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Revisies 

 1.0 – Initiële uitgave 

 1.1 – Tekstuele wijziging 

 1.2    (12-10-2021) 

o Coördinatie met Dutchmil voor IFR vluchten (3.f + 3.g) 

o Aanmeldtermijn bezoek gewijzigd (10.d) 

 1. 3    (16-10-2021) 

o Wijziging Homebriefing account (1 + 3.k) 

o Melden technische staat (3.b) 

o Wijziging radiostoring procedure OBA (17.a) 

 1.4    (16-07-2022) 

o Drainen na tanken (7.b) 

o Static take-off bij gebruik van MOGAS (7.h) 

o Minimum reserve fuel verhoogd naar 45 minuten (7.k) 

 1.5    (14-10-2022) 

o Olie in journaal vermelden (5.c) 

o Tech op outstation (6.c) 

o Drain procedure verder uitgewerkt (7.b)   
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1. Vluchtvoorbereiding 
Voor aanvang van iedere vlucht worden de volgende punten uitgevoerd: 
- Inspectie van het vliegtuig en controle van de boorddocumenten 
- Tanken conform instructies (zie hfst.7 Olie, brandstof en tanken) 
- Technische staat controleren (zie hfst.6 Technische staat) 
- Safety Notification Board controleren (zie hfst.9 Safety) 
- Controle van eigen documenten en currency (zie hfst.12 Currency eisen) 
- Notams bekijken en interpreteren (Homebriefing.nl; login: flp@eacm.nl, password: Flightplan@1) 
- Het weer bekijken en interpreteren (Luchtvaartmeteo.nl; login: KNMI1008, password: EACM) 
- Berekening maken van brandstof en belading 
- Vliegplan indienen (zie hfst.3 Vliegplan indienen) 
 
 

2. Lesvoorbereiding 
a. Wees minimaal 1 uur van tevoren aanwezig om de vluchtvoorbereiding (zie hfst.1 Vluchtvoorbereiding) 
zelfstandig of samen met de vliegcoördinator te doen. 
b. Bereid de les zodanig voor dat je de instructeur kunt vertellen welke items van voorgaande lessen nog 
openstaan, wat er deze les gedaan gaat worden en hoe dat gedaan wordt. 
c. Oefeningen worden uitgevoerd conform de Basic Training Manual. 
 
 

3. Vliegplan indienen 
a. Een vliegplan is voor iedere vlucht van en naar EHEH verplicht. 
b. Gebruik bij voorkeur de deels vooraf ingevulde templates in het EAC-m homebriefing account (zie hfst.1 
Vluchtvoorbereiding). Het is niet toegestaan wijzigingen te maken in de templates. 
c. Het EAC-m homebriefing account is alleen toegestaan te gebruiken voor vluchten met EAC-m vliegtuigen. 
d. Een vliegplan wordt minimaal 1 uur van tevoren ingediend. Enige uitzondering; indien er enkel circuits worden 
gevlogen mag het vliegplan een half uur van tevoren worden ingediend. 
e. Circuittraining wordt van tevoren telefonisch aangevraagd bij verkeersleiding EHEH. In het weekend laat je dit 
doen door de VC. 
f. IFR-vluchten worden van tevoren telefonisch gecoördineerd met MilATCC Supervisor (+31 577 45 8700), na 
verkregen toestemming wordt verkeersleiding EHEH minimaal 1,5 uur van tevoren telefonisch 
gecontacteerd voor last minute wijzigingen en toestemming. 
g. Bij IFR-trainingsvluchten wordt “IR Training Flight” vermeld onder Item 18 (Other Information). 
h. Bij navigatievluchten wordt bij Item 15 (Route) minimaal iedere 30 minuten een waypoint opgegeven. Bij lokale 
vluchten vul je de naam van de departure in. Bij circuitvliegen vul je 'Circuits' in. 
i. Houd bij het kiezen van een alternate rekening met openingstijden en einde UDP. Je dient 30 minuten voor 
einde UDP binnen de CTR van EHEH te zijn. 
j. Het aantal POB wordt vermeld onder Item 18 (Other Information) en Item 19 (Persons on Board). 
k. Vul je eigen mobiele telefoonnummer en e-mailadres in onder Pilot Tel en Pilot Email. 
 
