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Horizontale vlucht:
i.Uitkijken, neern een punt in de verte!
Z.Neus in stand voor horizontale vlucht
3.Vieugels horizontaal, hoogte en richting constant
4.Inlaatdruk 23 inch
5.R.PM 4800 snelheid i9O kstiu
S.Aftrimrnen
T.tsalietje in het midden
Tijdens de horizontale viucht treoefenen ;Flaakeff-ect, neveneffect
het effect van de CVV, het vennogen(slipstroom) flaps en trim

Svergaan in de klim: APT
t.Neem een punt in de verte!
Z.Controleer: Cylhead ternp, oiltemp, oliedruk, trrandstof-druk en CVV koud.
3.Neus in stand voor de klimvlucht zetten en daar vasthouelen. Attitude
4.Bij snelheid 140 kmlu gas 27 inch RPM Fuii fine, rechts voeten.
5.Richting vasthouden met voeten, geen helling. balletje in het midden.
S.Aftrimmen
?.Biijf uitkijken, eontroleer: neusstand:attitude, snelheid richting en heliing.
S.Iedere 500ft hoogtewinst richting ca. 20-30 graden links en rechts verleggen
om uit te kijken.
F{orizontaal konen na de klim- APT
l.Uitkijken neefli punt in de verte!
2.2& tt voor gewenste hooge neus in de stand voor horizontale vlucht
3.Snelheid op laten lopen tot i90 km/u, gas niur 23 inch rpm 4800
4.Af immen
s.Elijf ui&ijken, controleer: neustand, hoogte richting en helling.

0vergaan in glijvlucht- PAT.
l.Uitkijken neem punt in de verte!
2.Controieer instrurnenten, CW waffIl.
3.Gas rustig dicht, richting met voeten (links voeten) Seen helling.
4.Neus ophouden tot 120 km/u ( beste giijsneiheid)
5-Aftrirnrnen.
6.Btijf uitkijken, controleer neusstand, snelheid richting en helling.

Florjzontaal komen uit glijvluchtl.tjitki-iken
2. +i-100 tl voor gewenste hoogte cvv koud en gas trijgeven tot kruistoerental
23 inch/4800rym.
3.Neus in glijstand houden, snelheid looFt op tot 190 km/u
4.Ongeveer 20 ft r;oor ge+,.enste hoogte neus in staild horizontale vlucht zett€it.
5"Aftrimmen
6"Biiif uitkijken en contretreer neusstand, hoogte, snelheid. riehting en hellingOvergang kruiwlucht-naar daalvlucht

Eij daalvlucht kunnen we zetrf hepalen welke "rate of decent" gewenst is en met
sneiheid dit gebeurt" Normaal is kruissnelheid 190 kmlu

Daalvlucht met 500 ft-/minl.Uitkijken Neem puat in de verle !
Z.Gas terug ilaar *,r- 16 inch
3.Neus iets laten zakken om kruissnelheid te behouclen
4.Regel snelheid mer de stick en dafing met gas
s.Blijf uitkiiken en controleer snelheid, richting en helling en hoogte.
Overgaan in horizontale vlucht.

l.Uitkijken.

7.+l-

100ft. voor gewenste hoogte cvv koud.
geweilste hoogte gas bijgeven tot 23 inch rpm 4800
4.Neus in stand horizontale vlucht zettet!.
S.Richting houden met voeten
6.Bliif uitkijken en eontrotreer, richting, snelheid hoogte en geen helling-

3-+l- 20 ft voor

Overgang naar lagere saelheid zonder flapsl.LJitkijken, neem punt in de verte
2.Gas dicht iet op, iets links voeten.
3.Neus in de zelfde stand houden
4.Ftroogte constant houden VSI !
s"Vlak voor de gewenste snelheid gas biigeven tat VSI : 0
6.Aftrimmen, cimtroleer hoogte, richting, sneiheid en geen heiting.
T.Beheers snelheid met neusstand{stick) en hoogte met gas.
8.tslijf uitkijken.

welke

Vliegen met ninimale saelheid1" Ui&ijken neem pilnt in de verte!
Z.Cvv warm.
3,Gas dicht.iiets links voeten)
4.Neus omhoog tot snelheid lfi) kmlu
S.Gas bijgeven &lt hoogte geliik blijft + !- 13 inch prcp tuil flne
6.Nu fuli flaps gevcn, je ziet clat de neus iets lager rnoet en je iets gas moet bijgeven.
Overgang naar kruissnelheid
l.Uitkiiken, n€ern punt in de verte
2.Check motor instflImenten, cvv koud
3.Gas naar 25 inch. rechts voeten!
4.Flaps sknd voor stand weglverken neusstand constant houden
S.Neus gelei<lelijk bijdrukken naar geschatte stand voor kruisvlucht.
5.Bij toenemende snelheid, gas naar 23 inch prop terug naar 48oo rpm.
?.Affrirnrnen. bliff uitkifken en eheck hoogte en richting.

