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Inleiding. 
 
 
In de praktijksyllabus voor de TMG-rating in het LAPL(S) of SPL is beschreven hoe de 
praktische opleiding er uit ziet en welke oefeningen dienen te worden gedaan. In het 
Instructiehandboek zweefvliegen zijn algemene richtlijnen voor het geven van vlieginstructie 
opgenomen. 
 
De praktijksyllabus beschrijft „wat‟ de training inhoudt ten behoeve van de TMG extensie voor 
het LAPL(S)/SPL, en het instructeurshandboek beschrijft „hoe‟ de training zal plaatsvinden, 
de praktische invulling.  
De praktijksyllabus geeft ook het kader aan waarbinnen de opleiding verzorgd moet worden, 
zoals weerminima en de einddoelen van de opleiding.  
 
Deze opleiding kan slechts gevolgd worden door houders van het LAPL(S)/SPL. Bij de 
opleiding voor de extensie TMG voor het LAPL(S)/SPL wordt er van uit gegaan dat de 
kandidaat de kennis en vaardigheden bezit die behoren bij deze brevetten en zal daarop 
voort bouwen. Het is dus geen initiële vliegopleiding.  
 
De uitdaging voor de instructeur is dus om aan te sluiten op de voorkennis en eerdere 
ervaring van de kandidaat. Eenvoudig gezegd, deze kan reeds vliegen, maar dient de extra 
competenties te verwerven die nodig zijn voor het vliegen met een TMG. 
 
Sommige deel-oefeningen zullen dan ook met een minimale briefing of soms zelfs zonder  
briefing kunnen worden gedaan, mede afhankelijk van de vliegervaring van de kandidaat. 
 
Een aantal oefeningen zijn verdeeld over meerdere lessen (bijvoorbeeld de rechtlijnige 
vlucht), zodat de kandidaat ze zich stapsgewijs eigen kan maken. 
 
Afhankelijk van het type TMG zullen bepaalde oefeningen niet van toepassing zijn 
(bijvoorbeeld oefeningen met flaps). Ten behoeve van het generieke karakter van de 
syllabus en het instructeurs-handboek worden wel alle oefeningen vermeld die mogelijk zijn 
met de voorkomende varianten van TMG‟s. Het is aan de instructeur om de juiste 
handelingen voor het betreffende vliegtuig te instrueren. 
 
Briefing zal op een interactieve manier plaats vinden met als uitgangspunt dat de kandidaat 
zich voorbereid voor de vliegles. De instructeur zal dit peilen tijdens de briefing en aanvullen 
waar nodig.  
 
Praktische training zal vooral in de vorm van coaching plaatsvinden omdat de kandidaten 
reeds kunnen vliegen. Doseren van de over te dragen kennis en vaardigheden is van belang, 
zeker in het begin wanneer een leerling makkelijk “overladen” wordt. 
 
Voor een efficiënt verloop van de praktijkopleiding is het, zoals ook aangegeven in de 
praktijksyllabus, nodig dat de kandidaat de theoriesyllabus en het vliegtuighandboek 
voorafgaand aan de opleiding reeds voldoende heeft bestudeerd. Dit wordt getoetst door de 
instructeurs die de praktische opleiding verzorgen.  
 
Voor elke vlucht moet zeker gesteld worden dat zowel de instructeur als de kandidaat een 
geldig brevet en medisch certificaat bij zich hebben.  
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De vlieglessen zullen het volgende formaat hebben: 

 Doel  

 Planning tijden en oefeningen 

 Briefing  

 Vluchtvoorbereiding (prefllight) 

 Vluchtuitvoering 

 Vlucht afhandeling 

 Debriefing 

 

Overzicht van de vlieglessen en hoofdonderwerpen en oefeningen (zoals vermeld in de 

praktijksyllabus) per vliegles: 

Les nummer Hoofd onderwerpen 

1 

Eerste kennismaking met de TMG operatie, middels demonstratie met 
het omgaan met de TMG en training ervan, alsmede de eerste 
kennismaking van vliegen met TMG, aspecten motor gebruik 
  
Oefening 1,2,3,4,5,6,7,9,10 

2 
Uitbreiding vaardigheden, voortbouwend op vliegles 1. 
 
Oefening 3,4,5,6,7,9,10 

3 

Noodprocedures, vlucht bij lage snelheden, uitbreiding vaardigheden 
voorgaande lessen. 
 
Oefeningen 1e,3e,8a,8b,  

4 

Noodprocedures, motor stoppen/starten tijdens vlucht. Uitbreiding 
vaardigheden voorgaande lessen. 
 
Oefeningen 9,10e,11,12 

5 

Noodprocedures, voorzorgslanding. Uitbreiding vaardigheden 
voorgaande lessen. 
 
Oefeningen 13,14, 

6 
Solo vlucht. 
 

7 
Overland DBO naar ander vliegveld.  
 
Oefeningen 15a,15b,15c 

8 
Solo overland.  
 
Oefeningen 15a,15b,15c 

extra 
Ten behoeve van trainen uitstaande onderwerpen.  
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Les 1: 40 minuten DBO lokaal. 
 
 

 Doel  

o eerste kennismaking met de TMG operatie, middels demonstratie met het 

omgaan met de TMG en training ervan, alsmede de eerste kennismaking van 

vliegen met TMG, aspecten motor gebruik  

 Planning tijden 

o 1:00 briefing,  

o 0:45 vluchtvoorbereiding 

o 0:40 vluchtuitvoering 

o 0:20 vluchtafhandeling 

o 0:30 debriefing 

 Briefing 

o vragen kandidaat 

o peilen kennis/voorbereiding kandidaat 

o eigenschappen van de TMG: gevaren propeller, brandstof aspecten 

o briefing ten behoeve van uit te voeren vlucht 

o airmanship aspecten op de grond en in de lucht 

 Vluchtvoorbereiding (pre-flight) 

o controleren documenten vliegtuig, weer en NOTAMS en veldconditie 

o Inrichting van de cockpit, systemen, checklisten, procedures en bediening. 
o vereiste kaarten en andere benodigde informatie  
o checks buitenkant en binnenkant vliegtuig volgens checklist 
o veiligheidsriemen, instelling van de pedalen en stoelen; 

 Vluchtuitvoering 

o airmanship: uitkijken, anticiperen op bedreigingen als weer en verkeer 

o starten en opwarm checks 

o checks motorvermogen 

o taxiën 

 checks voor het taxiën 
 veldspecifiek: radiocontact, klaring voor de vlucht etc. 
 starten, rollen met de juiste snelheid en stoppen 
 behandelen van de motor 
 controleren van de koers en de bochten 
 bochten draaien in een krappe ruimte 
 procedures en voorzorgsmaatregelen in het parkeer gebied 
 effect van de bodemgesteldheid 
 vrije beweging van het richtingsroer 
 marshaller signalen 
 instrumenten checks 
 verkeersleidingprocedures (indien van toepassing). 

o vliegen 

 rechtlijnige vlucht 

 kruisvlucht met normaal vermogen, het bereiken en houden 

van de rechtlijnige horizontale vlucht 

 controle van de neusstand, gebruik van de trim 

 opsturen, richting, balans en trim 

 effect van motorkoppel 
 klimvlucht 
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 begin klim, handhaven van normale/maximale stijgsnelheid, 
overgang naar horizontale vlucht 

 daalvlucht 

 begin dalen, handhaving van de daling, overgang naar 
horizontale vlucht (eventueel gebruik CVV)  

 bochten  

 inzetten en handhaven gewone bochten (max 30°); 

 hervatten van de rechtlijnige vlucht 
 start en klimmen naar het rugwindbeen 

 checks voor de start volgens checklist 

 start met wind van voren 

 beschermen van het neuswiel in de start (indien van 
toepassing) 

 vliegtuig procedures tijdens en na de start (checklist) 
 circuit, nadering en landing 

 checklist gebruik 

 circuit procedures, rugwind en dwarswind been 

 nadering en landing met motor vermogen 

 beschermen van het neuswiel in de landing (indien van 
toepassing) 

 effect van wind op naderings- en landings snelheden 

 gebruik van remkleppen, flaps, slats of spoilers (checklist) 
o checks bij het afzetten van de systemen en de motor volgens checklist 

o parkeren 

 Vlucht afhandeling 

o tanken en veilig stellen/stallen van het vliegtuig (eg. verankeren) 

o invullen van het journaal. 

 Debriefing 

o wat ging goed, wat kan beter 

o airmanship aspecten 

o invullen logboek en vorderingenstaat 

o voorbereiding volgende vliegles 

 

Toelichting bij les 1. 

Algemeen. 

De leerling krijgt bij de eerste les sowieso veel nieuwe informatie te verwerken. Daarom is 

het van belang de briefing en de toelichting op de lesonderdelen met name te beperken tot 

het doel van de vlucht (familiarisatie met de TMG) en andere aspecten (navigatie, RT-

procedures anders dan lokaal nodig, noodprocedures etc.) te bewaren tot volgende lessen. 

Briefing. 

- Geef aan wat het hoofddoel is van de eerste les. 

- Geef vervolgens aan wat de onderdelen zijn van de les: 

- samen uitvoeren van de inspectie met toelichting op aandachtspunten 

- kennismaking met interieur, bedieningsorganen en instrumenten 

- leren taxiën 

- uitvoeren normale vlucht en bochten 

- uitvoeren van een start, circuit en landing 

- afhandeling van de vlucht 
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- Beschrijf de vliegeigenschappen van de TMG ten opzichte van zweefvliegtuigen die 

de leerling kent, focus daarbij vooral op de eigenschappen de relevant zijn voor de 

eerste les (met name rechtlijnige vlucht, bochten en landing) 

- Geef vervolgens een korte veldbriefing: baan in gebruik, windrichting en -sterkte, 

overige relevante bijzonderheden 

Vluchtvoorbereiding. 