 

4. Gebruik Easy Booking 
a. Het gebruik van Easy Booking gebeurt conform de handleiding in de Clubmanual (hfst.8 EASY BOOKING). 
b. Bij lesvluchten vermeld je in de boeking welke les je gaat doen. Doordeweeks vermeld je ook met welke 
instructeur je de les gaat doen. 
c. Indien je een vliegtuig voor een volle doordeweekse dag boekt moet je minimaal 2 uur vliegen of afrekenen. In 
het weekend minimaal 4 uur. 
d Als je een vliegtuig meeneemt en ergens blijft overnachten dien je hier vooraf toestemming van de eigenaar 
voor te hebben, voor clubvliegtuigen is dat een bestuurslid. 
e. Een boeking die je wilt verwijderen moet uiterlijk 24 uur van tevoren zijn verwijderd uit Easy Booking. Als je 
later een boeking wilt verwijderen moet je dit altijd melden aan een bestuurslid, m.u.v. annuleringen door 
weersomstandigheden. Meld annuleringen in het weekend ook aan de dienstdoende VC. Als je op dezelfde dag 
een boeking wilt verwijderen kunnen de geboekte uren alsnog worden doorbelast. 
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5. Invullen Journaal 
a. Vul na de vlucht eerst het digitale journaal in conform de handleiding in de Clubmanual (hfst.9 FlightAccount). 
b. Complementeer hierna de tijden in het papieren journaal. 
c. Na iedere vlucht in het kleine vakje aan het begin van de regel op de rechter pagina het aantal liter bijgevulde 
olie vermelden, ook indien er geen olie is bijgevuld (dan schrijf je 0) 
 
 

6. Technische staat 
a. Voor iedere vlucht controleer je de technische staat van het vliegtuig. 
b. Technische aspecten, aandachtspunten of mankementen aan vliegtuigen, gebouwen en inventaris worden 
gemeld in de map in de OPS-ruimte (ADL) en tevens via WhatsApp aan 06-24867909. 
c. Als een klacht zich voordoet op een extern vliegveld waar het Aircraft Discrepancy Log niet aanwezig is, is de 
PIC verplicht de klacht op te schrijven in het oranje “Journaal” in vak 12. Na deze handeling moet de PIC contact 
opnemen met EACM onderhoudspersoneel (Joep 0624867909  of Theo) om de klacht te bespreken en verder te 
bepalen of het vliegtuig luchtwaardig is. Men mag alleen de vlucht voortzetten als toestemming hiervoor wordt 
gegeven door Joep of Theo. Na terugkomst op EHEH moet de PIC meteen de klacht rapporteren in het ADL. 
 
 

7. Olie, brandstof en tanken 
a. Voor gebruik van de tankinstallatie is een checkout vereist. 
b. Drainen geschiedt conform de procedures in het POH en minimaal voor de eerste vlucht van de dag en na 
iedere tankbeurt. Na het tanken of het verplaatsen van een vliegtuig dient minimaal vijf (5) minuten gewacht te 
worden totdat er gedraind wordt, om het water en andere contaminatie de tijd te geven naar beneden te zakken. 
c. Om te kunnen tanken dient de sleutel in de hangaar even naar rechts te worden gedraaid, dat activeert de 
installatie gedurende 30 minuten, plaats vervolgens de aardkabel aan het vliegtuig. Plaats de tanksleutel op het 
elektronisch oog en toets daarna het gewenste pompnummer in. 
d. Tijdens het tanken dienen alle personen het vliegtuig te verlaten. 
e. De PH-BSF en PH-DKF zijn gecertificeerd voor het gebruik van MOGAS. MOGAS en AVGAS mogen gemengd 
worden. Als de brandstof in de tanks voor 25% of meer uit MOGAS bestaat dan geldt dat er op MOGAS wordt 
gevlogen. Bij minder dan 25% geldt dat er op AVGAS wordt gevlogen. 
f. Met de PH-ZLV en PH-NBA wordt MOGAS getankt. Alleen bij uitzondering en met toestemming van het bestuur 
mag AVGAS worden getankt. 
g. De kans op ijsvorming in de carburateur is met MOGAS groter dan met AVGAS. Zet tijdens de vlucht 
regelmatig de CVV aan (minstens een minuut). 
h. Bij gebruik van MOGAS wordt er een static take off gedaan. 
i. Alle tankbeurten worden bijgehouden in het vliegtuigjournaal. De notatie is als volgt: de letter A (AVGAS) of M 
(MOGAS) gevolgd door het aantal liters danwel gallons en daarna de aanduiding LTR (liters) of USG (US 
gallons). 
j. Bijvullen van olie wordt genoteerd in het journaal en op de aftekenlijst. 
k. Als verfijning op de EASA regelgeving (Part NCO.OP.125 Fuel and oil supply) hanteert de EAC-m een 
minimaal mee te nemen hoeveelheid brandstof, voldoende voor: de vlucht naar het veld van bestemming, plus de 
van daar voortgezette vlucht naar de uitwijkluchthaven, plus een eventuele holding van 45 minuten, plus 5% 
algemene reserve. Bij een landing op EHEH na een vlucht van een uur met als uitwijkluchthaven EHBD moet er 
zich dus nog ongeveer de volgende hoeveel brandstof in de tanks bevinden: 

