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EHST protocol slepen van zeilvliegtuigenEHST protocol slepen van zeilvliegtuigenEHST protocol slepen van zeilvliegtuigenEHST protocol slepen van zeilvliegtuigen      
I. Start van zeilvliegactiviteiten AanmeldingAanmeldingAanmeldingAanmelding    Sleepactiviteiten op EHST dienen van tevoren officieel (zie NOTAM) gemeld te worden.  NOTAMNOTAMNOTAMNOTAM    Er moet een NOTAM worden uitgegeven voor het opslepen van delta's tot een max. hoogte van 1500ft.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voorbeeld: Notam for EHST 

B0147/12 - 

HANGGLIDING WILL TAKE PLACE AT STADSKANAAL, PSN 5300N00701E. SFC - 1500FT AGL, 

DAILY 0700-SS, 07 APR 00:56 2012 UNTIL 31 OCT 16:12 2012. CREATED: 07 APR 01:03 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Q)  EHAA/QWGLW/IV/M/AW/000/015/5259N00701E005 A)  EHST B)  1204010700 --> variabelvariabelvariabelvariabel C)  1210311612 --> variabelvariabelvariabelvariabel D)  DAILY 0700-SS --> variabelvariabelvariabelvariabel E)  HANGGLIDING WILL TAKE PLACE AT STADSKANAAL PSN 5259N00701E F)  SFC G)  1500 FT  Toelichting  Q)  EHAA/QWGLW/IV/M/AW/000/015/5259N00701E005 A)  EHST B)  1204010700  � startdatum periode C)  1210311612  � einddatum periode D)  DAILY 0700-SS  � tijdstip E)  HANGGLIDING WILL TAKE PLACE AT STADSKANAAL PSN 5259N00701E F)  SFC   � ondergrenshoogte (mean surface height) G)  1500 FT   � bovengrenshoogte  
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II. Organisatie van het vliegbedrijf  HavenmeesterHavenmeesterHavenmeesterHavenmeester    Er kan alleen gesleept worden indien er een havenmeester aanwezig is. Buiten de reguliere tijden dat er een havenmeester aanwezig is dienen de zeilvliegers zelf voor een bevoegde  havenmeester te zorgen. Voordat enige zeilvliegactiviteit op het veld wordt gestart, zal de havenmeester worden ingelicht omtrent de plannen.  Indeling vliegveldIndeling vliegveldIndeling vliegveldIndeling vliegveld    Zeilvliegers worden opgebouwd aan de rand van het veld. De startlocatie van het sleeptoestel en het zeilvliegtuig worden op zodanige afstand van het baaneinde bepaald, dat wordt voorkomen dat de sleepkabel buiten het vliegveld over de grond wordt gesleept.  SeparatieSeparatieSeparatieSeparatie    Gedurende de sleepactiviteiten zal er een dusdanige coördinatie zijn dat het gelijktijdig gebruik van de baan, door niet deelnemende MLA’s en zeilvliegtuigen, niet  zal optreden.  Integratie circuitIntegratie circuitIntegratie circuitIntegratie circuit    Om de (ongemotoriseerde) zeilvliegtuigen buiten het standaard-circuit te houden, om daarmee te verzekeren dat, bij het vervroegd afbreken van een sleepvlucht, een zeilvliegtuig niet over de hangaars hoeft te vliegen en om te voorkomen dat een zeilvliegtuig het gemotoriseerde circuit zal kruisen ligt het zeilvlieg-circuit en dus ook het sleep-circuit aan de noord-west-zijde van de baan. De grasstrook ten noordwesten naast de baan is aangewezen als landingsstrook voor zeilvliegtuigen (zie Figuur 1). 
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 Figuur Figuur Figuur Figuur 1111    ----    Toevoeging van sleepToevoeging van sleepToevoeging van sleepToevoeging van sleep----circuit en deltacircuit en deltacircuit en deltacircuit en delta----circuicircuicircuicircuit aan circuit indeling EHST.t aan circuit indeling EHST.t aan circuit indeling EHST.t aan circuit indeling EHST.    
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III. Operationele procedures en voorschriften  
Basisveiligheidsreglement 

Gevlogen wordt er volgens het Basisveiligheidsreglement van de afdeling Zeilvliegen van de KNVvL CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    Elke sleepstart wordt begeleid door een starthulp. De starthulp heeft evenals het sleeptoestel radiocontact met de havenmeester op de frequentie van het vliegveld en geeft door wanneer de sleepprocedure wordt gestart en geëindigd.  BriefingBriefingBriefingBriefing    Bij aanvang van de activiteiten is er een briefing voor piloten.  De holding in de TMA Eelde dient in de briefings aan de orde worden gesteld. Indien contact met de teamleider LVNL op Eelde nodig is kan deze bereikt worden op 050-3099206 .  De gebruikers zullen op de hoogte worden gebracht van het mogelijke gebruik door F16's (VFR op VFR hoogte) van het luchtruim aldaar.   Tevens ligt er in het zuid- westen een militaire low flying area GLV II tot 1000 feet en in het zuiden de linkroute 10. Alle gebruikers moeten dus goed uit kijken en hun eigen positie kennen.    StarStarStarStartprocedure & tprocedure & tprocedure & tprocedure & ----controlescontrolescontrolescontroles    De startprocedure wordt pas in gang gezet als de zeilvliegpiloot ingehaakt en gecheckt is en release paraat heeft. Indien er van een dolly gebruik wordt gemaakt, wordt de dolly door een starthulp direct van de baan verwijderd zodra sleeptoestel en zeilvlieger ‘los’ zijn. De starthulp geeft vervolgens aan de havenmeester ‘runway vacated’ door.   PilootPilootPilootPiloot----documentendocumentendocumentendocumenten    Piloten dienen hun geldig brevet, sleepaantekening en verzekeringsbewijs bij zich te hebben. 
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IV. Toelichting 

 
 @ Briefing @ Briefing @ Briefing @ Briefing      De locatie Stadskanaal bevindt zich onder de Eelde TMA en onder de holding van Eelde op 1500ft daar moeten de MLA's met sleep onder blijven. Dus benadruk bij alle betrokkenen dat 1500ft is afgesproken.     @ Indeling vliegveld @ Indeling vliegveld @ Indeling vliegveld @ Indeling vliegveld      Het opbouwen van de zeilvliegers kan het beste gebeuren aan die kant waar ook de auto’s kunnen worden geparkeerd. Dit om onnodig heen en weer geloop over de baan van opbouwplaats naar auto te voorkomen.  Er dient te worden voorkomen dat er met de sleepkabel schade wordt aangericht aan de akkers van de buren. Als het sleeptoestel met kabel terug komt landen, dan dient de landingsplaats op de baan zodanig gekozen te worden dat de kabel pas op het vliegveld zelf de grond zal raken. Om het landen op de juiste plaats te helpen, is het verstandig de zeilvliegers op een zodanige plek op te bouwen, dat het sleeptoestel automatisch gestimuleerd wordt niet te dicht bij de rand van het veld te landen.      


