PREVENTIE LOSS OF CONTROL TRAINING

De instructeurs van Vliegclub Seppe introduceren voor haar leden een anti loss of control training,
bestaande uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Loss of control
Loss of Control tijdens de vlucht is een van de grootste oorzaken van luchtvaartongevallen in de General Aviation.

Als vervolg op de thema-avond in december jl. bieden onze instructeurs hun diensten aan om de praktische skills
op een hoger plan te brengen.
“LOC” is een complex onderwerp, maar de situaties waar het uit voortkomt zijn voor de vlieger te herkennen, mits
de juiste kennis opgedaan is en er praktisch op is getraind.
Het gaat om het herkennen van de situatie en navenant handelen om te voorkomen dat de vlieger "bevriest".
De training bestaat uit een gemeenschappelijke avondbriefing, een individuele briefing voor de vlucht en
vervolgens minstens twee trainingsvluchten.
De praktische training wordt toegespitst op het individu en er wordt uiteraard rekening gehouden met ervaring,
behoeften en eventuele limieten van de vlieger.
Je kunt de training gebruiken als opfrisser voor het nieuwe vliegseizoen en/of combineren met je SEP-verlenging.

Het programma
•
•
•
•

slow flight
de overtrek in verschillende attitudes en
configuraties
20 minuten instrument vliegen
instrument failures

•
•
•
•

failure van besturingsorganen
noodlandingen
crosswindlandingen
speciale oefeningen op verzoek van de
vlieger

Trainen kan op de clubtoestellen, maar zeker op eigen vliegtuigen.
IF-vliegers krijgen speciale unusual attitude -en limited panel training.
Vereiste weercondities: Wolkenbasis boven 2500' en goed zicht.

De kosten
De klassikale briefing en de landing op een clubkist worden gesponsord door de
club!
Voor de trainingsvluchten gelden de normale vliegtuig- en instructietarieven.

Klassikale briefing
Er staan klassikale briefings gepland op:
•
Donderdagavond 28 februari of
•
Woensdagavond 6 maart

Inschrijven
Inschrijven kan tot 26 februari door een bevestigingsmail te sturen naar
Jo van Sprang. @: jovansprang@hotmail.com
Je kunt ook het inschrijfformulier downloaden van de website en vervolgens doorsturen naar bovengemeld email
adres.
Deze trainingssessie is een unieke gelegenheid om te werken aan uw en onze vliegveiligheid en wordt vanuit de
club dan ook van harte aanbevolen. Leuk, interessant en leerzaam voor elke vlieger, ongeacht ervaringsniveau.
Mis het niet!

Instructieteam