Normale bochten
l.Bij linker bocht check, reghts vrij links vrij, rechter bocht links vrij rechts vrij.
2.Rol helling aan tot 30 graden
3.Eenmaal in de bocht check neus langs de horizon
4.Blijf uitkijken en check neusstand, helling, hoogte en balletje in her midden.
Klimmeade bochten (Eerst klirnvlucht inzetten)
I "Als normale bochten, maar helling rnaxirnaal 15 graden
2.Viiegtuig heeft de neiging door te rollen, corrigeer met rokoer(stick)
3.Blijf uitkiiken en check, snelheid, hoogte, heiling en halletje in het midden.
Glijdende bochten " (Eerst glijvlucht inzetten)
tr.Als normale bochte*, heliing maximaal 30 graden
Z.Het vliegtuig heeft de neiging helling af te rollen, corrigeer rnet stick.
3.Blijf uitkiiken en check, snelheid, hoogte, helling en balletje in het rnidden.
Steile bochtenl.Tot 30 graden helling als norrnale boeht
z.Bij 30 graden helling do<x bli"iven rollen tot.*5 graden prop 4800 rpm
-3.Stick terug naar het midden en neus langs de horizon bouden iets meer ti'ekken.
4.Blijf uitkijken en check, snelheid, hoogte, helling en balletje in het rnidden
5.20 graden voor gewenste richting uitrollen.
6.Bij terug rollen, verminder de trekkracht aan de stick.

De Overtrek:
Vcordat aan de ovenrek begcnnen kan worden moeten we eerst de VOORGESCHITEVEN HANDELINGE.T{ uitvoeren
ie Binnen de cockpit;
-Benzinepomp aan
-Magneten allebei aan
-Cvv warm
-Tank, linker tank
-Geen losse voorwerpen
-Riernen vast
-trrop fuil fine{Groene lamp moet branden)
2e Buiten de cqckpit:
APOS :Atrtitude, Position, Orientation, Skyclear

Altitude: rninirnaal

zffi

ft

Postion: Niet boven.
-tsebouwde konr
-Mensenverzamelingen

-Vliegvelden
-Niet boven open water (geen horizon)
-Niet boven meer dan 318 bewolkins

Orientation:
Neem een markant punt ofj de grond en e€n in de verte

Skyclcar:
Maak uitkijk btxht S-bor:ht 2x90 graden om te kijken of er niets onder
ingaan van de overtrek:
tr-Vlieg rechtuit, geen helling + punt op de horizon

je zit.

2-Gas dicht

3-Richting houden met voeten
4-Hoogte vasthouden door neus geleidelijk op te halen {check VSI)
Flerstel ven de overtrek zonder verrnogen:
i.Op het moment dat de neus wil wegvallen of het vliegtuig gaat schudden,
de stick iets naar voren orn de invalshoek te verkleinen en neus in geschatte positie voor
glijvlucht te hrengen.
2.Eventuele wingdip (wegvallen van een vleugel) opvangen met tegenvoeten, I.{OOIT
met stick.
3.Terug klirnmen naar uitgangs hoogte+checks.

Herstel van de overtrek met vermogeo.
i.Op het moment dat de neus wil u,egvalien de stick iets naar voren om de invals hoek te
verkleinen (neus ongeveer op de horizon)
2.Rustig vol gas. (en dan pas CVV koud).
3.Richting houden met voeten (rechts).
4.Eventuele wingdip opvangen met tegen voeten. Terug naar uitgangshoogte * checks.

Ingaan van de overtrek met flaps {in landingsconfiguratie 2e stand}
l.Vlieg rechtuit, geea heliing
2.Reduceer snelheid tot in de witte band op de snelheidsrneter.
3.Selecteer 2e stand f1aps, hooge vasthouden
4.Frop full fine CVV warm linker tank fuelpump on.
S.Gas dicht, richting houden met voeten.
S.Hoogte vasthouden tot de oyertrek.
Flerstel yan de overtrek met flaps met vermogeni.Op het moment dat de neus wil wegvallen de stick iets naar voren om de neus onder de
horizon te brengen.
Tegeiijkertijd:
Z.Volgas cvv koud*richtinghouden mst voeten {rechts)
3.I{eus in de vliegstrnd zefien en flaps in stappen ierug
4.Gas terug naar 23 inch prop 4800 rpm
5.Fuelpump ofT en check fuel pressure
A.pproach to stall
l.Checks zoals trij de overfr'ek
Z.Sneiheid in witte &rc, 2e stand tlaps
3-Prop full fine linker tank, fue$urnp on cvv warrn
4.Gas dicfit en hoogte vasthouden
5.2(fua het toestel gaat trillen: neus in de vliegstand
S.Richting houden met voeten.
?.Flaps geleideiijk naar up
B.Snelheid op laten kpen gas naar 23 inch rprn 4800
9"trrue$ump off" check fuel preszure"