De gehele benodigde vluchtvoorbereiding wordt gedemonstreerd door de instructeur, met 

een toelichting op aandachtspunten. Daarbij dient de focus te liggen op de punten die nieuw 

zijn voor de leerling: 

- grondveiligheid: uit de buurt van de propeller blijven totdat gecontroleerd is of 

ontsteking en hoofdschakelaar uit zijn, niet roken bij het vliegtuig 

- grondbehandeling: waar duwen, trekken, tillen, handrem, blokken 

- inspectie volgens checklist met vooral een toelichting op de motoraspecten (zoals 

controle olie en brandstof), banden, navigatieverlichting en strobe-lights 

- “weight and balance” conform handboek TMG 

- In- en uitstappen, aanpassen pedalen en zitpositie, kussens en riemen 

- Instrumenten en bedieningsorganen, besteed daarbij ruim tijd aan de 

motorinstrumenten en -bediening, maar de navigatieapparatuur alleen benoemen 

zonder verder op de werking in te gaan. Indien van toepassing er op wijzen dat het 

richtingsroer niet bij stilstand kan worden bewogen. 

Vluchtuitvoering. 

Het doel van de les is de leerling vertrouwd te maken met het taxiën en vliegen met de TMG 

in normale omstandigheden en de daarvoor benodigde handelingen, waarbij het nog niet 

gaat om precisie of nauwkeurigheid. Afhankelijk van de leerling en de omstandigheden kan 

de opbouw van de vlucht als volgt zijn: 

1. Demonstratie opstarten en checks door instructeur 

2. Demonstratie taxiën door instructeur, gevolgd door uitvoering door leerling 

3. Demonstratie start en klimvlucht door instructeur 

4. Uitvoering rechtlijnig vlucht en bochten door leerling met aanwijzingen van instructeur  

5. Uitvoering klimvlucht en daalvlucht door leerling met aanwijzingen van instructeur 

6. Uitvoering circuit door leerling met aanwijzingen van instructeur 

7. Demonstratie landing (full stop) door instructeur 

8. Uitvoering start, klimvlucht, circuit en landing (full stop) door leerling met aanwijzingen van 

instructeur 

 

Opstarten en checks. 

Aandachtspunten zijn (zie ook checklist): 

- voor het instappen al bezien of de motor gestart kan worden zonder lucht, zand, los gras en 

dergelijke te “blazen” naar andere vliegtuigen, een hangaar etc. 

- controleren waar een brandblusser aanwezig is 

- consequent gebruik van de checklist bij de check en opstarten 

- wijzen op check “voor en achter vrij” alvorens daadwerkelijk de motor te starten 

Taxiën. 

Demonstreer de snelheid tijdens het taxiën, de juiste “motor-handling”, het maken van 

bochten en het remmen. Laat vervolgens de leerling met aanwijzingen zelf het resterende 

deel taxiën (indien mogelijk). Aandachtspunten zijn: 

- wijzen op uitvoeren remtest en eventueel testen vrije beweging richtingsroer indien dit 
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gekoppeld is aan neus- of staartwiel tijdens het taxiën 

- bij staartwiel wijzen op belang zigzaggend taxiën 

- wijzen op vasthouden knuppel en stand van knuppel bij verschillende windrichtingen 

- vliegtuig voor de startbaan zo neerzetten dat de vol-gas-proef gedaan kan worden zonder 

hinder of gevaar op te leveren voor anderen alsmede met zicht op “final”. 

Eventuele RT-procedures voor het taxiën en voor de start worden gedemonstreerd door de 

instructeur. 

Start en klimvlucht.1 

Voorafgaand aan de start de laatste checks demonstreren en benadrukken van het volgen 

van de checklist. Vervolgens voor de demonstratie van de starts de belangrijkste punten kort 

herhalen: 

- controle baan vrij (en eventuele RT-procedures) 

- belang nauwkeurig oplijnen (en volgen centerline indien aanwezig), wijzen op effect 

motorkoppel en benodigde reactie om opgelijnd te blijven 

- stand van de knuppel tijdens de startaanloop 

- snelheid voor rotatie en klimsnelheid (best-rate of-climb) 

Na de “after take of checks” en het terugnemen van motorvermogen kan de besturing 

worden overgegeven aan de leerling om de klimvlucht verder af te maken, waarbij de 

instructeur nog de motor bedient (ook bij het “aflevellen”). 

Rechtlijnige vlucht en bochten. 
Na het “aflevellen” en het verlaten van het circuit gaat het er om de leerling bij constante 
snelheid (kruissnelheid) te laten wennen aan de stand van de stuurorganen, de 
stuurkrachten, de neusstand en de reactie van het vliegtuig bij stuuruitslagen. Dit zal 
doorgaans geen toelichting behoeven en kan getraind worden door de leerling afwisselend 
recht uit te laten vliegen en bochten te laten maken. Daarbij gaat het nog niet om het vliegen 
van koersen, het houden van hoogte in de bocht etc. Wijs er wel op dat het gebruikelijk is 
met een TMG minder scherpe bochten te maken dan met een zweefvliegtuig. Wijs de 
leerling er verder op dat bij een side-by-side TMG niet over de naaf van de motor moet 
worden gekeken om de vliegkoers te beoordelen en geef hem/haar een reverentie waar wél 
naar te kijken (bijvoorbeeld een lijntje op de motorkap). Laat ook zien dat linker en recht 
bochten er verschillend uitzien in een side-by-side opstelling. 
 

Klimvluchten en daalvluchten. 

Zodra de leerling enig “gevoel” heeft gekregen voor de besturing van de TMG, kan door het 

maken van korte klimmende en dalende vluchten de notie overgebracht worden dat de 

hoogte geregeld wordt met het gas en de snelheid met de knuppel. Het is van belang hier 

nadruk op te leggen, omdat dit voor veel leerlingen in het begin lastig is. 

Tevens is het goed gelijk uit te leggen dat als er meer motorvermogen wordt geselecteerd, 

de neusstand omhoog moet om dezelfde snelheid te blijven vliegen (en visa versa). 

Circuit en landing. 

Doorgaans zal de leerling het circuit kunnen vliegen met aanwijzingen van de instructeur. 

Wijs op de ligging van het circuit (indien dit anders is dan van de zweefvliegtuigen) en op de 

checks die gedaan worden. Neem voor de final de besturing over en demonstreer 

vervolgens de landing, met bijzondere aandacht voor de effectiviteit van de remkleppen en 

eventueel flaps, de juiste snelheden en het langere afvangen. Wijs eventueel op het effect 

van het “side-by-side” zitten. 

                                                           
1
 Zweefvliegers zijn gewend rechtshandig te vliegen. Bij een side-by-side TMG (linker stoel) heeft het de 

voorkeur met name tijdens de start met de linkerhand de knuppel te bedienen en met de rechter hand het gas 
te bedienen,  zodat niet eventueel “overgepakt” hoeft te worden. 
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Uitvoering start, klimvlucht, circuit en landing door leerling. 

Herhaal kort de belangrijkste briefingspunten voor de start en klimvlucht en laat deze en het 

circuit door de leerling uitvoeren met aanwijzingen (er “door heen praten”). Afhankelijk van 

de leerling kan deze ook met aanwijzingen de landing doen, anders de besturing kort voor de 

landing overnemen. Laat de leerling met aanwijzingen terug taxiën en neem het daarna over 

om het parkeren en de checks en het afzetten van de motor te demonstreren. Wijs hierbij op 

het consequent gebruik van de checklist. 

Vluchtafhandeling. 

Demonstreer dit aan de leerling, maar zonder uitgebreide toelichting omdat de leerling al  

heel veel nieuwe informatie heeft gekregen.  

Debriefing. 

Neem indien mogelijk ruim de tijd voor de debriefing van deze eerste les. Vraag de leerling 

de belangrijkste punten van de start, het klimmen en het circuit te herhalen (of herhaal deze 

zelf). Geef feedback aan de leerling gerelateerd aan het doel van de vlucht (kennismaking) 

en geef aan wat er in de volgende les aan de orde zal komen. Beantwoord de eventuele 

vragen van de leerling, maar probeer dat in dit stadium beknopt te houden. Indien de leerling 

“overdondert” is door de vele nieuwe informatie, stel dan eventueel voor de les te herhalen. 
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Les 2: 40 minuten DBO lokaal. 
 

