als u zich in IMC bevindt, is er ook 

geen manier om visueel te verifiëren dat u op de middellijn van de startbaan vliegt. 

https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/instrument_procedures_handbook/media/FAA-H-8083-16B_Chapter_1.pdf


vetmethode 

Heb je ooit "Say Winds Aloft" gehoord? 

Dit is een van de redenen waarom ATC af en toe piloten vraagt om informatie over 

windsnelheid en -richting. Het helpt hen bij het plannen van windafwijkingen en het 

correct toewijzen van vectoren op basis van verwachte grondsporen. 

Op een ATC-radarscope, vooral een zonder veel verkeersdoelen, kan het voor 

verkeersleiders moeilijk zijn om te voorspellen hoe wind uw baan zal beïnvloeden. Dat 

is nog een reden waarom u bij vertrek of aankomst vectoraanpassingen van ATC kunt 

krijgen. 

VFR-vertrek vanaf luchthavens NIET-TOWERED 

Hier begint het verwarrend te worden. Als u vertrekt vanaf een luchthaven zonder 

toren, wordt van u verwacht dat u de middellijn van de startbaan onder VFR volgt. In 

feite is een van de "veelvoorkomende fouten" die de FAA opsomt voor VFR-vertrekken 

https://www.boldmethod.com/learn-to-fly/maneuvers/should-you-fly-runway-heading-or-runway-centerline-on-takeoff-vfr/


"ontoereikende driftcorrectie na het opstijgen". Dit is wat het Airplane Flying Handbook 

(5-6) van de FAA zegt... 

"Tijdens de eerste klim is het belangrijk dat het startpad uitgelijnd blijft met de 

startbaan om te voorkomen dat je in obstakels terechtkomt of in het pad van een 

ander vliegtuig dat opstijgt vanaf een parallelle startbaan. Een vlieginstructeur moet 

de student helpen twee punten in lijn te identificeren vóór de startbaan om als 

volgreferentie te gebruiken. Zolang die twee punten in lijn zijn, blijft het vliegtuig op 

de gewenste baan. Goede scantechnieken zijn essentieel voor een veilige start en 

klim, niet alleen om houding en richting te behouden, maar ook om botsingen in de 

buurt van de luchthaven te voorkomen." 

Hier komt de verwarring vandaan . In het Airplane Flying Handbook verwijst de FAA 

waarschijnlijk naar VFR-verkeerspatronen zonder toren, waarbij het belangrijk is om de 

middenlijn van de baan te vliegen om uw eigen scheiding van verkeer met tegenwind 

en tegenwind te behouden. 

vetmethode 

VFR-vertrek vanaf TOWERED-luchthavens 

U kent nu de definitie van 'vliegbaankoers'. Volgens het ATC Procedures and 

Phraseology-boek moet u de koers vliegen en NIET krabben voor windafwijking 

https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/airplane_handbook/media/07_afh_ch5.pdf
https://www.boldmethod.com/learn-to-fly/maneuvers/should-you-fly-runway-heading-or-runway-centerline-on-takeoff-vfr/


wanneer u deze toestemming krijgt. Maar in werkelijkheid mag een verkeersleider 

verwachten dat u de middenlijn van de baan behoudt, zelfs wanneer u deze instructie 

geeft. Net als piloten zijn controllers niet perfect en deze fraseologie zorgt voor 

net zoveel verwarring voor hen als voor ons. Dat bleek uit gesprekken die we 

voerden met verkeerstorens in het hele land, waar we verschillende meningen hoorden 

van verschillende torenverkeersleiders. 

Dit is het duidelijkst op luchthavens zoals Grand Forks (KGFK), Denver Centennial 

(KAPA) en Rocky Mountain Metro (KBJC), alle luchthavens met nauwe parallelle start- 

en landingsbanen en honderden dagelijkse VFR-verkeerspatroonoperaties. 

Sommige verkeersleiders gaven aan dat het hun primaire doel is om alle VFR-

vertrektijden de hartlijn van de baan te laten behouden om het risico op 

verkeersconflicten van parallelle banen, upwind of downwind VFR-verkeer te 

verminderen. 

Volgens de definitie van "baanrichting" van FAA JO Order 7110.65W, is het een 

onjuiste bewoording om "richting vliegbaan" te instrueren en te verwachten dat 

vliegtuigen de middellijn handhaven door rekening te houden met windafwijking. 

Om verwarring te voorkomen, hoort u mogelijk een van de volgende (niet-

standaard) zinnen van ATC: 

• "Houd de middenlijn van de landingsbaan in stand." 

• "Vlieg recht naar buiten." 

• "Volg de koers van de landingsbaan." 



vetmethode 

Hoe moet u uw vertrek vliegen? 

Vlieg onder IFR altijd de koers die is toegewezen door ATC of op een 

vertrekprocedure. Wanneer u VFR verlaat op een luchthaven zonder toren, moet u 

altijd de hartlijn van de baan volgen om te voorkomen dat u in conflict komt met ander 

VFR-verkeer in het patroon. 