+

volgas

cw

koud

De Start

LKiik uit naar andere vliegtuigen: {niernand op linal en traan vriji
2.Rol naar het midden van de baan en tline up) evenwiidig aan de startrichting.
3.Check koers en windrichting
4.it{eem een punt in cle verte voor de richting.
5.Geef rustig, maar resoluut volgas, denk aan rechts voeten checi< r-pm 5000 of hoger.
S"Toestel laten rijden tot 80 kmiu
7.Bij 80 kmlu neus ornhoog
8.Na het ioskonnen snelheid naar l?Crkm/u
9.Gp veilige hoogte: t'laps up gas terug naar 5ffi rpm en aftrimmen
10.Iets voor 700 f,t neus iets laten zakken voor stand knrisvluclit
11.Op 700 ft gas naar +f- 16 inch snelheid 130 km/u
l2"Aftrimmen
l3.Bliif uitkijken en check neusstand, snelheid richting en hoogte
14.Bij het verlaten van het circuit check fuelpump off, flaps r*eg
en selecteer volste knk.

Het circuit:
tr.Uitkijken is vooratr in het circuit zeer belangrijk"
2.Klim na de start docr naar 700 ft. en blijf op runway heatling.
3.Op 70011 gas terug naar ca 16 inch snelheid 130 km/u
4.Uitkijken en draai naar crosswind met maximaal 30 graden helling
5.Uitkijken en draai naar downwind met marimaatr 30 graden helling
6.Kijk op downwind naar invoegend verkeer. Downwindverkeer heeft vo,:rrang.
7.tr)ownwind checks, van hoven naar beneden:
--Fuelpump aan

--Frop futrl fine
--Cw warm
--Tank: iinker tank
-Flaps (check snelheid in witte ranel) ie stand

Als de baandremprel 45 graden achter je is draai naar traseleg.
8.Gas naar 13 inch,snelheid terug naar 120 km/u 2e stand tlaps
9.Zakken naar 500 ft.
i0.Kijk naar de baan en draai tijdig in naar final met 25 a 3O graden helling
zodatje recht voor de baan uitkornt.
il.Final. recht voor de baan, snelheid naar 110 km/u indien nodig 3e stand flaps.
12"Mik op li3 van de baan
l3.Regel hoogte met gas en snelheid met neusstand.
De landing:
l.Houd gliipad en neusstand vast tot ca 1 rneter troven de baan.
2.Zo&a obstakels op geliike hoogte met de horizon komen. gas dicht
neus iets omhocg en probeer zo lang mogelijk in de lucht te blijven
dus steeds meer trekken om de neus in de zelfde stand te houden.
3.NOOIT de stich naar voren om te corrigeren.
4.Blijf goed in de verte kijken en houd richting met voeten
5.Na de landing als de snelheid laag is, baan verlaten, stil staan en after landingchecks.

Glijlanding vanaf circuithoogte:
Downwind checks zoals gervoonlijk, alleen de flaps ingetrokken laten.

Methode

1

l-Vlieg zodanig dicht op ttet veld, *lat het begin van de traan achter de vieugel zichtbaar
wordt op de plaats waar rolroer in flaps {rvergaan.
Z.Draai in met een ruime bocht en controleer voortdurend hoogte en afstand naar de baan
3.Als sle hoogte en at'stand OK is" gas dicht en snelheid naar i20 kmlu
indien sai-e op hoogte en sneiheid, de flaps naar behoefte selecteren om de hocgte weg te
wgrken.
Probeer alti.id z<x{anig met f,eserve hoogte te vliegen dat met fuIl flaps geland kan
worden"

L{ethode 2
i.Downwind checks exclusief flaps.
2.viieg het norrnale circuit af, maar blijf op 70CI ft met 17 inch. ook op baseleg!
3.Vlieg op final horizontaal naar het veld
4.Zo gauw het begin van de baan onder de neus verdwijnt: gas dicht. snelheid 120 km/u
en zie methode 1.
Flapless landing:

i.Downwind checks maar ftraps op laten.
2.Op baseleg iets minder dan 13 inch snelheid 12O krnlu orn iels lager dan normaai
op tinal te komen.
3"Final snelheid 120 kmlu kijk aan de zijkaflt naar het eind van rie baan (hoge neusstand)
houd de snelheid op i20 km/u : neusstand en regel de hoogte ffiet gas
'4.h{a het passeren van de grens van het veld gas dicht en neu$ voorzichtig iets laten
zakken voor een beter zicht op de baan.
S.Kist laten zakken tot vlak boven de baan en neu.swiel van de grcnd houden.