 Doel  

o uitbreiding vaardigheden zoals begonnen in vliegles 1 

 Planning tijden 

o 1:00 briefing,  

o 0:45 vluchtvoorbereiding 

o 0:40 vluchtuitvoering 

o 0:20 vluchtafhandeling 

o 0:30 debriefing 

 Briefing  

o vragen kandidaat 

o peilen kennis/voorbereiding kandidaat 

o briefing ten behoeve van uit te voeren vlucht 

o brief touch and go ten behoeve van training circuit en landing 

o airmanship aspecten op de grond en in de lucht 

 Vluchtvoorbereiding (pre-flight) (zie les 1)    

 Vluchtuitvoering 

o airmanship: uitkijken, anticiperen op bedreigingen als weer en verkeer 

o rechtlijnige vlucht  

 vliegen met kritisch hoge snelheden 
 demonstratie van de inherente stabiliteit van het vliegtuig 
 bij verschillende snelheden (gebruik motor vermogen) 
 gedurende snelheids- en configuratie veranderingen 
 gebruik instrumenten ten behoeve van nauwkeurigheid 

o klimvlucht 

 overgang naar horizontale vlucht op de gewenste hoogte 
 en-route klim (cruise climb) 
 klimmen met flaps down 
 herstel naar normale klim 
 maximale klim hoek (max angle of climb) 
 gebruik instrumenten ten behoeve van nauwkeurigheid (slip, hoogte, 

snelheid, koers) 
o daalvlucht 

 overgang naar horizontale vlucht op de gewenste hoogte 
 glijvlucht, dalen met vermogen en cruise descend (inclusief effect van 

vermogen en snelheid) 
 slipvlucht (alleen op hiervoor geschikte vliegtuig types) 
 gebruik instrumenten ten behoeve van nauwkeurigheid 

o bochten 

 imperfecties in de bocht (onjuiste neusstand, helling en balans) 
 klimmende bochten 
 dalende bochten 
 slippende bochten (alleen op hiervoor geschikte vliegtuig types) 
 bochten naar de vereiste koers, gebruik van koerstol en kompas 
 gebruik instrumenten ten behoeve van nauwkeurigheid 

o Start en klimmen naar het rugwindbeen 

 start met zijwind 
 procedures ter vermijding van geluidshinder (noise abatement), 

gebruik AIP approach-kaart 
o Circuit, nadering en landing 

 nadering en landing met zijwind 
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 wiel landing (TMG met staartwiel) 
 procedures ter voorkoming van geluidshinder (noise abatement) 

 Vlucht afhandeling (zie les 1) 

 Debriefing (zie les 1) 

 
 
Toelichting bij les 2. 

Algemeen. 

Doel van de tweede les is de uitbreiding van de vaardigheden van de leerling zoals 

behandeld in de eerste les naar de vaardigheden die nodig zijn voor (lokale) vluchten onder 

normale omstandigheden. Daarbij ligt de focus (nog) meer op het aanleren van de juiste 

mechanismen en handelingen, dan op de precisie en nauwkeurig van de uitvoering ervan; 

daarvoor krijgt de leerling later nog genoeg vliegtijd om daar (bewust of onbewust) mee te 

oefenen.  

Briefing. 

- Geef aan wat het hoofddoel is van de tweede les. 

- Vraag aan de leerling wat de leer- of aandachtspunten waren van de vorige les 

- Geef vervolgens aan wat de onderdelen zijn van deze les: 

- uitvoeren van de inspectie door de leerling met aanwijzingen van de instructeur 

- uitvoeren horizontale vlucht bij verschillende snelheden en configuraties 

- klimvluchten en daalvluchten en overgang naar horizontale vlucht 

- bochten naar koersen en klimmende en dalende bochten 

- uitvoeren van start, circuit en landing 

- afhandeling van de vlucht 

- Ga kort in op datgene wat nieuw is in elk onderdeel van de les ten opzichte van de 

eerste les (zie hieronder per vluchtonderdeel wat de aandachtspunten zijn) 

- Geef vervolgens een korte veldbriefing: baan in gebruik, windrichting en -sterkte, 

overige relevante bijzonderheden 

Vluchtvoorbereiding. 

De vluchtvoorbereiding kan worden gedaan door de leerling, maar daarbij zullen nog wel 

aanwijzingen van de instructeur nodig zijn. Laat echter zoveel als mogelijk de leerling eerst 

zelf proberen. Let op het consequent gebruik van checklists.  

Vluchtuitvoering. 

Afhankelijk van de leerling en de omstandigheden kan de opbouw van de vlucht als volgt 

zijn: 

1. Opstarten, checks en taxiën door leerling, met aanwijzingen door instructeur 

2. Start en klimvlucht door leerling, met aanwijzingen door instructeur 

3. Oefenen met rechtlijnig vlucht met verschillende snelheden en configuraties 

4. Oefenen met klimvluchten en overgang naar horizontale vlucht  

5. Oefenen met daalvluchten en overgang naar horizontale vlucht 

6. Oefenen met bochten naar koersen 

7. Oefenen met klimmende en dalende bochten 

8. Uitvoering circuit en touch-and-go door leerling, met aanwijzingen door instructeur 

9. Uitvoering klimvlucht, circuit en landing (full stop) door leerling met aanwijzingen van 

instructeur. 
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Rechtlijnige vlucht. 
Doel is de leerling vertrouwd te maken met de neusstand, roerdruk en vlieggedrag bij 
snelheden over de hele range (waaronder hoge snelheden). Alsmede de verschillende 
combinaties van snelheid en motorvermogen van de TMG in horizontale vlucht.  
Briefingspunten zijn: 
- bij een beoogde snelheidsverandering tegelijk met de knuppel de snelheid aanpassen en 
het motorvermogen wijzigen naar het geschatte vermogen voor een horizontale vlucht, 
daarna aftrimmen voor de nieuwe snelheid en met behulp van de variometer motorvermogen 
bijstellen om een precies horizontale vlucht te bereiken; 
- de verschillende snelheden zoals overtrek, maximale kruissnelheid, Vna etc. van het 
betreffende type TMG benoemen en aanwijzen hoe deze gemarkeerd zijn op de 
snelheidsmeter. Bij een TMG met flaps en/of intrekbaar landingsgestel ook de daarbij 
behorende snelheden vermelden. 
Dit kan worden beoefend door de leerling wisselende snelheden op te geven, waarbij dan 
steeds een horizontale vlucht moet worden bereikt (eventueel met verschillende flap-standen 
en/of uitgetrokken landingsgestel). Veel gemaakte fouten zijn: 
- onvoldoende naar buiten kijken 
- vergeten af te trimmen 
- instabiele neusstand. 
 

Klimvluchten en daalvluchten. 

Doel is de leerling de routine aan te leren van de handelingen die nodig zijn om naar een 

hogere of lagere vlieghoogte te gaan. 

Briefingspunten voor een klimvlucht zijn: 

- eerst uitkijken (ook naar boven) en gewenste snelheid aannemen (indien nodig) 

- dan neustand aanpassen en direct daarna motorvermogen selecteren voor de beoogde 

klim, daarna aftrimmen voor beoogde snelheid en controleren koers en coördinatie; bij veel 

vermogen regelmatig motorinstrumenten controleren 

- iets voor het bereiken van de gewenste hoogte (bijv. 20 voet) neusstand omlaag brengen 

voor een horizontale vlucht, daarna snelheid laten oplopen tot gewenste kruissnelheid en 

dan het motorvermogen aanpassen voor de gewenste snelheid 

- eventueel neusstand “finetunen” voor gewenste snelheid en aftrimmen. 

Briefingspunten voor een daalvlucht met draaiende motor zijn: 

- eerst uitkijken (ook naar beneden) 

- gas “idle” of naar vermogen voor daalvlucht (en eventueel de CVV aan en/of koelluchtklep 

dicht) 

- neusstand handhaven tot bijna de gewenste snelheid is bereikt voor de daalvlucht, dan de 

neustand aanpassen voor de daalvlucht en aftrimmen voor de gewenste snelheid 

- bij langere daalvluchten elke 1000 voet kort (ca. 3 seconden) motorvermogen geven om 

“door te blazen”, motorinstrumenten regelmatig controleren en bezien of de koelluchtklep 

alsnog dicht moet (indien dat eerst niet is gedaan) 

- wanneer bijna (bijv. 20 voet ervoor) de beoogde hoogte is bereikt, motorvermogen 

selecteren voor horizontale vlucht en daarna neusstand aanpassen voor horizontale vlucht 

- (eventueel CVV2 uit zetten en/of koelluchtklep open zetten), aftrimmen. 

Veel gemaakte fouten zijn: 

- handelingen in verkeerde volgorde uitvoeren of overslaan 

- neustand niet goed of niet bijtijds aanpassen 

- onjuist motorvermogen selecteren. 

Dit kan worden beoefend door de leerling met een opgeven snelheid naar een opgegeven 

                                                           
2
 Er kan ook worden gesproken over CVV “warm” of “koud”. Doorgaans zal worden aangesloten bij de 

opschriften in de cockpit. 
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vlieghoogte te laten gaan met: 

- bij klimvluchten: een “cruise climb” en een maximale klimhoek 

- bij daalvluchten: met gas “idle” en een “cruise descend”. 

Demonstratie zal meestal niet nodig zijn, de leerling kan dit meestal met aanwijzingen zelf 

doen. 

Bij types die daarvoor geschikt zijn kan de daalvlucht met gas “idle” ook gecombineerd 

worden met een slipvlucht en bij een type met flaps kan de klimvlucht ook gedaan worden 

met flaps down. 

Bochten naar koersen. 

Omdat zweefvliegers wel gewend zijn om in bepaalde gewenste richtingen te vliegen, maar 

niet zozeer gewend zijn op koersen te vliegen, is het gewenst apart aandacht te besteden 

aan het maken van bochten naar een bepaalde koers met behulp van koerstol (indien 

aanwezig) en kompas. De briefingspunten bij gebruik van een kompas zijn: 

- omdat het kompas tijdens de bocht niet bruikbaar is, eerst een landkenmerk kiezen dat 

naar schatting in de richting van de gewenste koers ligt, dan daarnaar toe sturen 

- wanneer het kompas weer tot rust is gekomen kijken of er nog een correctie nodig is, 

eventueel opnieuw een landkenmerk kiezen en daarnaar toe sturen met een flauwe bocht 

- dit proces herhalen tot de koers goed is. 

Bij gebruik van een koerstol er op wijzen dat de helling van de bocht moet worden afgerold 

voordat de koerstol de gewenste richting aangeeft en daarna met kleine bewegingen de 

koers “finetunen”. 