En op torenhoge luchthavens onder VFR, moet u de instructies van de toren 

verduidelijken als u niet zeker bent van hun verwachtingen . Dit is vooral 

belangrijk als u op winderige dagen vertrekt vanaf een luchthaven met dicht bij elkaar 

liggende banen. Controllers hebben liever dat u even de tijd neemt om verwarring op 

te helderen, in plaats van een aanname te doen en een verkeersconflict te creëren. 

Wat is jouw mening? Ben je ooit soortgelijke verwarring tegengekomen? Vertel het 

ons in een mailtje naar de redactie. 

https://www.boldmethod.com/learn-to-fly/maneuvers/should-you-fly-runway-heading-or-runway-centerline-on-takeoff-vfr/


 

Met een slechte topografische kennis wil je dit antwoord wel eens geven. 

 



S  I  N  G  E  L     2 9 5  

Onlangs stond in Up In The Sky  een interessant artikel van redacteur Lineke Koornstra 
over de callsigns van Nederlandse vliegtuigen. De prefix is internationaal geregeld terwijl 
bij het vaststellen van de suffix kennelijk een oogje in het zeil wordt gehouden door de 
Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
Zo werd bij ons SEX niet toegestaan terwijl er in België een OO-SEX ongestoord 
rondfladdert. Deze toevoeging heb ik bewust gekozen. Daar gaan we verderop nog een 
beetje mee stoeien. 

De lijst van een ook nog toe te voegen eigennaam is schier eindeloos. Als we ons even tot 
de KLM beperken, vogels, steden , rivieren, schilders enz. waren daarvoor dankbare 
bronnen. Mijn favoriet is en blijft de City Of Bangkok, na een ingewikkeld transport 
blijvend in de tuin van het Corendon hotel in Badhoevedorp verankerd. Bracht mij als PH-
BFB in de vertrouwde KLM kleuren ooit voor de eerste keer naar het verre oosten. In de 
particuliere sector wordt de toevoeging van een eigennaam kennelijk niet veel toegepast. 
Laten we even dicht bij huis blijven en aannemen dat het gros van onze leden samen is 
met de liefde van zijn leven. Ik hoor geen bezwaren en kan dus rustig verder gaan. Er wel 
eens aan gedacht jouw favoriete kist met haar voornaam te versieren? Zodat  ze ook bij 
jou is als je haar weer alleen laat voor die hoognodige volgende vlucht?  Ik moet met zo’n 
opmerking trouwens een beetje voorzichtig zijn want op mijn vliegend eigendom staat op 
het deurtje “Captain Anton Klok”. Daarom hier even een korte uitleg. Toen een ook jullie 
bekend bedrijf in Lanaken mijn Cessna een mooie donkerrode livery gaf is deze tekst er 
zonder mijn voorkennis opgezet. Mij kan dus geen narcistisch trekje worden verweten. 

Bovenstaande bespiegeling is een gevolg van een foto, mij toegezonden door een goede 
kennis. Hij is eigenaar van een schildersbedrijf in Breda en had een klusje op Seppe 
EHSE. Zag een toestel van een  in zijn ogen vreemd merk , maakte een foto en stuurde 
me deze .  

Een ieder is vrij zijn huis, boot, vliegtuig of ander eigendom van een naam te voorzien, 
zolang het maar geen beledigende of aanstoot gevende tekst is. De tekst op dit toestel 
intrigeert me, zet me aan het denken. WAT HEEFT DE EIGENAAR BEWOGEN? 

Bij YAB YUM denk ik primair aan iemand met een diepgaande interesse voor het 
Boeddhisme, voor de kunst uit India, Nepal en Tibet. In veel huiskamers of tuinen staat 
tegenwoordig een Boeddha- beeldje. Belangstelling voor deze wereld godsdienst zal er 
dus zeker zijn. Hoewel ik ook vermoed dat veel bezitters het niet veel meer dan een leuk 
ornament vinden.  Onze eigen Mariet zal over dit onderwerp veel meer kunnen vertellen. 

Bij een tweede mogelijkheid moeten we aan een iemand op gevorderde leeftijd denken 
want we gaan terug naar rond 1980 . Een  wereldberoemde lusttempel in een 17e eeuws 
grachtenpand in Amsterdam, Singel 295. YAB YUM, met jarenlang een directe taxi lijn 
vanaf Schiphol !! Om het op z’n Olli B. Bommels te zeggen: Veelvuldig gefrequenteerd 
door heren van stand. Ik behoor niet tot die categorie maar heb (schaamrood op mijn 
kaken) YAB YUM ook bezocht. Oprichter Teo Heuft had toen het heft nog stevig in handen, 
geruime tijd vóór de komst van de penoze zoals Sam Klepper en John Mieremet.  Een 
luxe bordeel op eenzame hoogte. Gastvrouwen met allure en kamers met alles erop en 
eraan van hoge kwaliteit. Als ik alleen al terug denk aan de roze baden met vergulde 
kranen… 



Was onze onbekende piloot alleen maar consument, een fan van de inmiddels overleden 
eigenaar of misschien wel één van de dames van plezier? Een vrouw in de cockpit is toch 
al vele jaren gemeen goed?  Het gaat mij niet aan maar blijft me wel bezig houden. 