Motorstoring na de start:
l.Neus in glijstand dus meteen biidrukken!
2.120 krn/u cvv warm.
3.Binnen 30 graden links of rechts van de startrictrting zoeken naar de beste landings
magelijkheid (op uw thuis basis weet u waar dat is)!
Nooit rneer dan 45 graden draaien en NOOIT omkeren
4.Checks alleen als u tijd over heeft.
5.Concentreer op een veilige landing, snelheid naar 100 km/u. Fult flaps.

De Noodlanding
l.Snelheid terug naar 120km/u {beste glijhoek) en aftrirnmen.
?-.Draai naar met de wincl mee

3.Trouble checks; cvv warm, left tank" fuel pump aan, magneten op beide.
4.Zoek een geschikt veld uit, dat be,reikbaar is, Iiefst tegen de wind in en zonder otrstakels
binnen een cirkel onder een hoek van 45 graden
-5.P1an naar het 1m0ft punt to€ en houd het veld r.rp down wind links van u.
Check riemen vast, prop full fine, snelheid i2Okrn/u"
Radio call op actieve frequeniie of 12i,5 MHZ
6.Ais landings plek 45 achter u is draai naar baseleg.
T.Final speed 100 kmiu flaps als nulig, check: benzinekraan dicht, magneten af,
hoofdschakelaar af.
8"Na de landing het vliegtuig zo snel mogeliik verlaten en bel het vliegveld van vertrek en
de vliegschool.

De Yoorzorgslanding
1.Ga met de rvind mee vliegen, daal naar 500 ft en voer de downwindchecks uit.
Z.*laal de snelheid terug naar 120ktniu en le stand tlaps voor een treter zicht.
3.Zoek een geschikt veld.
4.Vlieg een linker bocht om het veld op 300 ft" Kiik naar bodem gesteldheid.
- Veld liefst tegen de wind in
- Oeen obstakels.
- Vrije in en uitvlieg;ctrook.
- Kornpasrichting onthouden.
5.Klim terug naar smft.
6.Vlieg eeil normaal circuit, nnaar btrijf binnen zichtafstand van het veid.
7.Op downwind riemen vast geen iosse voxlrwerpen in de cockpit.
8.Op final snelheid terug naar lffi km/u fuli tlaps.
9.Houd gas er op tCIt tijdens afronden
10.Cas dicht en stick goed doortrekken, neus van de grond houden.
ll.Na de landing vliegfuig verlaten, at'sluiten en bel de vliegschool of het vliegvekl van
verhek.
De doorstart na de landing;
l.Na de landing flaps tenig naar le stand, trim neutraal, voi gas, cw koud
Z.Indien te ver aaa de grond kan rnet 2e of 3e stand fiaps doorgestart worden
3.Rechts voeten ! slipstr*om
4.Laat toestel rijden tot 8Okrdu en roteren
5.Daarna als

bii de start

De overshoot;{"wave nff" vlak voor de landing)
i.Neus in klimstand
Z.Geef vol gas en cw kcud
3.Rechts vo€ten, houdt richting op punt in de verte
4.Flaps stand vocr stand wegwerke*.

De Go-mound {beslissing op finali short rinal)
Als de overshoot fllus:
i.lndien de go-around is gemaakt voor e€n startend vliegtuig, moet de koers verlegd
worden nnar naast de baan naar het cireuit toe.
2"Klim naar 700 tl.
3"Op 7ffi ft. check; downwind vrij ? dan aansluiten op het circuit.

Ds crosswind landing;
Algernene regel; Hoe meer (crosslwind hoe rninder flaps.
i.Op final zai de ncus van het toestel naar de wind wijzen,
vlieg final dus rnet een opstuurhoek maar houd de grondkoers wel recht voor de baan.
2.Bij afronden met zoveel voeten als nodig de neus in de lengterichting van de baan
b'rengen en tegelijkerti.id zoveel helling naar de wincl toe geven dat het vliegtuig niet van
de baan afdweilt.
3.Tiidens het afu ngen goed opletten of de neus nog wel evenwijdig met de baanas ligt en
het vliegtuig midden op de baan blijft.
4"L"and op het wiel dat aan de windkant zit en treweeg de srick rustig helemaal naar de
windzdde.
5.Nu komt ook het andere hoofikviel aan de grond en even later het neuswiel.
6.F{oud de stick naar de wind, traan verlaten en afterlandig checks uitvoeren.