Klimmende en dalende bochten. 

Bij klimmende bochten wijzen op de neiging van het vliegtuig om door te rollen en dus wijzen 

op belang van een niet te grote dwarshelling. Bij dalende bochten wijzen op neiging tot 

uitrollen, maximale dwarshelling voor een normale bocht kan dan 30 graden zijn. Dit kan de 

leerling na briefing zelf even uitproberen. 

Touch-and-go. 

Deze oefening kan door de leerling zelf worden gedaan met aanwijzingen van de instructeur. 

Briefingspunten zijn: 

- vooraf intentie melden aan het veld (indien van toepassing) 

- controleren of de baan vrij is en de startlengte voldoende is 

- na landing snelheid laten teruglopen zodat het vliegtuig ook met gesloten kleppen nog 

overtrokken is (en niet onverwacht kan loskomen wanneer de kleppen gesloten worden) 

- kleppen sluiten (eventueel CVV uit zetten en koelluchtklep openen), vol gas geven 

- rest van de start en klimvlucht hetzelfde als bij een normale start. 

 

Start en landing met zijwind. 

De mogelijkheid om deze oefeningen in deze fase te doen hangt natuurlijk van de 

omstandigheden af, wanneer er geen zijwind is kunnen deze oefeningen later gedaan 

worden. 

De briefingspunten voor de start met zijwind zijn: 

- wanneer op het betreffende type TMG zonder zijwind bijvoorbeeld rechts voeten moet 

worden gegeven tegen de propeller-slipstream in om op de centerline te blijven, dan zal dit 

bij zijwind van links door het weerhaan-effect worden versterkt (en visa versa) 

- tijdens de startrol moet de knuppel “tegen de wind in” worden gehouden, de uitslag kan 

afnemen naarmate de snelheid toeneemt 

- het vliegtuig bij een iets hogere snelheid dan normaal (bijv. 5 km/u) los laten komen om 

(traverserend) doorzakken te voorkomen 
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- na het loskomen ongecoördineerd (dus met horizontale vleugels) de neus geleidelijk in de 

wind brengen om boven de baan te blijven 

- vanaf ca. 30 meter overgaan naar een gecoördineerde vlucht met zijwind, met gebruik 

slipmeter. 

De briefing voor de zijwindlanding is niet anders dan bij zweefvliegtuigen, behalve dat bij 

TMG‟s met een landingsgestel met twee hoofdwielen de vleugels meer horizontaal gebracht 

zullen moeten worden voor de landing dan bij een zweefvliegtuig meestal  noodzakelijk is. 

Wijs op de “drift‟ die in deze fase van de landing kan plaatsvinden en de noodzaak daar voor 

te compenseren door iets “bovenwinds” van de centerline aan de landing te beginnen. 

Omdat veel TMG‟s meer zijwind-gevoelig zijn dan de meeste zweefvliegtuigen, dient dit 

meerdere keren beoefend te worden en ook bij sterke zijwind (richting de limieten van het 

vliegtuig). 

Vluchtafhandeling. 

De vluchtafhandeling kan worden gedaan door de leerling met aanwijzingen van de 

instructeur. Licht de aandachtspunten daarbij toe: 

- remmen vast en motor afzetten volgens checklist 

- eventueel vliegplan afmelden 

- journaal en logboek invullen 

- persoonlijke eigendommen uit vliegtuig halen 

- vliegtuig wassen en stallen. 

Debriefing. 

Neem indien mogelijk ruim de tijd voor de debriefing van deze les. Vraag de leerling de 

belangrijkste punten van met name de klimmende en dalende vlucht te herhalen (of herhaal 

deze zelf). Dit zijn namelijk veel nog nieuwe handelingen voor de leerling.  

Geef feedback aan de leerling over elk onderdeel van de vlucht en geef aan welke 

onderdelen in de volgende les nog herhaald zullen moeten worden. Geef tevens aan wat er 

verder in de volgende les aan de orde zal komen. Vraag de leerling de noodprocedures ter 

voorbereiding op de volgende les nog eens door te nemen, zowel de betreffende paragraaf 

2.5 uit de theorie-syllabus als de TMG-specifieke checklists (laat de leerling deze zoveel 

mogelijk uit het hoofd leren). 

Beantwoord de eventuele vragen van de leerling uitgebreid, maar probeer het te beperken 

tot de thema‟s van de les. 
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Les 3: 40 minuten DBO lokaal. 
 
 

 Doel  

o noodprocedures, vlucht bij lage snelheden, uitbreiding vaardigheden 

voorgaande lessen. 

 Planning tijden 

o 0:40 briefing,  

o 0:40 vluchtvoorbereiding 

o 0:40 vluchtuitvoering 

o 0:20 vluchtafhandeling 

o 0:30 debriefing 

 Briefing van te trainen onderwerpen 

o vragen van de kandidaat 

o peilen kennis/voorbereiding kandidaat 

o briefing ten behoeve van uit te voeren vlucht,  

o veiligheidsvoorzieningen bij oefeningen met ongewone vliegsituaties 

o airmanship aspecten op de grond en in de lucht 

 Vluchtvoorbereiding (pre-flight) (zie les 1) 

 Vluchtuitvoering 

o airmanship: uitkijken, anticiperen op bedreigingen als weer en verkeer 

o noodprocedures 

  storingen in remmen en sturen 

o noodprocedures 

 acties bij brand op de grond en brand in de lucht 
 motor, cabine en elektrische brand 
 storingen in de systemen 
 evacuatie, gebruik en locatie van noodvoorzieningen en uitgangen 

o langzame vlucht   
 safety checks 
 introductie vliegen met lage snelheid 
 gecontroleerd vertragen naar een kritisch lage snelheid 
 het vol vermogen geven met de correcte neusstand en balans om een 

normale klimsnelheid te bereiken 

o overtrekken 

 airmanship 

 safety checks 

 verschijnselen 

 herkennen 

 overtrek zonder flaps, herstellen met- en zonder motorvermogen 

 herstellen van het wegvallen van een vleugel 

 het benaderen van de overtrek snelheid in de naderings- en 

landingsconfiguratie, met en zonder motor vermogen, herstel bij 

optreden van de eerste overtrek verschijnselen (“incipiënt stage”) 

o Start en klimmen naar het rugwindbeen 

 short take-off en soft field procedures en -techniek, inclusief 

performance berekeningen 

o Circuit, nadering en landing 
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 zweefvlieg nadering en landing (motor uit) 

 short landing en soft field procedures en -techniek 

 nadering en landing zonder flaps (indien van toepassing) 

 afgebroken nadering en doorstart (“go around”) 

 Vlucht afhandeling (zie les 1) 

 Debriefing (zie les 1) 

 

Toelichting bij les 3. 

Algemeen. 

Doel van de derde les is de leerling te laten oefenen met de vaardigheden zoals verworven 

in de eerste twee lessen ter verhoging van de precisie en nauwkeurig van de uitvoering 

ervan, en daarnaast de behandeling van een aantal bijzondere situaties en noodprocedures.  

Briefing. 

- Geef aan wat het hoofddoel is van de derde les. 

- Vraag aan de leerling wat de leer- of aandachtspunten waren van de vorige les 

- Geef vervolgens aan wat de onderdelen zijn van deze les: 

- uitvoeren van de inspectie door de leerling zonder aanwijzingen van de instructeur 

- doornemen van een aantal noodprocedures 

- langzaam vliegen, overtrekken en herstel van overtrek 

- start bij korte of zachte baan 

- landing bij korte of zachte baan 

- uitvoeren van circuit en landing met motor uit 

- oefenen afgebroken nadering en doorstart 

- afhandeling van de vlucht 

- Ga kort in op datgene wat nieuw is in elk onderdeel van de les ten opzichte van de 

vorige les (zie hieronder per vluchtonderdeel wat de aandachtspunten zijn) 

- Geef vervolgens een korte veldbriefing: baan in gebruik, windrichting en -sterkte, 

overige relevante bijzonderheden 

Vluchtvoorbereiding. 

De vluchtvoorbereiding kan worden gedaan door de leerling zonder aanwijzingen van de 

instructeur. Controleer als instructeur wel elke stap en corrigeer waar nodig. Let op het 

consequent gebruik van checklists.  

Vluchtuitvoering. 

Afhankelijk van de leerling en de omstandigheden kan de opbouw van de vlucht als volgt 

zijn: 

1. Voorafgaand aan de vlucht in de cockpit “droog” oefenen noodprocedures. 

2. Opstarten, checks en taxiën door leerling zonder aanwijzingen door instructeur 

3. Start en klimvlucht door leerling zonder aanwijzingen door instructeur 

4. Oefenen met langzaam vliegen en herstel naar normale vlucht 

5. Oefenen met overtrek en herstel, met/zonder motorvermogen en in landingsconfiguratie   

6. Circuit door leerling zonder aanwijzingen, demonstratie “short field landing” 

7. Demonstratie “short field take off”, klimvlucht door leerling  

8. Uitzetten motor door instructeur, uitvoering zweefvliegnadering en landing door leerling 
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met aanwijzingen door instructeur 

9. Opstarten motor, start, klimvlucht en circuit door leerling, afbreken nadering en doorstart 

door leerling op aanwijzing instructeur. 

10. Uitvoering klimvlucht, circuit en landing (full stop) door leerling zonder aanwijzingen van 

instructeur. 