Een lid van onze eerbiedwaardige community die Yab Yum bezocht, zeg maar gewoon een 
hoerenloper. Om rillingen van te krijgen. Rijp voor een royement of laten we zijn 
eerlijkheid prevaleren?  Ik ga jullie een discussie besparen en de staf voor het moeilijkste 
besluit wat ze ooit kan nemen behoeden. Mijn Amsterdamse escapade was QUALITATE 
QUA. 

Anton  

 
 

 

Onze Timo heeft na een aantal sessies bij de KLM Flight Academy de laatste test niet 
overleefd. Dat vinden wij met z’n allen erg jammer voor hem. Hij was inmiddels ook jarig 
geweest en wij als club hadden gedacht dat het heel anders zou zijn gelopen, zodat wij 
ons pochend op de schouders konden slaan dat een van de jongste piloten in opleiding bij 
de KLM afkomstig was van onze FAA. 

Helaas het heeft niet mogen zijn. Maar wij waren toch trots over de bereikte resultaten 
zodat er toch iets in elkaar geknutseld was. Een leuke collage die werd aangeboden door 
onze voorzitter Jan. 



 

   

 

 

 

 

Lichtkleuren op de startbaan, uitgelegd 

• Door Swayne Martin 

Weet je hoe ver de baanlichten van wit naar geel of rood zullen veranderen? Dit is wat u 
moet weten voor uw volgende vlucht... 

https://www.boldmethod.com/authors/swayne_martin/


Door bestrating toegewezen kleuren 

Volgens de meest recente Airfield Standards-publicatie van de FAA zijn er ongeveer 9 
kleurencombinaties van verlichting die je rond start- en landingsbanen en taxibanen 
kunt vinden. 

Boldmethod en FAA 

Dit is wat we nog meer ontdekten uit de AIM meest recente Airfield Standards Guide 
van de FAA ... 

Uw wielen op de stoep houden 

Baanrandverlichting wordt gebruikt om de randen van start- en landingsbanen af te 
bakenen tijdens perioden van duisternis of verminderd zicht. Deze lichtsystemen 
worden geclassificeerd op basis van de intensiteit of helderheid die ze kunnen 
produceren: het zijn de High Intensity Runway Lights (HIRL), Medium Intensity Runway 
Lights (MIRL) en de Low Intensity Runway Lights (LIRL). De HIRL- en MIRL-systemen 
hebben variabele intensiteitsregelingen, terwijl de LIRL's normaal gesproken één 
intensiteitsinstelling hebben. 

De baanrandlichten zijn wit. Op instrumentbanen vervangt geel wit op de laatste 2.000 
voet of de helft van de baanlengte, afhankelijk van wat minder is, om een 
waarschuwingszone voor landingen te vormen. De lichten die de uiteinden van de baan 
markeren, zenden rood licht uit in de richting van de baan om het einde van de baan aan 
te geven voor een vertrekkend vliegtuig en zenden groen naar buiten vanaf het 
baaneinde om de drempel voor het landende vliegtuig aan te geven. 

https://www.boldmethod.com/learn-to-fly/regulations/runway-light-colors-explained/
http://tfmlearning.faa.gov/Publications/atpubs/AIM/Chap2/aim0201.html#NvP5411d4mweb
https://www.faa.gov/airports/southern/airport_safety/part139_cert/media/aso-airfield-standards-quick-reference.pdf


Live vanaf het vliegdek 

Middellijnverlichting van de landingsbaan... Hoeveel bestrating heb je nog? 

De middenlijnlichten van de landingsbaan zijn met tussenpozen van 50 voet op grote 
precisiebanen geplaatst om de zichtbaarheid te verbeteren. Gezien vanaf de 
landingsdrempel zijn de middenlijnlichten van de baan wit tot de laatste 3.000 voet van 
de baan. De witte lichten beginnen de volgende 2.000 voet af te wisselen met rood en 
voor de laatste 1.000 voet van de landingsbaan zijn alle middenlijnlichten rood. 

https://www.patreon.com/golfcharlie232


vetmethode 

Slechte zichtbaarheid? Touchdown-zoneverlichting helpt bij je flare en touchdown 

Op sommige precisie-naderingsbanen zijn touchdown-zonelichten geïnstalleerd om de 
landingszone aan te geven bij een landing bij slecht zicht. Ze bestaan uit twee rijen 
"dwarslichtbalken" die symmetrisch over de middenlijn van de startbaan zijn 
geplaatst. Het systeem bestaat uit constant brandende witte lichten die 30 meter voorbij 
de landingsdrempel beginnen en zich uitstrekken tot 3000 voet voorbij de 
landingsdrempel of tot het middelpunt van de landingsbaan, als dat minder is. 