DKF 9 USG BSF 9 USG   COP 40 Liter 
ZLV/NBA 20 Liter DEC  30 Liter BBC 14 USG 

l. Vliegtuigen worden teruggezet met de volgende maximale hoeveelheid brandstof, afwijkingen worden gemeld 
aan het bestuur: 

DKF 2x14 = 28 USG BSF 2x20 = 40 USG   COP 2x45 = 90 Liter 
ZLV/NBA 2x20 = 40 Liter DEC  2x35 = 70 Liter BBC 2x23 = 46 USG 
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8. Weer en windlimieten 
a. Weer en windlimieten voor ATO-leerlingen staan beschreven in de Operations Manual. 
b. Voor EAC-m leden geldt een maximale windsnelheid (inclusief uitschieters) van 25KT (met instructeur 30KT). 
En een effectieve crosswindlimiet (inclusief uitschieters) van 10KT, deze kan door het maken van een vlucht 
onder crosswindomstandigheden met een EAC-m instructeur verhoogd worden tot de demonstrated crosswind 
vermeld in het POH van het vliegtuigtype. Hiervan wordt een aantekening gemaakt in het logboek van de vlieger, 
met een geldigheidsduur van 6 maanden. Voor vliegers met minimaal 250 uur PIC is deze aantekening 12 
maanden geldig. Na afloop valt deze limiet terug naar 10KT. Hier wordt door VC’s vooraf en ook doordeweeks 
(door de Hoofd VC) op gecontroleerd. De crosswindlimiet is niet van toepassing op instructeurs en een vlieger die 
een vliegtuig bestuurt dat zijn eigendom is. 
 
 

9. Safety 
a. Raadpleeg de Safety Management Manual en de initiële en jaarlijks verplichte SMS briefing. 
b. In het geval van een incident of ongeluk treedt het Emergency Reponse Plan (zie SMS briefing) in werking. 
c. Controleer voor iedere vlucht het Safety Notification Board in de OPS ruimte voor bijzonderheden omtrent de 
vliegtuigen en flight safety. 
 
 

10. Vliegcoördinator 
a. Taken van de VC staan beschreven in de VC Manual (zie ledenwebsite). 
b. In het weekend worden vluchten geautoriseerd door de VC, deze is bevoegd de vluchtvoorbereiding (zie hfst.1 
Vluchtvoorbereiding) en currency eisen (zie hfst.12 Currency eisen) te controleren. 
c. Na de vlucht meldt de gezagvoerder zich af bij de VC en overhandigt het journaal en de sleutels van het 
vliegtuig. 
d. Bezoek dient op de dag van het bezoek voor 10.00 uur te worden aangemeld bij de KLu via EasyBooking. 
e. Uiterlijk 19.00 uur de avond van te voren wordt bezoek voor begeleiding aangemeld bij de VC, boekingen en 
wijzigingen in boekingen worden voor die tijd gemaakt. 
f. De tijden waarop de VC in het weekend bezoek zal begeleiden zijn 9.00, 11.00, 13.00 en 15.00 uur. Einde dag 
is er een laatste begeleiding voor bezoek dat het veld wil verlaten. Voor doordeweeks begeleiden kun je een 
verzoek indienen bij iemand met begeleidingsbevoegdheid. Leden met een begeleiderspas zijn te vinden op de 
website onder ‘Leden zoeken leden’, filter op Begeleidingspas. 
 