Oefenen noodprocedures. 
Indien het handboek van het vliegtuig of de bijbehorende checklist beschrijft wat in een 
bepaalde noodsituatie moet worden gedaan, dan dient deze gevolgd te worden. Anders 
kunnen de hier beschreven procedures gevolgd worden. In deze les kunnen de volgende 
noodprocedures met de leerling (in de cockpit) worden doorgenomen en “droog” geoefend. 
De procedures in geval van brand moet de leerling uit het hoofd kunnen doen vanwege de 
beperkte beschikbare tijd indien zich deze situatie voordoet. 
 
Storing in remmen en sturen. 
Wanneer bij de remproef tijdens het taxiën blijkt dat de remmen niet goed werken of bij het 
taxiën blijkt dat er niet goed gestuurd kan worden, getuigd het van goed vliegerschap de 
motor te stoppen, het vliegtuig te laten uitrollen en (na het doorlopen van de checklist) het 
vliegtuig met de hand terug te brengen naar de hangaar voor nadere controle of reparatie. 
 
Motorbrand op de grond en in de lucht. 
Bij een motorbrand op de grond (bij het opstarten): 
- gas vol open (“vlam in de motor zuigen”), brandstof in de motor opmaken. 
- brandstofkraan dicht 
- elektrische brandstofpomp uit 
- contact af 
- hoofdschakelaar uit 
- vliegtuig z.s.m. verlaten 
- zo nodig en indien mogelijk brand blussen 
Bij een motorbrand in de lucht: 
- gas dicht 
- brandstofkraan dicht 
- elektrische brandstofpomp uit 
- contact af 
- hoofdschakelaar uit 
- koelluchtklep dicht 
- ventilatie dicht 
- eventueel slippen om vlammen uit cockpit te houden 
- snelheid aan duiken om vlammen te doven (een koud brandstofmengsel is onbrandbaar) 
- eventueel noodoproep doen 
- noodlanding maken 
 
Elektrische brand. 
Bij een elektrische brand in de lucht (bijvoorbeeld herkenbaar aan de geur van smeulend 
plastic): 
- hoofdschakelaar uit (bij veel motoren blijft de motor dan gewoon lopen) 
- cockpitverwarming uit 
- landen op dichtstbijzijnde vliegveld of eventueel een voorzorgslanding maken. 
Bij een elektrische brand op de grond: 
- hoofdschakelaar uit, motor afzetten 
- vliegtuig verlaten, indien nodig blussen. 
 
Storing in elektrisch systeem. 
Wanneer er een storing is in het elektrisch systeem zal óf een apparaat niet werken óf een 
zekering “poppen”. Door de knop van de zekering in te drukken kan men het systeem weer 
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resetten (doe dit alleen als het systeem van belang is voor de vluchtuitvoering). Indien de 
“circuit breaker” vervolgens weer popt, dan niet nogmaals resetten; de storing aan het 
apparaat of het elektrisch circuit dient dan eerst te worden opgelost. 
 
Langzaam vliegen en herstel. 
De leerling zal al bekend zijn met de voorbereidende handelingen (uitkijken, riemen vast, 
losse voorwerpen) gewend zijn aan het vliegen met een lage snelheid, geef de leerling alleen 
even gelegenheid te wennen aan het gedrag van de TMG bij deze snelheid. Wijs op het 
herstel door gelijktijdig gebruik van knuppel én motorvermogen. 
 

Overtrek en herstel (aanbevolen minimale hoogte 1500 voet). 

De leerling zal al bekend zijn met de voorbereidende handelingen (uitkijken, riemen vast, 

losse voorwerpen). 

Laat de leerling eerst de overtrek doen met de motor “idle” en herstellen zonder de motor te 

gebruiken: 

- knuppel naar voren en eventuele draaiing met de voeten stoppen 

- vlucht stabiliseren op normale vliegsnelheid. 

Laat de leerling vervolgens hetzelfde doen met herstel met gebruik van de motor: 

- knuppel naar voren, eventuele draaiing met de voeten stoppen en vol motorvermogen 

- vlucht stabiliseren op normale vliegsnelheid (eventueel CVV uit en koelluchtklep open). 

Laat daarna de leerling proberen het vliegtuig te overtrekken met motorvermogen voor 

kruisvlucht, met herstel met vol motorvermogen. 

Tenslotte, laat de leerling een overtrek herstellen met motorvermogen uit de 

landingsconfiguratie, dus met kleppen uit (en eventueel flaps in landingsstand en/of wielen 

uit). 

Bij al deze oefeningen gaat het er alleen om de leerling te leren te reageren op een 

geleidelijke overtrek of de eerste signalen er van, zoals deze door een te lage vliegsnelheid 

per ongeluk zouden kunnen ontstaan. 

Short field landing en landing op zachte bodem. 

De briefingspunten voor een landing op een korte baan zijn (uitgaande van nadering met de 

motor “idle”): 

- aanvliegen met 1,3 maal de overtreksnelheid (indien de omstandigheden dat toelaten) 

- mikken op het begin van de baan of strip 

- eindnadering met vol kleppen 

- na landing snel neuswiel laten zakken en hard remmen (bij staartwiel: zoveel remmen als 

verantwoord). 

De briefingspunten voor een landing op een zachte baan zijn (uitgaande van nadering met 

de motor “idle”): 

- aanvliegen met 1,3 x de overtreksnelheid (of ca. 10 k/u minder dan normaal) 

- eindnadering met vol kleppen 

- meer afvangen dan normaal 

- na landing snel neuswiel omhoog houden zolang dit kan (indien van toepassing) 

- niet remmen maar vliegtuig laten uitrollen. 

Short field take off. 

De briefingspunten voor een start van een kort veld of een veld met drassige bodem zijn: 

- vliegtuig op begin van de baan opstellen 

- eerst vol gas geven met de rem aangetrokken, dan rem loslaten 

- zodra de snelheid voldoende is om te balanceren op de hoofdwielen, het neuswiel van de 

grond tillen (indien van toepassing) 

- zodra dit mogelijk is het vliegtuig “lostrekken”, maar vervolgens onmiddellijk in het 
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grondeffect naar een horizontale vlucht brengen en in het grondeffect versnellen naar de 

normale klimsnelheid (in het geval van hindernissen eerst naar de snelheid voor “max angle-

climb”, daarna pas naar max rate-of-climb). 

Benoem voor de leerling de snelheden die passen bij het vliegtuig. 

Zweefvliegnadering en landing. 

Zet bij deze oefening als instructeur zelf de motor uit volgens de checklist en zet alles in de 

stand van zweven, laat vervolgens de leerling zelf de nadering en landing uitvoeren. 

Briefingspunten zijn:  

- geef een indicatie van de glijhoek door deze te vergelijken met een type dat de leerling kent 

- circuit iets hoger naderen dan normaal 

- circuit niet te ruim maken (beter te krap dan te ruim) 

- bij landing goed afvangen zodat dat het vliegtuig niet opspringt. 

Afgebroken nadering en doorstart. 

Leg de leerling met nadruk uit dat wanneer de nadering niet goed uit pakt (of er twijfels zijn 

aan het vrij zijn of blijven van de baan), een “go-around” doorgaans de beste oplossing is. De 

briefingspunten zijn: 

- kleppen dicht, rustig vol motorvermogen geven 

- eventueel de CVV uit zetten en/of koelluchtklep open doen 

- bij de juiste klimsnelheid de klimstand aannemen en aftrimmen, verder als een gewone 

start. 

 

Vluchtafhandeling. 

De vluchtafhandeling kan worden gedaan door de leerling zonder aanwijzingen van de 

instructeur. Controleer als instructeur wel elke stap en corrigeer waar nodig. 

 

Debriefing. 

Geef feedback aan de leerling over elk onderdeel van de vlucht en geef aan welke 

onderdelen in de volgende les nog herhaald zullen moeten worden. Geef tevens aan wat er 

verder in de volgende les aan de orde zal komen. Vraag de leerling de andere 

noodprocedures ter voorbereiding op de volgende les nog eens door te nemen. 

Beantwoord de eventuele vragen van de leerling uitgebreid, maar probeer het te beperken 

tot de thema‟s van de les.  
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Les 4: 40 minuten DBO lokaal. 
 
 

 Doel  

o noodprocedures, motor stoppen/starten tijdens vlucht, uitbreiding 

vaardigheden voorgaande lessen 

 Planning tijden 

o 0:40 briefing,  

o 0:40 vluchtvoorbereiding 

o 0:40 vluchtuitvoering 

o 0:20 vluchtafhandeling 

o 0:30 debriefing 

 Briefing  

o vragen van de kandidaat 

o peilen kennis/voorbereiding kandidaat 

o veiligheidsvoorzieningen bij oefeningen met ongewone vliegsituaties 

o noodprocedures  

o steile bochten 

o stoppen en starten van de motor tijdens de vlucht 

 Vluchtvoorbereiding (pre-flight) (zie les 1) 

 Vluchtuitvoering 

o airmanship: uitkijken, anticiperen op bedreigingen als weer en verkeer 

o noodprocedures  

 afgebroken start 

 motorstoring na de start 
 afgebroken landing en doorstart 

o complexe bochten 
 steile bochten (45 °), horizontaal en dalend 
 overtrek in de bocht en herstellen 
 herstellen van ongewone vliegstanden, inclusief spiraalduik 

o stoppen en herstarten van de motor 
 motor afkoel procedures 
 procedure motor afzetten tijdens de vlucht 
 procedures vliegen als zweefvliegtuig 
 herstart procedure 

 Vlucht afhandeling (zie les 1) 

 Debriefing (zie les 1) 

 
Toelichting bij les 4. 

Algemeen. 

Doel van de vierde les is de leerling te laten oefenen met de vaardigheden zoals verworven 

in de vorige les en daarnaast de behandeling van een aantal bijzondere situaties.  