https://www.boldmethod.com/learn-to-fly/regulations/runway-light-colors-explained/


vetmethode 

Lead-On / Lead-Off Lights 

De centerline-leadlichten van de taxibaan bieden visuele begeleiding aan piloten die de 
landingsbaan verlaten. Ze hebben een kleurcode om piloten en voertuigbestuurders te 
waarschuwen dat ze zich binnen de startbaanomgeving of ILS bevinden, afhankelijk van 
welke restrictiever is. Er zijn afwisselende groene en gele lichten geïnstalleerd, 
beginnend met groen, vanaf de middenlijn van de baan tot één lichtpositie in de 
middenlijn voorbij de positie van de landingsbaan of de positie van het kritieke gebied 
van de ILS. 

Taxiway centerline lead-on lights bieden visuele begeleiding aan personen die de 
startbaan betreden. Deze "lead-on" lichten hebben ook een kleurcode met hetzelfde 
kleurpatroon als lead-off lichten om piloten en voertuigbestuurders te waarschuwen 
dat ze zich binnen de startbaanomgeving of ILS-kritiek gebied bevinden. 

https://www.boldmethod.com/learn-to-fly/regulations/runway-light-colors-explained/


Live vanaf het vliegdek 

Heeft u een LAHSO-toestemming gekregen? 

Land and Hold Short Lights worden gebruikt om het hold short punt aan te geven op 
bepaalde banen die zijn goedgekeurd voor Land and Hold Short Operations (LAHSO). 
Land and hold short lights bestaan uit een rij pulserende witte lichten die over de 
landingsbaan op het hold short punt zijn geïnstalleerd. Waar geïnstalleerd, zullen de 
lichten aan zijn wanneer LAHSO van kracht is. Deze lampjes zijn uit als LAHSO niet 
actief is. 

https://www.boldmethod.com/learn-to-fly/regulations/runway-light-colors-explained/patreon.com/golfcharlie232


Google Maps 

Hoe zit het met verplaatste drempels? 

Zodra u zich op een verplaatste drempel bevindt die beschikbaar is om op te stijgen, 
zult u merken dat er geen blauwe taxi-randlichten zijn. De groene eindbalken van de 
baan staan voor je en geven aan waar de officiële baan begint. Je mag je start beginnen 
op de verplaatste drempel, je kunt daar gewoon niet landen. Daarom ziet u ofwel witte 
(of geen) middenlijnlichten in het verplaatste drempelgebied. Randlichten zullen rood 
zijn om landende vliegtuigen te signaleren dat de stoep niet beschikbaar is om te landen. 

http://maps.google.com/


Live vanaf het vliegdek 

Verwar start- en landingsbanen niet met taxibanen 

De taxibaanrandverlichting is altijd blauw. Dit is de beste manier om het oppervlak van 
een landingsbaan te onderscheiden. Taxibanen op grote luchthavens kunnen 
middenlijnlichten hebben, die altijd groen zijn, in tegenstelling tot de witte middenlijn 
van een startbaan. 

https://patreon.com/golfcharlie232


Live vanaf het vliegdek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vliegtuigen en ijs 
 

https://patreon.com/golfcharlie232


Mooi onderwerp voor midden in de zomer, bij een buitentemperatuur van 39 graden is het heerlijk 

om aan winterse omstandigheden te denken… 

Als je wel eens in die omstandigheden vertrokken bent vanaf Schiphol, dan heb je vast het “de-icen” 

van je toestel meegemaakt. Behoorlijk tijdrovend klusje, zeker als jouw vliegtuig niet het enige is wat 

aan de beurt moet komen. 

We weten allemaal dat de temperatuur daalt naarmate we hoger klimmen dus ijsvorming zal hoger in 

de lucht vaker voorkomen, zelfs midden in de zomer. Vuistregel is dat ijsvorming optreedt als er 

voldaan is aan 2 voorwaarden: zichtbaar vocht in de lucht (wolk b.v.) en temperatuur lager dan 10 0 C. 

Maar ook zonder zichtbaar vocht in de lucht kan ijsvorming optreden. Zet de condities in je MSFS 

cockpit maar eens op “zo realistisch mogelijk” en je zult blij zijn met het hebben van “anti- of de-icing”- 

voorzieningen! 
 

In het eerste decennium van deze eeuw telde de NTSB (Amerikaanse transport-veiligheidsorganisatie) 

19.441 incidenten, waarvan 5% (bijna 1000) veroorzaakt door ijsvorming. Daarbij aangetekend dat 

ingeschat wordt dat er nog zo’n 400 “icing”- incidenten waren die niet geregistreerd zijn. Grote getallen 

dus. Daarmee is ijsvorming nog steeds een belangrijke oorzaak van incidenten en ongelukken in de 

luchtvaart. Interessant dus om er eens wat meer van te weten. 



