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Hallo captains, 

 

We schrijven nu 5 september 2021. Eergisteren ben ik teruggekomen 
van een fijne vakantie in Tenerife en moet ik mij verontschuldigen dat de 
nieuwsbrief wat later is dan normaal. Het was een fijne vakantie maar 
toch heel anders dan voorgaande jaren. Veel restaurants waren 
gesloten, mondkapjes verplicht zowel op straat als in de winkels. Wat 

mij opviel was dat de Spanjaarden heel gedisciplineerd de mondkapjes 
droegen en ruime afstand hielden van andere mensen. In de winkels 
bleven ze ruim 2 meter achter hun voorganger. Als je op straat liep en 
een kluitje volk aan zag komen zonder mondmaskers en met een hoop 
kabaal dan waren dat toeristen. Meestal Hollanders of Engelsen. Maar 
afgezien van dit alles was het fijn en leuk en heb ik toch een aantal 
leuke trips gemaakt, waarin je rijkunst aardig op de proef werd gesteld 
met name in de bergen met smalle bochtige weggetjes. Wat voor mij 
een nieuw verkeersbord was, was het bord waar je werd 
gewaarschuwd voor snelheidscontrole door een helikopter, drone of 

flitser. Bijna ieder avond zag ik in de buurt van ons appartement de 
drone een paar keer overvliegen. Verder heb ik iedere dag mijn mail 
gecheckt en was benieuwd of er nog ijverige leden waren die mij wat 
kopij zouden toesturen, maar helaas bleef dit beperkt tot de vragen van 
de week van Jan en Ben en een leuk stukje van Jan.  Op zaterdag vanuit 
mijn vakantieadres via Discord even bij de groepsvlucht gaan kijken en 
dit werkt prima. Helaas wordt dit een dunne brief en hopelijk wordt de 
volgende weer dikker. 

Groet 

Henk B. 

Rene had in de vorige nieuwsbrief het idee geopperd om met enige regelmaat 
een van de challenges uit MSFS2020 op papier te zetten. Als die mensen die 
deze challenges vliegen een verslagje maken, dan zouden wij  dat in onze 
nieuwsbrief zetten. 

Rene is tot nu toe de enige geweest die dit gedaan heeft. 



Dit is echt jammer want in de maanden juli en augustus en nu ook niet, heeft 
de redactie van deze nieuwsbrief geen enkele reactie of verhaaltje gekregen 
van onze leden. Elk verhaal is welkom. 

  

1. How shall a pilot inform ATC that he has to abandon the take-off manoeuvre? 
a. Aborting take-off 

b. Stopping 
c. Abandoning take-off 

 
2. If bleed Air ON is selected at take-off, this results in: 

a. A decrease of take-off power 
b. an increase of exhaust gas temperature 

c. both A and B are correct 
 

3. What is, if any, the correct abbreviated form in R/T for KLM1157? 
a. K57 

b. 1157 
c. KLM1157 

 

4. You have just started your takeoff roll, when the tower controller comes in 
with a message 

a. This cannot happen, because during the takeoff roll ATC will not pass 
messages 

b. Occasionally this can happen, for instance when the wind changes 
c. This can only happen to avoid an immediate dangerous traffic situation 

 
5. If the weight in the aircraft is located farther forward, this results in? 

a. An increase of stall speed 
b. A decrease of stall speed 

c. Weight distribution has nothing to do with stall speed 
 

6. 1 Hectopascal luchtdrukdaling komt overeen met een hoogtestijging op 

zeeniveau van: 
a. 8 meter 

b. 12 meter 

c. 18 meter 
d. 24 meter 

 



 

7. Opstijgende lucht koelt…… 
a. Ten gevolge van uitzetting af 

b. Ten gevolge van warmteoverdracht aan de omgevingslucht af 

c. Niet altijd af 

 

8. Welk gevaar bestaat, wanneer men dicht onder een stapelwolk vliegt? 
a. De windsnelheid wordt groter dan de maximale eigen snelheid van het 

luchtvaartuig 
b. De sterke zuiging kan het luchtvaartuig in de wolken trekken 

c. Turbulentie verstoord de vlucht 
d. De drie bovenstaande uitspraken zijn juist 