Briefing. 

- Geef aan wat het hoofddoel is van de vierde les. 

- Vraag aan de leerling wat de leer- of aandachtspunten waren van de vorige les 

- Geef vervolgens aan wat de onderdelen zijn van deze les: 

- doornemen van een aantal noodprocedures 

- bespreken afgebroken start 
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- oefenen motorstoring na de start 

- oefenen touch-and-go  

- steilere bochten en overtrek in bochten 

- ongewone vliegstanden en spiraalduik 

- stoppen en herstarten van de motor tijdens de vlucht 

- Ga kort in op datgene wat nieuw is in elk onderdeel van de les ten opzichte van de 

vorige les (zie hieronder per vluchtonderdeel wat de aandachtspunten zijn) 

- Geef vervolgens een korte veldbriefing: baan in gebruik, windrichting en -sterkte, 

overige relevante bijzonderheden 

Vluchtvoorbereiding. 

De vluchtvoorbereiding kan worden gedaan door de leerling.   

Vluchtuitvoering. 

Afhankelijk van de leerling en de omstandigheden kan de opbouw van de vlucht als volgt 

zijn: 

1. Voorafgaand aan de vlucht in de cockpit “droog” oefenen noodprocedures. 

2. Opstarten, checks en taxiën door leerling zonder aanwijzingen door instructeur 

3. Oefening motorstoring direct na de start. 

4. Start en klimvlucht door leerling zonder aanwijzingen door instructeur 

5. Oefenen steilere bochten en overtrek in bochten 

6. Oefenen ongewone vliegstanden en spiraalduik   

7. Circuit door leerling zonder aanwijzingen 

8. Oefening touch-and-go, klimvlucht door leerling  

9. Oefening stoppen en herstarten van de motor tijdens de vlucht  

10. Uitvoering klimvlucht, circuit en landing (full stop) door leerling zonder aanwijzingen van 

instructeur. 

Oefenen noodprocedures. 
Indien het handboek van het vliegtuig of de bijbehorende checklist beschrijft wat in een 
bepaalde noodsituatie moet worden gedaan, dan dient deze gevolgd te worden. Anders 
kunnen de hier beschreven procedures gevolgd worden. In deze les kunnen de volgende 
noodprocedures met de leerling (in de cockpit) worden doorgenomen en “droog” geoefend. 
 

Motorstoring tijdens de startaanloop. 

Deze noodprocedure kan “droog” worden geoefend in de cockpit voorafgaand aan de vlucht. 

Onder motorstoring wordt hier verstaan: afslaan van de motor of vermogensverlies. De 

briefingspunten zijn dan: 

- gas dicht doen en remkleppen openen 

- remmen en obstakels vermijden.   

Indien het niet meer mogelijk is obstakels te vermijden: 

- contact af 

- brandstofkraan dicht 

- hoofdschakelaar af 

- romp langs obstakels sturen, vleugel klap laten opvangen, benen intrekken 

Motorstoring kort na de start. 

De situatie waarbij direct na het loskomen een motorstoring optreedt behoeft alleen gebriefd 

te worden, meestal ontbreekt het immers aan voldoende baanlengte is om dit veilig te 

oefenen. De briefingspunten daarvoor zijn: 

- direct bijprikken en snelheid houden 
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- remkleppen openen (eventueel gedeeltelijk bij lage vliegsnelheid) en landen 

De situatie dat er op een grotere hoogte een motorstoring optreed (beneden een hoogte 

waarop een verkort circuit kan worden gevlogen), behoeft alleen gebriefd te worden omdat 

de uitvoering er van doorgaans teveel risico‟s met zich mee brengt. Briefingspunten zijn dan: 

- direct bijprikken en snelheid houden. 

Indien hiervoor nog tijd is (dus boven ca. 300 voet): 

- controleer of elektrische brandstofpomp aan staat 

- controleer brandstofkraan open 

- controleer CVV (carburateur-voorverwarming) aan 

- controleer de stand van de gashendel 

- indien hiervoor nog tijd is, probeer de motor opnieuw te starten 

Indien hiervoor geen tijd meer is of er geen verbetering is: 

- gas dicht 

- contact af 

- brandstofkraan dicht 

- hoofdschakelaar af 

- rechtuit landen, met flauwe bochten obstakels vermijden 

 

Steilere bochten en overtrek in bochten. 

Laat de leerling eerst bochten van 45 graden maken met het gas “idle”, hiervoor is geen 

briefing nodig. Wijs tijdens de uitvoering wel op het grotere hoogteverlies vergeleken met 

zweefvliegtuigen. 

Laat daarna de leerling deze bochten maken in een horizontale vlucht, briefingspunten zijn: 

- bij aanrollen bij ca. 30 graden rustig gas bijgeven 

- bij uitrollen bij ca 30 graden rustig wat gas terugnemen 

- wanneer bocht te steil wordt, helling afrollen en gas terugnemen. 

De oefening overtrek tijdens de bocht en herstel ervan is het nuttigste als wordt uitgaan van 

de situatie zoals die zou zijn tijdens de bochten op circuit qua beginsnelheid (en eventueel 

flaps en/of landingsgestel). Briefingspunten zijn: 

- voorbereidende handelingen (uitkijken, riemen vast, losse voorwerpen). 

- knuppel naar voren, draaiing met de voeten stoppen en vol motorvermogen 

- vlucht stabiliseren op normale vliegsnelheid (eventueel CVV uit en koelluchtklep open). 

 

Ongewone vliegstanden en spiraalduik. 

Deze oefeningen gaan hetzelfde als bij een zweefvliegtuig, alleen dient de leerling ook het 

gas te gebruiken. Briefingspunten zijn: 

- bij hoge neusstand en lage snelheid vol gas geven voor herstel 

- bij lage neustand en hoge snelheid gas dicht doen voor herstel. 

Stoppen en herstarten van de motor tijdens de vlucht. 

Voer deze oefening de eerste keer bij voorkeur uit op een hoogte en plaats waarbij het 

vliegveld ook voor het gevoel van de leerling binnen glijbereik ligt. De oefening kan door de 

leerling worden gedaan aan de hand van de checklist. Geef de leerling de tijd om te oefenen 

met de vliegeigenschappen tijdens de zweefvlucht, bijvoorbeeld door wat bochten te laten 

maken of indien mogelijk even te laten thermieken. 

Vluchtafhandeling. 

De vluchtafhandeling kan worden gedaan door de leerling.  
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Debriefing. 

Geef feedback aan de leerling over elk onderdeel van de vlucht en geef aan welke 

onderdelen in de volgende les nog herhaald zullen moeten worden. Geef tevens aan wat er 

verder in de volgende les aan de orde zal komen. Vraag de leerling de procedures voor de 

noodlanding en de voorzorgslanding ter voorbereiding op de volgende les nog eens door te 

nemen. 

Beantwoord de eventuele vragen van de leerling uitgebreid.  
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Les 5: 40 minuten DBO lokaal. 
 

 Doel  

o noodprocedures, voorzorgslanding. Uitbreiding vaardigheden voorgaande 

lessen 

 Planning tijden 

o 0:30 briefing,  

o 0:30 vluchtvoorbereiding 

o 0:40 vluchtuitvoering 

o 0:20 vluchtafhandeling 

o 0:15 debriefing 

 Briefing  

o vragen van de kandidaat 

o peilen kennis/voorbereiding kandidaat 

o uitvoeren van nood- en voorzorgslanding 

 Vluchtvoorbereiding (pre-flight) (zie les 1) 

 Vluchtuitvoering 

o noodlanding zonder motor vermogen 

 noodlanding procedure 
 keuze van het landingsterrein, aanpassen van het plan 
 glij afstand 
 plan voor de daling 
 circuit punten 
 motor storing checks 
 gebruik van de radio 
 dwarswind been 
 final 
 landing 
 acties na de landing 

o voorzorgslanding 
 volledige procedure, vanaf weg van veld tot afbreekhoogte nadering 
 wanneer besluiten tot voorzorgslanding 
 condities tijdens de vlucht 
 selectie landingsveld 

 normaal vliegveld 

 vliegveld niet meer in gebruik 

 buitenlandingsveld 
 circuit en nadering 
 acties na de landing 

 Vlucht afhandeling (zie les 1) 

 Debriefing (zie les 1) 

 
 
 
Toelichting bij les 5. 

Algemeen. 

Doel van de vijfde les is de leerling te laten oefenen met de eerder aangeleerde 

vaardigheden, het oefenen van een gesimuleerde noodlanding en het beoordelen van de 

mogelijkheid van een solovlucht tijdens de volgende les.    
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Briefing. 

- Geef aan wat het hoofddoel is van de vijfde les. 

- Vraag aan de leerling wat de leer- of aandachtspunten waren van de vorige les 

- Geef vervolgens aan wat de onderdelen zijn van deze les: 

- doornemen van aanleidingen voor een voorzorgslanding 

- doornemen van aanleidingen voor een noodlanding 

- oefenen gesimuleerde noodlanding 

- Toets of de leerling de theorie voldoende heeft doorgenomen en bespreek deze kort  

(zie hieronder per onderdeel wat de aandachtspunten zijn) 

- Geef vervolgens een korte veldbriefing: baan in gebruik, windrichting en -sterkte, 

overige relevante bijzonderheden 

Vluchtvoorbereiding. 

De vluchtvoorbereiding kan worden gedaan door de leerling.   

Vluchtuitvoering. 