Wat zijn de risico’s van ijs voor een vliegtuig? 

1. Veranderen van de vorm van het vliegtuig en gewichtstoename 

Het veranderen van de vorm van het vliegtuig speelt vooral een rol bij de aerodynamische 

oppervlakken van het toestel, maar voor moderne vliegtuigen betekent dat eigenlijk min of meer het 

hele toestel. Het is logisch dat wanneer de zorgvuldig berekende en geproduceerde vorm van vleugels, 

stabilo’s en richtingsroeren verandert het draag- en stuurvermogen van het toestel kan worden 

aangetast. 

IJs doet verder het gewicht toenemen, vaak op plekken die direct de stabiliteit in de lucht negatief 

beïnvloeden met als gevolg mogelijk een plotseling en onvoorzien verlies van controle (stall). 

2. Voortstuwingsproblemen 

Meest bekend is bevriezen van de carburateur bij conventionele zuigermotoren. De warmte die nodig is 

om de brandstof te laten verdampen wordt onder meer onttrokken aan de carburateur en diens 

omgeving wat al bij hoge buitentemperatuur, afhankelijk van de luchtvochtigheid, kan leiden tot 

bevriezingsverschijnselen en daardoor verlies van motorvermogen of compleet stilvallen van de motor. 

Remedie: “carburetor heat” gebruiken. Ook dat is in MSFS prima nagebootst. Moderne zuigermotoren 

hebben brandstofinjectie en daar doet zich dit probleem niet meer voor. 

Met gasturbines ontstaan andere problemen. IJsvorming op de luchtinlaat beperkt de doorstroming, 

het motorvermogen neemt daardoor af en de kern van de motor wordt heter. IJs op compressorbladen 

is een ander risico. Gevolg is onbalans en mogelijk afbreken van turbinebladen. Op de grond bij de start 

is de onbalans tijdens de spool-up een belangrijk aandachtspunt voor de crew. In de lucht kan 

afbrokkelend ijs van de motorvoorkant de turbine beschadigen of leiden tot uitval van de verbranding 

doordat de temperatuur in de verbrandingsruimte te veel daalt (“flame-out”). Altijd ruim om buien 

heen vliegen is het devies vanwege de mogelijke ijskristallen (of erger: hagel). Verder “continuous 

ignition” inschakelen, indien voorhanden met beide ontstekingscircuits geactiveerd. Gevaarlijk zijn ook 

de kleine, vrijwel onzichtbare 

ijskristallen die overal, maar 

vooral in de tropen, op grote 

hoogte vooral in de nabijheid van 

stormen voorkomen, zie foto 

hiernaast voor een typische 

situatie. Met name de eerste fase 

van de daling, met motoren op 

“flight idle”, is risicovol op dit 

punt. De ijskristallen, met een 

diameter vanaf ca. 40 

micrometer, worden niet 

gedetecteerd door de 

boordsystemen, maar kunnen net 

als grotere deeltjes leiden tot verlies van motorvermogen of “flame-out”. 

Een laatste risico: tijdens lange vluchten zal de bemanning de temperatuur van de brandstof in de tanks 

in de gaten moeten houden. De JET A1 jet fuel heeft een vriespunt van -470C. Lager gaan vliegen is de 

enige remedie om te voorkomen dat de brandstof gaat “vlokken” als de temperatuur tijdens een lange-

afstandsvlucht te laag dreigt te worden. 



3. Bevriezen van onderdelen 

Veel incidenten zijn het gevolg van vastvriezen van besturingsvlakken van het vliegtuig. Het 

richtingsroer bij de 737 classics is een berucht voorbeeld, maar ook brandstofleidingen bij de 777 

hebben problemen gekend, net zoals talloze voorbeelden van andere vliegtuigtypes.. 

Over pitotbuizen hoeven we het niet te hebben, iedereen weet dat die gevoelig zijn voor bevriezing. 

Datzelfde geldt voor de ramen, waarbij de kanttekening dat de “window heat” niet alleen (of op de 

eerste plaats) dient voor het ijsvrij houden van de voorruiten maar er vooral voor zorgt dat het glas 

zachter is, waardoor het sterker is bij eventuele vogelaanvaringen. De meeste airliners hebben dan ook 

snelheidsbeperkingen als de window heat niet beschikbaar is. 

4. Verlies van controle op de grond 

Met het vierde risico hebben we allemaal wel eens ervaring opgedaan: als het glad is kun je slippen. Dat 

geldt ook voor vliegtuigen natuurlijk. Maar het risico bij vliegtuigen is in sommige omstandigheden groter 

dan bij wegvoertuigen. De fase direct na touch down is de meest kritische: het toestel rust nog niet met 

het volle gewicht op het landingsgestel, waardoor het relatief gemakkelijk kan gaan glijden. Of, bij een 

nat baan oppervlak, kan gaan aquaplanen. Waar normaal de verticale snelheid bij de landing rond de 50 

tot 100 fpm ligt, zal bij gladheid en regen steviger geland worden, tot 400 of 500 fpm. Daarmee drukken 

de wielen gelijk een eventueel water- of ijslaagje weg en is het risico op slippen kleiner. Bovendien wordt 

in de eerste fase van het uitrollen vooral of uitsluitend met de reverser geremd, waardoor de remkracht 

niet door de wielen hoeft te worden geleverd. 