 

9. Je vliegt op gelijke hoogte sneller dan een voorganger. Hoe haal je in? 
a. Je wijkt uit naar links en haalt links in 

b. Je wijkt uit naar rechts en haalt rechts in 
c. Je bouwt hoogte af en vliegt er onder door 

d. Inhalen is niet toegestaan 

    10 .  Welk terrein geeft de meeste kans op thermiek bij zonneschijn? 

a. Een meer 

b. Parkeerterrein van asfalt 
c. Een bos 

d. Een weide 

 

 

 

 

 

Botsing in de lucht tussen de Havilland Beaver DHC-2, 

N952DB, en de Havilland Otter DHC-3, N959PA2 

Locatie: George Inlet, Ketchikan, Alaska 

Op 13 mei 2019, ongeveer 12:21 uur (Alaska daglicht tijd) botsten een met drijvers 

uitgeruste de Havilland DHC-2 Beaver, geëxploiteerd door Mountain Air Service, 



en een met drijvers uitgeruste de Havilland DHC-3 Otter, geëxploiteerd door 

Taquan Air, op een hoogte van 3.350 voet ongeveer acht mijl ten noordoosten van 
Ketchikan, Alaska. 

De DHC-2 piloot en vier passagiers stierven; de DHC-3 piloot liep lichte 
verwondingen op, negen passagiers raakten ernstig gewond en één passagier 

overleed. De DHC-2 was total-loss en de DHC-3 liep aanzienlijke schade op. 

Visuele meteorologische omstandigheden heersten in het gebied op het moment 

van het ongeval. 

Volgens informatie van de exploitanten hadden beide vliegtuigen 
sightseeingvluchten uitgevoerd en kwamen ze in elkaars buurt bij een 

schilderachtige waterval voordat ze terugkeerden naar de Ketchikan Harbor 
Seaplane Base (5KE), Ketchikan, Alaska, toen het ongeluk plaatsvond. 

De automatische surveillance-broadcast (ADS-B) trackinggegevens voor beide 
vliegtuigen onthulden dat de DHC-3 om 12:17 ongeveer op 4.000 ft MSL was op 

een koers van 225°, en de DHC-2 was 4,2 nm ten zuiden van de DHC-3, 
klimmend door 2.800 ft MSL, op een iets westelijker koers. 

Rond 1219 begon de DHC-3 aan een daling en de DHC-2 was op 3.175 ft voet en 
klom. Gedurende de volgende 1 minuut en 21 seconden bleef de DHC-3 dalen op 

een koers tussen 224° en 237°, en de DHC-2 bleef op 3.350 ft op een koers van 
ongeveer 255°. De vliegtuigen botsten om 12:21 op een hoogte van 3.350 ft, 7,4 nm 

ten noordoosten van 5KE. 



 

Waarschijnlijke oorzaak 

De NTSB stelt vast dat de waarschijnlijke oorzaak van dit ongeval de inherente 
beperkingen van het “see-and-avoid”-concept was, waardoor de twee piloten het 
andere vliegtuig niet konden zien vóór de botsing. Bovendien de afwezigheid van 

visuele en auditieve waarschuwingen van de Traffic Alert systemen van beide 

vliegtuigen, terwijl ze werkten in een geografisch gebied met een hoge 
concentratie van luchttouractiviteiten. 

"Vanaf de vroegste dagen van de gemotoriseerde luchtvaart hebben piloten 
geleerd om andere vliegtuigen te vermijden door op hen te letten," zei NTSB-
voorzitter Robert L. Sumwalt. "Dit ongeluk laat duidelijk zien waarom dat gewoon 

niet genoeg is. Uit ons onderzoek bleek dat het onwaarschijnlijk was dat deze 
twee ervaren piloten het andere vliegtuig op tijd hadden kunnen zien om deze 

tragische uitkomst te voorkomen." 