 

11. Eindhoven R/T 

a. Raadpleeg het document ‘Eindhoven RT’ (zie ledenwebsite). 
b. Een start up en switch off klaring is niet vereist, een taxiklaring is wel vereist. 
c. Voor IFR-vluchten is wel een start up klaring vereist. 
 
 

12. Currency eisen 
a. Raadpleeg de EASA regelgeving (Part FCL) voor geldigheid van examens, ratings, etc. 
b. Vliegende leden van de EAC-m dienen zich, per type waarop gevlogen wenst te worden, uit te laten checken 
door een instructeur en minimaal eens per 2 maanden op ieder type te vliegen. Hier wordt door VC’s vooraf en 
ook doordeweeks (door de Hoofd VC) op gecontroleerd. Dit geld niet voor vliegtuigeigenaren. 
c. Indien een incident of ongeval heeft plaatsgevonden zal er een checkvlucht worden uitgevoerd, ter beoordeling 
van chefinstructeur of bestuur. 
d. Nieuwe vliegende leden van de EAC-m dienen het formulier "Checkvlucht zij-instromende brevethouders" af te 
laten tekenen. 
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13. Parkeren 
a. Parkeren op het platform vindt plaats in dezelfde richting als de RWY in use. 
b. Parkeren in de hangaar vindt plaats op de aangegeven posities. 
c. Om te voorkomen dat de hoofdschakelaar na engine shutdown wordt vergeten, wordt het anti collision light na 
switch off niet uitgezet. 
d. Na elke vlucht is het verplicht de pitot cover en gust lock (indien het vliegtuig hierover beschikt) aan te brengen 
en een wielblok te plaatsen. De parking brake wordt niet geplaatst, behalve in het geval weersomstandigheden 
daartoe aanleiding geven. 
e. Bij parkeren in de hangaar wordt het vliegtuig schoongemaakt en een wielblok en lekbak geplaatst. De towbar 
blijft in de hangaar aan het vliegtuig. 
f. Vliegtuigen worden schoongemaakt met vliegtuigemmer en doeken, windscreens met ramenemmer en zeem. 
g. De overheaddeuren meteen sluiten nadat het vliegtuig buiten is gezet, zodat de hangaar schoon blijft. 
 
 

14. Taxiën 
a. Voor taxiën is een taxiklaring vereist (zie hfst.11 Eindhoven R/T). 
b. Pas na verkregen toestemming mag TWY ROMEO worden gekruist. 
c. Standaard entry point RWY 03 is R5. Standaard entry point RWY 21 is R2 (zie Aerodrome chart in de OPS-
ruimte). 
d. Exitpoints staan beschreven in hfst.15 Clubcircuit. 
e. De run-up voor RWY 03 vind plaats op UNIFORM, voor de holding position naar TWY ROMEO. De run-up voor 
RWY 21 vind plaats op KILO, in de bocht voor de taxiway holding position naar TWY ROMEO (zie Aerodrome 
chart in de OPS-ruimte). 
f. Na landing wordt er gestopt voorbij de holding line. Vervolgens wordt er overgeschakeld naar Ground en wordt 
de frequentie uitgeluisterd. Pas na uitvoeren van de after landing checks wordt Ground opgeroepen voor een 
taxiklaring. 
g. Een Pilot Change wordt vooraf gemeld en vind plaats op het platform voor de hangaar. De motor wordt hierbij 
afgezet. Hetzelfde vliegplan mag worden gebruikt. 
 