De opbouw van de vlucht kan als volgt zijn: 

1. Opstarten, checks, taxiën, start en klimvlucht door leerling zonder aanwijzingen door 

instructeur 

2. Vliegen op hoogte en koersen naar gebied voor gesimuleerde noodlanding 

3. Oefening gesimuleerde noodlanding 

4. Vliegen op hoogte en koersen terug naar het veld   

5. Oefening circuit en touch-and-go door leerling voor zover er tijd is 

6. Circuit en landing (full stop) door leerling zonder aanwijzingen van instructeur. 

Voorbespreking. 
Controleer tijdens de voorbespreking of de leerling de theorie inzake de aanleidingen voor 
een voorzorgslanding of een noodlanding en de uitvoering daarvan goed beheerst. Indien dit 
het geval is, is een verdere briefing van de leerling niet nodig. Bespreek de gevolgen van het 
verschil tussen een voorzorgslanding en een noodlanding voor de keuze van de 
landingsveld. 
 
Voorzorgslanding. 
De briefingspunten voor de voorzorgslanding zijn: 
- maken veldkeuze (rekening houdend met grootte, bodem, vrije aanvlieg en -uitvliegroute) 
- eventueel landingsgestel uit doen 
- check brandstof (voor doorstart) 
- check motorinstrumenten 
- downwindchecks reeds uitvoeren, riemen extra aanhalen 
- indien mogelijk radio-oproep doen 
- tegen de wind in aan de andere kant dan het circuit op ca 300 voet AGL langs het veld 
vliegen en veld observeren 
- na passeren veld klimmen naar 450 voet AGL, via crosswind naar downwind 
- circuit vliegen en eventueel met lage snelheid landen 
- bij neuswiel: na landing knuppel getrokken houden 
- na de landing contact opnemen met eerder gealarmeerde personen, ILT en thuishaven.. 
 
Noodlanding. 
De briefingspunten voor de noodlanding zijn: 
- snelheid voor beste glijhoek aannemen 
- indien niet gelijk een goed veld wordt gezien met de wind mee zoeken (tenzij natuurlijk dit 
in de richting van een ongunstig gebied is) 
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- eventueel gebruik maken van thermiek (tenzij direct landen noodzakelijk is) 
- maken veldkeuze (rekening houdend met grootte, bodem, vrije aanvlieg en -uitvliegroute) 
- propeller met startmotor horizontaal zetten 
- riemen extra vast 
- radio oproep 
- downwindchecks reeds uitvoeren, eventueel landingsgestel uit doen 
- indien mogelijk radio-oproep doen 
- circuit vliegen,  
- op circuit: brandstofkraan dicht, contact af en hoofdschakelaar uit 
- eventueel met lage snelheid landen 
- bij neuswiel: na landing knuppel getrokken houden 
- na de landing contact opnemen met eerder gealarmeerde personen, ILT en thuishaven. 

 
Oefening gesimuleerde noodlanding. 

Kies als instructeur voorafgaand aan de vlucht een geschikt gebied voor een gesimuleerde 

noodlanding. In Nederland zijn hiervoor een aantal speciale gebieden aangewezen bij 

Gouda, Deventer, Flevopolder en Noord-Groningen. Zie in de AIP paragraaf ENR 5.1.6. 

Buiten deze gebieden zal de “normale” minimale vlieghoogte in acht moeten worden 

genomen. 

Simuleer bij de beoogde oefenplaats een noodsituatie (bijv. motorstoring of “bird-strike”) en 

laat de leerling vanaf daar de noodsituatie afhandelen tot de hoogte waarop de oefening 

moet worden afgebroken. Vraag de leerling daarbij de te nemen beslissingen hardop uit te 

spreken, zodat de instructeur het denkproces kan volgen.  

Enkele veel gemaakte fouten zijn: 

- onvoldoende gebruik maken van de glijeigenschappen van de TMG om een geschikt 

landingsveld te kiezen; 

- vergeten een (gesimuleerde) radio-melding te maken 

- onjuist inschatten wind bij keuze landingsveld 

- beoogde landingsveld van tevoren onvoldoende verkennen 

- het maken van een te krap circuit 

- vergeten downwind-checks en handelingen op final. 

Vluchtafhandeling. 

De vluchtafhandeling kan worden gedaan door de leerling.  

 

Debriefing. 

Geef waar nog nodig feedback aan de leerling over elk onderdeel van de vlucht. Bedenk bij 

de debriefing van de gesimuleerde noodlanding dat het om een noodprocedure gaat waarbij 

niet de “schoonheidsprijs” behoeft te zijn behaald.  

Beantwoord de eventuele vragen van de leerling uitgebreid.  
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Les 6: 30 minuten solo lokaal. 
 

 Doel  

o Solo vlucht 

 Planning tijden 

o 0:15 briefing,  

o 0:30 vluchtvoorbereiding 

o 0:30 vluchtuitvoering 

o 0:20 vluchtafhandeling 

o 0:15 debriefing 

 Briefing  

o Vragen van de kandidaat 

o peilen kennis/voorbereiding kandidaat 

o controleren geldig medisch certificaat 

o peil kennis van noodprocedures 

o geef accenten aan als uitkijken 

o invulling aan solo vlucht, bochten, klim- en daalvluchten 

o geheel zelfstandige voorbereiding van de kandidaat 

 Voorbereiding (pre-flight) (zie les 1) 

 Vluchtuitvoering 

o Lokale solo vlucht met trainingsopdracht en een full stop landing 

 Vlucht afhandeling (zie les 1) 

 Debriefing (zie les 1) 

 

Toelichting bij les 6. 

Algemeen. 

Doel van de zesde les is de leerling in een solo-situatie te laten oefenen met de eerder 

aangeleerde vaardigheden. Belangrijk is dat deze vlucht alleen in dit stadium van de 

opleiding kan worden gedaan indien de leerling een bekend vliegveld in de buurt heeft 

waarnaar kan worden uitgeweken als het veld van vertrek door bijvoorbeeld een ongeval 

plotseling “dicht” zou gaan. Heeft de leerling deze ervaring nog niet, dan kan de solo-vlucht 

beter ná de oefen-overland (les 7) worden gedaan. 

Briefing. 

- Geef aan dat het een solo-vlucht betreft. 

- Geef een korte briefing met daarin een vluchtopdracht 

- Geef vervolgens een korte veldbriefing: baan in gebruik, windrichting en -sterkte, 

overige relevante bijzonderheden 

Vluchtvoorbereiding. 

De vluchtvoorbereiding kan worden gedaan door de leerling.  Let er op dat het vliegtuig wel 

moet zijn “ingevlogen”. Afhankelijk van de leerling en de omstandigheden kan het gewenst 

zijn een eerst nog een korte DBO-vlucht van ca. 15 minuten te maken, onder andere voor de 

confidentie van de leerling. 
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Vluchtuitvoering. 
Wordt door de leerling gedaan onder toezicht van de instructeur. 

Geef de leerling de opdracht te oefenen met bochten en klim- en daalvluchten. Vraag om 

een normaal circuit en één full-stop landing te maken. 

 
Vluchtafhandeling. 

De vluchtafhandeling kan worden gedaan door de leerling.  

 

Debriefing. 

Vraag de leerling naar zijn/haar ervaringen en vraag wat volgens de leerling leerpunten zijn 

voor volgende lessen. Geef waar nog nodig feedback aan de leerling, ook expliciet over wat 

er goed ging tijdens deze vlucht.  

Maak vast afspraken met de leerling over de voorbereiding door de leerling van de 

overlandvlucht tijdens de volgende les. 

Beantwoord de eventuele vragen van de leerling uitgebreid.   
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Les 7: 90 minuten DBO overland. 
 

 Doel  

o Overland DBO naar een ander vliegveld en terug.  

 Planning tijden 

o 0:30 briefing,  

o 0:45 vluchtvoorbereiding 

o 1:30 vluchtuitvoering 

o 0:20 vluchtafhandeling 

o 0:30 debriefing 

 Briefing  

o vragen van de kandidaat 

o peilen kennis/voorbereiding kandidaat 

o voorbereiding overland vlucht/flight planning 

 navigatie 

  weersberichten: forecast and actuals 

  selectie van de kaarten en voorbereiding 
o keuze van de route  
o luchtruim structuur  
o veilige hoogtes 

  berekeningen  
o Navigatieplan, routepunten 
o magnetische koersen en tijden op de route  
o brandstof verbruik  
o gewicht en zwaartepunt  
o gewicht en prestaties  

 flight information  
o NOTAMs, etc. 
o radio frequenties en transpondersettings  
o selectie van uitwijk velden. 