Om inzicht te krijgen in de kans die elke piloot had om het andere vliegtuig te 
identificeren terwijl de twee elkaar naderden, voerde de NTSB een 

cockpitzichtbaarheidsstudie uit. Met behulp van 3D-laserscans van een cockpit 
van een DHC-2 en een DHC-3, passagiersfoto's, de opnamegegevens van de 

avionica en de tracking-gegevens, stelden onderzoekers vast dat de piloot van de 
DHC-2 niet de kans had gehad om de DHC-3 te zien en te vermijden omdat zijn 

zicht werd verduisterd door de cockpitstructuur, de rechtervleugel en een 
passagier op de stoel van de copiloot. Het gebrek aan relatieve beweging van de 

DHC-2 gezien vanaf de DHC- 3, en de verduistering van de DHC-2 door de 



raampost gedurende 11 seconden voor de botsing, maakten het voor de DHC-3 

piloot moeilijk om de DHC-2 te zien. 
 

 

                

                               



Een ervaring rijker. Dat mag wel gezegd worden na een 
groepsvlucht met vallen en 

opstaan.           
 

De kist was niet vooruit te branden;  Bij menigeen hoorde je 
het Stall-alarm en moest re-starten. 

 
Het ledig gewicht van de Cessna 172 Floats is       858 Kg 
Het ledig gewicht van de Cub Crafter X - Floats is  678 Kg 

 
Even een verschil van 180 Kg ! 

 
Halverwege de vlucht de Cub Crafter X - Floats 

uitgeprobeerd en verdraaid ..... Je hebt veel meer 
vermogen.  Maar toen vlogen we al over het Gardameer. 

 
Desalniettemin was het weer een gezellig onderonsje: 

 
* We werden op het terras getrakteerd op koffie en gebak 

* Timo gaf een demonstratie hoe hij met zijn nieuw rijbewijs 
voor op de weg acrobatische toeren kon uithalen in de lucht. 

[Hoorde iets over steekpenningen of goede contacten 
?][Proficiat, Timo] 

* Henk B vanuit Tenerife was overgevlogen naar Italië. 
* Dieter i.p.v. zwemvliezen opblaasbare zwembanden gaat 

aanschaffen. 
* We de volgende keer de Cub Crafter X - Floats gaan 

uitproberen. 
 

Tot een volgende keer, Joost. 
 

 

  

    

    

 
De luchtverkeersleiding Nederland heeft de FAA benaderd 
om testvluchten te maken boven EHBK. 
Naar aanleiding van diverse klachten van omwonenden in 
Geverik over het losraken van dakpannen wordt een groot 
onderzoek ingesteld. 
Als proef wordt de ILS van Rwy 21 ingevlogen op een 
hoogte van 4000’. In de huidige situatie is dat 2500’ 

 

  



De invalshoek is momenteel 3 graden. In de nieuwe situatie 
zal de invalshoek opnieuw berekend moeten worden. 
Degene die aan dit experiment willen meedoen kan zich 
opgeven bij de staf 
 
 

 
 

  

Oude situatie    



 

 

  

Nieuwe situatie 

 

 

 

 

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



1. B  6.  A 

2. C  7.  A 
3. C            8.  D 

4. C  9.  B 

5. A  10. B 

 
 

Wist U dat……….. 

 

…..de opening een gezellige aangelegenheid was? 

…..de club weer een beetje normaal gaat draaien? 

…..best wel veel leden de versie 2020 hebben? 

…..de vakanties weer voorbij zijn? 

…..Timo erg goed voor zijn vader en moeder zorgt? 

…..hij ze nu overal en op elk tijdstip wilt wegbrengen of ophalen? 

…..hij de keuze heeft uit twee auto’s? 

…..hij de auto van zijn moeder prefereert? 

…..de auto van Pa toch een beetje te groot is? 

…..hij een echte kilometervreter is zowel op de weg als in de lucht? 

…..dit de kortste nieuwsbrief is in zijn bestaan? 

 

 

Met groet 
Henk Blösser 

Secretariaat FAA/Beek 

 