Welke maatregelen zijn er mogelijk? 

In principe zijn er 2 soorten maatregelen te nemen: anti-icing en de-icing, oftewel: zorgen dat ijsaanslag 

niet ontstaat en verwijderen van ijsaanslag. 

De toegepaste systemen lopen zeer uiteen per vliegtuigtype. De kleine luchtvaart vliegt merendeels 

bij “mooi weer”, terwijl commercieel vervoer meestal gebeurt met turboprops of jetliners die dagelijks 

in “icing conditions” vliegen. Op een 787 tref je dus meer maatregelen aan dan op een DA40. 

Op de grond 

De-icen is een essentieel proces op de grond om het vliegtuig te ontdoen van sneeuw en los- of 

vastzittend ijs. De-icen gebeurt met een op glycol (“antivries”) gebaseerde vloeistof. Er zijn 4 types 

vloeistof  gedefinieerd,  oplopend  qua 

aandeel glycol in het mengsel. Meestal 

wordt de sterkst verdunde variant, type 1, 

gebruikt die voor 55% uit water bestaat. 

Daar worden alle oppervlakken van het 

toestel mee bespoten binnen een beperkte 

tijdsruimte vóór de start. Type 4, de pure 

glycol, is stroperig en wordt vooral als anti- 

ice middel gebruikt. Daarmee wordt bereikt 

dat bepaalde delen, zoals motorinlaten 

schoon blijven tot na de start. De glycol 

verwaait uiteindelijk en de boordsystemen 

van het vliegtuig moeten na de start de 

ontijzingsrol dus overnemen. 



In plaats van besproeien met een glycol-mengsel worden kleine vliegtuigen meestal handmatig ontijsd, 

net zoals dat op een koude wintermorgen met je auto moet gebeuren. Risico daarbij is dat ijsresten 

zich verzamelen in rompopeningen, zoals een static port. 

Bij het ontijzen is bij de vleugels vooral de bovenzijde cruciaal. Bij de elevator aan de staart is het juist 

de onderkant die perfect ontijsd moet worden vanwege de downforce die deze moet genereren tijdens 

de vlucht. 

Tot slot: de kosten van een complete ontijzingsbeurt voor een gemiddeld passagiersvliegtuig bedragen 

(prijs 2021) ca. 8.000 €, niet echt goedkoop dus… 

In de lucht 

Een toestel dat in icing conditions moet kunnen vliegen zal beschikken over één of meerdere van de 

onder genoemde systemen: 

• Thermisch met lucht 

Thermische de-icing vindt plaats door warmte uit de motor te voeren naar plekken waar ijsvorming 

het eerste optreedt: vleugel- en stuurvlakvoorranden, propellers nabij de spinners, e.d. De warmte 

wordt bij turbinemotoren verkregen door het aftappen van gecomprimeerde – en daardoor verhitte – 

lucht uit de compressor van de motor, de z.g. “bleed-air”. Via buizen wordt die lucht naar de te 

beschermen gebieden gebracht. 

• Thermisch elektrisch 

Al genoemd: de pitot heat en de window heat vallen 

natuurlijk onder deze categorie. 

Maar er zijn meer toepassingen van elektrisch verwarmen: 

de zwarte vlakjes nabij de spinner van de Baron op 

nevenstaande foto zijn z.g. “de-icing pads”. Via elektrische 

weg worden deze pads verhit en zorgen er voor dat 

ijsvorming op de propeller geen kans krijgt. 

Op identieke wijze kunnen tegenwoordig ook de 

voorranden van vleugel en stuurvlakken worden 

beschermd. Dit type de-icing pads wordt “ThermaWing” 

genoemd. Er wordt gebruik gemaakt van een elektrisch te 

verhitten grafiet folie op de leading edge, meestal verdeeld 

in 2 zones. De voorste zone is permanent aan, daar achter 

bevindt zich een strook die met onderbrekingen wordt 

ingeschakeld. Daardoor breekt ijs kapot en zo “waaien” de 

ijsdeeltjes van de vleugel af. De elektrische systemen 

moeten over het algemeen al 

worden ingeschakeld vóórdat het vliegtuig in icing conditions terecht komt. 

• Mechanisch 

Het meest toegepaste type ontijzings-installatie is de z.g. “de-icing boot”, een rubberen bedekking van 

de vleugelneus. Met luchtdruk worden de rubberen stroken periodiek opgeblazen en weer leeg gelaten, 

waardoor ijsafzetting op de vleugelvoorkant geen kans krijgt. De boots zijn dus een soort van 



ballonnen en bij iedere keer dat er lucht in wordt geblazen breekt eventueel gevormd ijs los. Naast de 

vleugel, worden de boots ook op de stuurvlakken aan de staart toegepast, zie onderstaande foto. 
 