 

15. Clubcircuit 
a. De hoogte van het clubcircuit is 800’AMSL (zie OBA). 
b. Circuittraining vind plaats aan de westzijde van de RWY. Er wordt normaliter een left hand circuit op RWY 03 
en een right hand circuit op RWY 21 gevlogen, tenzij anders aangegeven door verkeersleiding EHEH. 
c. Indien een left hand circuit op RWY 03 wordt gevlogen, draai je voor Wintelre naar base. Circuits om Wintelre 
heen worden aangevraagd bij verkeersleiding ATC.  
d. Vanaf RWY 21 wordt na take off op minimaal 500’AAL voor Wintelre ingedraaid naar crosswind. Onder 
500’AAL wordt er om Wintelre heen gedraaid, dit wordt gecommuniceerd met verkeersleiding EHEH. 
e. Bij departures wordt er na take off geklommen naar 1000’AMSL inbound OSCAR of MIKE. 
f. In geval van een full stop op RWY 21 wordt een ‘threshold base full stop’ aangevraagd, touchdown point is R4, 
exit R5 (zie Aerodrome chart in de OPS-ruimte). 
g. In geval van een full stop op RWY 03 around Wintelre wordt een ‘long field landing full stop’ aangevraagd, 
touch down tussen R4 en mid-runway, exit R2. 
h. Verkeersleiding EHEH kan afwijken van het standaard clubcircuit. 
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16. Lokale procedures 
a. EHEH arrivals (1500’AMSL) en EHEH departures (1000’AMSL) worden gevlogen conform de procedures 
beschreven in het AIP. 
b. Voor het binnenvliegen van de EHEH CTR of TMA wordt toestemming gevraagd de gewenste arrival 
procedure te mogen uitvoeren. 
c. Eindhoven TMA 1 begint bij WHISKEY op 1500’AMSL en bij ECHO op 1500’AMSL. Houd hier rekening mee. 
d. Gedurende openingstijden van EHEH valt CTR de Peel west van Someren/Asten en bovenliggende TMA1 
onder verantwoordelijkheid van EHEH Tower. 
e. ECHO outbound word gemeld, alsmede leaving CTR. ECHO inbound wordt gemeld voor het naderen van de 
CTR. 
f. Vluchten binnen een straal van 2NM van de EBI in Vught zijn niet toegestaan. 
g. Lierterrein Sterksel staat vermeld op de ICAO VFR kaart als een omcirkelde S en in het AIP onder ENR. 5.5. 
Vliegend vanuit ECHO naar EHBD kun je daar dicht in de buurt komen. 
h. Voor vluchten naar niet Schengen landen heeft de KMar voor de EAC-m regels opgesteld (zie ledenwebsite). 
 
 

17. Radiostoring 
a. In geval van radiostoring wordt transponder code A7600 gebruikt. Via de standaard VFR arrival route wordt 
downwind aangevlogen op 500’AMSL, alwaar dient te worden gecirkeld. Het kruisen van de centerline is daarbij 
verboden. Na verkregen toestemming van de verkeersleiding d.m.v. groene lichtseinen mag worden geland via 
het kortste circuit (zie OBA). 
b. In geval van een gesimuleerde radiostoring procedure wordt transpondercode A5476 gebruikt en de procedure 
uitgevoerd zoals beschreven onder (a). Indien er een rood lichtsein wordt gebruikt, zal dit worden gevolgd door 
een go-around met een normaal circuit en weer gebruik van de R/T (zie OBA). Deze procedure wordt vooraf 
afgestemd met verkeersleiding EHEH. 
 
 

18. Budel 
a. EHBD is de standaard uitwijkluchthaven. Houd rekening met de openingstijden. 
Monday: UTC 0800-1700 (0700-1600 zomertijd). Tuesday to Sunday: UTC 0800-1900 (0700-1800 zomertijd). 
b. Budel is PPR en kan besluiten niet open te blijven voor uitwijktaken, bel dus altijd van te voren. 
c. Door nieuwe leden (zij-instromers) en door leerlingen wordt voordat de eerste solovlucht wordt uitgevoerd een 
vlucht naar EHBD gemaakt. 
d. Circuits (814’AMSL), arrivals (1100’AMSL) en departures (1100’AMSL) worden gevlogen conform de 
procedures beschreven in het AIP (EHBD AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES). 
e. ATZ/RMZ Budel (<1200’AMSL) is alleen voor vluchten van en naar EHBD, andere vluchten zijn niet toegestaan 
(AIP EHBD AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS). 
f. Bij touch en go’s en niet landen kun je de kosten via de radio opvragen en vermelden in het digitale journaal 
voor verrekening 