 TMG documentatie  

 aanmelden van de vlucht  
o administratieve procedures voor aanvang van de vlucht  
o flight plan formulier 

 Vluchtvoorbereiding (pre-flight) (zie les 1) 

 Vluchtuitvoering 

o vertrek 

 organisatie van de cockpit workload (werkbelasting) 
 vertrek procedures 

 hoogtemeter settings 

 Contact met verkeersleiding in gecontroleerd luchtruim  

 koerstol op de juiste koers  

 het bijhouden van het vliegplan, juiste tijden over punten 
o en-route 

 handhaven van koers en hoogte  
 aanpassen van geschatte overvliegtijden en koersen  
 bijhouden van het vliegplan (log keeping);  
 gebruik van radio en opvolgen van de verkeersleiding instructies 
 minimale weerscondities om de vlucht te kunnen voortzetten 
 beslissingen tijdens de vlucht  
 het vliegen door gecontroleerd luchtruim 
 uitwijk procedures  
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 "onzeker van mijn positie" procedure  
 "verdwaald zijn", procedure 

o nadering, procedures voor het binnenkomen bij een vliegveld 
 verkeersleiding procedures in gecontroleerd luchtruim  
 hoogtemeter instellen  
 invoegen in het circuit  
 circuit procedures (AIP approach-kaart) 
 parkeren  
 het veilig stallen/parkeren van de TMG  
 brandstof tanken  
 het sluiten van het vliegplan, indien van toepassing  
 administratieve procedures na de vlucht 

o navigatie problemen op lage vlieghoogte en met slecht zicht 
 acties voordat je gaat zakken naar lage hoogte  
 gevaren (bijvoorbeeld obstakels en terrein) 
 moeilijkheden met kaartlezen; 
 effecten van wind en turbulentie 
 vertical situational awareness (vermijden van het vliegen tegen 

obstakels of terrein) 
 vermijden van geluidsgevoelige gebieden 
 invoegen in het circuit 
 circuit en landing in slecht weer 

o radio navigatie (basis begrippen), voor zover TMG uitgerust 
 gebruik van GPS of VOR/NDB 

 selectie van waypoints;  

 to/from indicaties en oriëntatie 

 fout meldingen 
 gebruik van VHF/DF 

 beschikbaarheid, AIP en frequenties   

 R/T procedures en assistentie van verkeersleiding 

 het verkrijgen van een QDM en homing 
 gebruik van enroute- en terminal radar 

 beschikbaarheid en AIP 

 procedures en assistentie door verkeersleiding  

 verantwoordelijkheden van de vlieger 

 secondary surveillance radar  
o transponder  
o code-selection  
o interrogation and reply (ondervragen en antwoord) 

 Vlucht afhandeling (zie les 1)  

 Debriefing (zie les 1) 

 
Toelichting bij les 7. 

Algemeen. 

Doel van de zevende les is de leerling te laten oefenen met overlandvliegen met een TMG. 

De vlucht moet zo worden gepland dat de leerling hem tijdens de volgende les solo 

nogmaals kan maken. Dit betekent dat het een vlucht moet zijn van ten minste 150 km (80 

NM), gedurende welke 1 landing met volledige stilstand moet worden uitgevoerd op een 

ander luchtvaartterrein dan het luchtvaartterrein van vertrek. Vanuit opleidingsoogpunt 

verdient het de voorkeur dat dit andere vliegveld in het buitenland ligt, zodat de leerling 

ervaring opdoet met internationale vluchten. Gezien de lengte van de vlucht kan de opdracht 
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zo worden gepland dat er via één of twee punten naar het andere vliegveld wordt gevlogen, 

en via één of twee andere punten wordt teruggevlogen naar het thuisveld. Hierdoor heeft de 

leerling meer gelegenheid om te oefenen met de navigatie.     

Briefing. 

- Geef aan welke stappen gezet worden voorafgaand aan de uitvoering van de vlucht: 

o Nalopen en eventueel aanpassen van het door de leerling thuis voorbereide 

navigatieplan 

o Indienen vluchtplan met aanwijzingen van de instructeur 

o Nalopen van de gehele verdere vluchtvoorbereiding zoals door de leerling 

voorbereid 

- Geef vervolgens aan dat het de bedoeling is dat de leerling de gehele vlucht uitvoert 

met aanwijzingen 

- Geef vervolgens een korte veldbriefing: baan in gebruik, windrichting en -sterkte, 

overige relevante bijzonderheden 

Vluchtvoorbereiding. 

De gehele vluchtvoorbereiding zoals door de leerling voorbereid wordt nagelopen, besproken 

en waar nodig aangevuld of gecorrigeerd: 

- verkregen meteo-informatie voor de gehele vlucht 

- controle luchtvaartkaart en AIP en notam‟s op bijzonderheden 

- informatie over vliegveld van bestemming en alternate‟s 

- benodigde informatie voor communicatie zoals frequenties en reporting points 

- brandstofplanning   

- mee te nemen spullen 

- weight and balance 

- check op startlengte van veld van bestemming 

- navigatieplan. 

 De overige vluchtvoorbereiding kan de leerling zelf uitvoeren zoals al eerder gedaan.   

Vluchtuitvoering. 

Laat de leerling de gehele vlucht uitvoeren zonder gebruik van navigatiehulpmiddelen zoals 

GPS, VOR‟s of NDB‟s. Indien de leerling nog niet over de voorkennis beschikt om deze te 

gebruiken, kan hiervoor een aparte extra navigatievlucht ingepland worden. 

Vraag aan de leerling op geschikte punten tijdens de route uit hoe op dat moment: 

- de "onzeker van mijn positie" procedure toegepast kan worden 

- de “verdwaald zijn” procedure toegepast kan worden 

- hoe er op dat moment genavigeerd kan worden op lage hoogte en/of slecht zicht 

- vraag wanneer de kans op “icing conditions” het grootst zijn en wat de gevaren van “icing” 

zijn voor motor en frame. 

Doe op de terugweg de oefening uitwijken naar een “alternate”: 

- laat de leerling de route en koers naar het uitwijkveld bepalen 

- laat de leerling de ETA bepalen op het uitwijkveld en de benodigde brandstofvoorraad 

checken 

- vraag de leerling de gesimuleerde radiomeldingen te doen die zouden moeten worden 

uitgevoerd 

Het daadwerkelijk uitvoeren van de uitwijkvlucht is, mede afhankelijk van de ervaring van de 

leerling, niet noodzakelijk. 

Vluchtafhandeling. 
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De vluchtafhandeling kan worden gedaan door de leerling. Let op de afmelding van het 

vliegplan. 

 

Debriefing. 

Vraag de leerling naar zijn/haar ervaringen en vraag wat volgens de leerling leerpunten zijn 

voor de volgende overlandvlucht. Geef waar nodig feedback aan de leerling, ook expliciet 

over wat er goed ging tijdens deze vlucht. Geef aan of er nog een extra DBO overlandvlucht 

wenselijk is alvorens een solo-overland te maken en maak afspraken over de voorbereiding 

door de leerling van de volgende vlucht. 

Beantwoord de eventuele vragen van de leerling uitgebreid.   
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Les 8: 90 minuten solo overland. 
 

 Doel  

o Overland DBO naar ander vliegveld 

 Planning tijden 

o 1:00 briefing,  

o 0:45vluchtvoorbereiding 

o 1:30 vluchtuitvoering 

o 0:30 vluchtafhandeling 

o 0:30 debriefing 

 Briefing  

o vragen van de kandidaat 

o peilen kennis/voorbereiding kandidaat 

o bepaal de overland opdracht 

o voorbereiding geheel door kandidaat onder toezicht instructeur, volgens 

vliegles 7 

 Vluchtvoorbereiding (pre-flight) (zie les 1)  

 Vluchtuitvoering 

o 1:30 solo overland vlucht met landing op ander vliegveld, met aspecten zoals 

beschreven in vliegles 7 

 Vlucht afhandeling (zie les 1) 

 Debriefing (zie les 1) 

 

Toelichting bij les 8. 

Algemeen. 

Doel van de achtste les is het maken van een solo overlandvlucht zoals in les 7 geoefend is. 

Deze vlucht gaat dus naar een veld waar de leerling al eerder met de TMG is geweest. 

Indien de instructeur enkel als “observer” mee gaat en tijdens de vlucht geen instructie geeft, 

mag de vlucht ook worden afgetekend als een solo-overland. Dan kan er eventueel ook naar 

een “vreemd” veld worden gevlogen. 

Briefing. 

- Geef aan welke stappen gezet worden voorafgaand aan de uitvoering van de vlucht: 

o Nalopen en eventueel aanpassen van het door de leerling thuis voorbereide 

navigatieplan 

o Indienen vluchtplan  

o Nalopen van de gehele verdere vluchtvoorbereiding zoals door de leerling 

voorbereid 

- Geef vervolgens een korte veldbriefing: baan in gebruik, windrichting en -sterkte, 

overige relevante bijzonderheden 

Vluchtvoorbereiding. 

De gehele vluchtvoorbereiding zoals door de leerling voorbereid wordt nagelopen, besproken 

en waar nodig aangevuld of gecorrigeerd: 

- verkregen meteo-informatie voor de gehele vlucht 

- controle luchtvaartkaart en AIP en notam‟s op bijzonderheden 

- informatie over vliegveld van bestemming en alternate‟s, eventueel contact met deze 
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  velden 

- benodigde informatie voor communicatie zoals frequenties en reporting points 

- brandstofplanning   

- mee te nemen spullen 

- weight and balance 

- check op startlengte van veld van bestemming 

- navigatieplan. 

 De overige vluchtvoorbereiding kan de leerling zelf uitvoeren zoals al eerder gedaan. 

De instructeur voorziet de leerling van een “solo-verklaring” voor de vlucht.   

Vluchtuitvoering. 
 
Wordt door de leerling zelf gedaan. Vraag de leerling na de landing op het andere veld even 
te bellen. 
Houd tijdens de duur van de vlucht zelf als instructeur ook de meteo goed bij, om te 
beoordelen of de terugvlucht nog verantwoord is. De instructeur moet tijdens de gehele 
vluchtduur telefonisch bereikbaar blijven. 
 
Vluchtafhandeling. 

De vluchtafhandeling kan worden gedaan door de leerling. Let op de afmelding van het 

vliegplan. 

 

Debriefing. 

Vraag de leerling naar zijn/haar ervaringen en vraag wat volgens de leerling resterende 
leerpunten zijn. Geef waar nodig feedback aan de leerling.  
Geef aan of er nog een of meerdere extra oefenvluchten wenselijk zijn alvorens het examen 
te doen en spreek af welke punten daarin dan in het bijzonder aandacht krijgen.  
Beantwoord de eventuele vragen van de leerling uitgebreid. 
 