• Met vloeistof 

Ook in de lucht wordt soms gewerkt met de glycol-houdende vloeistoffen zoals die ook op de grond 

worden gebruikt. Ook alcohol wordt gebruikt,maar dan vooral voor ontijzing van de voorruit. 

De vleugel kan met vloeistof 

worden ontijsd, de z.g. 

“weeping wing” zoals 

toegepast op b.v. de Beech 

Model 76 Duchess of op de 

hiernaast afgebeelde Cirrus 

SR22. Hierbij wordt door 

kleine openingen in de 

vleugelvoorrand glycol op 

de vleugel gesproeid 

waardoor ijsvorming wordt 

voorkomen en eventueel al 

aanwezig ijs wordt 

verwijderd. Zoals eerder al 

opgemerkt: de vloeistof 

werkt maar kort door de 

luchtstroming over de vleugel, waardoor deze oplossing zich vooral leent voor kleine vliegtuigen die 

korte tijd in icing conditions vliegen. 



Tot slot 

IJsvorming bij vliegtuigen blijft een vraagstuk wat niet compleet is opgelost. 

Allereerst spelen daarbij de hoge kosten die aan het ont-ijzen verbonden zijn. De rekening kan flink 

oplopen bij wide-bodies. 

Zeker niet op de laatste plaats spelen milieuaspecten een grote rol. Glycol is namelijk bijzonder giftig 

voor alle organismen, maar vooral voor waterdieren: vissen en alles wat verder nog in water leeft. Er 

wordt dan ook druk gezocht naar milieuvriendelijker alternatieven voor deze stof, vooralsnog zonder 

resultaat. 

Veelbelovend is de mogelijke introductie van anti-ijs coatings, zoals de Invercon hybride anti-ijs 

technologie (Hybrid Anti-ice System Advances to Next Technology Level | NEI Corporation). De coating 

moet nog steeds wel in combinatie met andere anti-ijs maatregelen worden gebruikt, vandaar het 

woordje “hybride” in de naam. 

Als je jezelf nog eens echt wil verdiepen in alle aspecten van ijs en vliegen vanuit het perspectief van de 

piloot, dan kun je op https://aircrafticing.grs.nasa.gov je hart ophalen met 2 complete cursussen over 

dit onderwerp. 

En nu weer de warmte in… 

 

 

 

 

Een paar internationale luchtvaart organisaties 

 

Een onderwerp wat niet eerder aan de orde is gekomen, maar waar we de verschillende namen vaak 

van langs horen komen is het terrein van de internationale luchtvaart organisaties. Er zijn er heel wat. 

Het leek me aardig om bij een paar van de belangrijkste een keer stil te staan en te kijken wat er achter 

de naam er van grofweg schuil gaat. 

1. De International Civil Aviation Organisation, ICAO 

Tegen het einde van de tweede wereldoorlog was de hele wereld van goede wil om samenwerking 

tussen staten te bevorderen. Dat leidde tot de 

oprichting van de Verenigde Naties door 51 landen 

in 1945. In 1944 werd met de ondertekening van de 

Conventie van Chicago als voorloper van de 

Internationale Burgerluchtvaartorganisatie 

(International Civil Aviation Organisation ICAO) de 

Provisional ICAO opgericht. In 1947 was de 

conventie   door   alle   aangesloten   landen 

geratificeerd en werd de ICAO een onderdeel van de Verenigde Naties met haar hoofdkantoor in 

Montreal. 

Het doel van de ICAO is principes en standaarden voor de burgerluchtvaart te ontwikkelen om de 

luchtvaart veiliger en beter georganiseerd te laten zijn. 

Om dit te bereiken stelt ICAO standaarden op. Dit zijn richtlijnen, geen regels. De nationale luchtvaart 

autoriteiten van de aangesloten landen nemen de richtlijnen van de ICAO vrijwel altijd over en 



daarmee hebben ze kracht van wet. 

Voorbeelden van richtlijnen zijn de Standard and Recommended Practices (SARP). Deze worden 

gepubliceerd in de vorm van zogenaamde Annexen (momenteel 19 stuks) en Doc’s. Sommige kun je 

gratis downloaden van de ICAO website, andere enkel tegen betaling. Als staten afwijken van de 

richtlijnen wordt dat weer vermeld in Supplementen bij de Annexen en Doc’s. 

Ingewikkeld verhaal dus, maar in principe beschrijven de annexen dan ook de complete basisregels 

voor de civiele luchtvaart. Onderwerpen zijn b.v.: brevetten, charts, communicatie, inrichting van 

vliegvelden, transport van gevaarlijke goederen, enz. 

Voor geïnteresseerden: annexes_booklet_en.pdf (icao.int) 
 

2. De European Aviation Safety Agency EASA 

De Europese luchtvaartveiligheidsorganisatie 

EASA, gevestigd in Keulen, is sinds 2002 de 

opvolger van de JAA (Joint Aviation Authorities) die 

in Hoofddorp was gevestigd. 

De  EASA  bundelt  de  Europese  nationale 

luchtvaartautoriteiten waar het gaat om regelgeving over alle landen van de Europese Unie. Zo regelt 

de EASA onder meer de typegoedkeuringen van vliegtuigen in Europa en de certificering van personeel 

en organisaties die betrokken zijn bij de luchtvaart. Zo regelt EASA Part 145 b.v. de eisen die worden 

gesteld aan organisaties die zich bezighouden met het onderhoud van vliegtuigen, zo ook in principe 

het Aviation Competence Centre van Vista. 

 



ICAO richtlijnen worden op Europees niveau door EASA getoetst en hebben na goedkeuring kracht 

van wet in de Europese Unie. Er valt een hoop te lezen op de website van EASA EASA | European 

Union Aviation Safety Agency (europa.eu) als je daar belangstelling voor hebt. 
 

3. De International Air Transport Association IATA 

De IATA is een bundeling van de commerciële bedrijven die actief zijn in het luchttransport. Sinds haar 

oprichting in 1945 stelt zij zich ten doel de 

belangen van de aangesloten 

luchtvaartmaatschappijen te behartigen en door 

middel van samenwerking voordelen te behalen 

op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid 

en kosten. Een kleine 300 

luchtvaartmaatschappijen zijn wereldwijd lid van 

IATA. De organisatie werkt d.m.v. publicatie van 

standaarden die vaak voortborduren op ICAO 

richtlijnen, maar ook door het aanbieden van 

consultancy op alle bovengenoemde terreinen. 

Een 

goed voorbeeld van resultaat behaald door IATA is de introductie wereldwijd van het elektronisch 

ticket en boarding pass met barcode. Ook streeft IATA milieudoelen na, met als belangrijkste een 

reductie van 50% in CO2-uitstoot door de luchtvaart in 2050 t.o.v. 2005. 

Een opmerkelijk punt wat IATA voor elkaar heeft weten te krijgen is dat luchtvaartmaatschappijen, 

in tegenstelling tot spelers in vrijwel alle andere markten, via IATA onderling prijsafspraken mogen 

maken, zelfs binnen de EU. Verder doet men er alles aan om de belastingvoordelen die wereldwijd 

in de jaren veertig voor luchtvaartmaatschappijen bedongen zijn (o.m. BTW- en accijnsvrijheden) te 

behouden. 

Niet alle luchtvaartmaatschappijen zijn IATA-lid, sommige worden niet toegelaten om diverse 

redenen, maar ook de kosten van het lidmaatschap kunnen een rol spelen (reken op $ 15.000 tot 

meer dan $ 50.000 per jaar). Al met al vertegenwoordigen de ca. 290 leden van IATA ca. 82% van het 

wereldwijde luchttransport. De grootste landen voor IATA zijn: USA met jaarlijks 590 miljoen 

passagiers, gevolgd door China (515 miljoen) en India (115 miljoen). 

…..Wist U dat….. 

…..het veel werk was om deze aflevering in elkaar te zetten? 

…..dat ik gelukkig tijd genoeg had? 

…..De presentatie van Charles erg leuk en informatief was? 

…..ons internetje ons de laatste weken een aantal keren in steek liet? 

…..we het toch weer steeds aan de praat krijgen? 

…..de verdwaalde foto’s van Henk J te maken hebben met de opbouw van onze Boeing? 

…..dat er heel precies en nauwkeurig werd gewerkt? 

…..henk heel nauwkeurig kan werken en pas tevreden is als het helemaal klopt? 

..…Frans tot nu toe de enige piloot in onze club is die pireps voor de Heavy Metal Tour heeft 

     ingediend? 



…..hij ook nog eens de enige is die de Tour helemaal gevlogen heeft? Groot compliment voor Frans! 

…..wij nu toch leden hebben die door de Covid geraakt zijn? Gelukkig wordt er volop getest en zijn er 

     zo ver bekend geen leden tijdens clubbijeenkomsten besmet geraakt. Veel beterschap! 

…..wij een interessant verhaal over Performance Based Navigation te horen hebben gekregen? Er 

     lopen nu nog leden rond met wapperende oren van de afkortingen: RNAV, PBN, RNP, WAAS, EGNOS, 

     SBAS, GBAS, enz., enz…. 

…..in Nederland de good old NDB’s aan het verdwijnen zijn? Net als de meeste VOR-ren trouwens… 

Vóór 2025 ziet het vlieglandschap er heel anders uit. 

…..je in Europa niet meer IFR mag vliegen zonder PBN? Niks meer “op de naalden”, dat is voltooid 

verleden tijd… 

 

 

 

 

 

 

Fijn weekend en tot oktober 



Henk Blösser 

Secretariaat FAA/Beek. 

 

 


