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Cessna 172

VERLIES VAN AFSTAND

Cessna 303

De primaire taak van LVNL op het
gebied van veiligheid is het onderling separeren van vliegtuigen
(inclusief vliegtuigen met voertuigen op de grond). De verkeersleiding meldt voorvallen die in de
praktijk optreden binnen LVNL
met als doel om hier lering uit
te kunnen trekken en het risico
van een dergelijk voorval in de
toekomst te verkleinen. Binnen
LVNL worden alle gemelde voorvallen onderzocht om de veiligheid
continu te kunnen verbeteren.
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Er is druk lesverkeer op en rond de
luchthaven van Eelde dat starten naderingsprocedures oefent.
Het zicht is goed. Een Socata
TB20 Trinidad wil een VOR/DMEnadering oefenen en krijgt een
klaring voor nadering bij baken SO.
Een Cessna C303 nadert vanuit
het noorden en wil een ILSnadering uitvoeren. Vervolgens
meldt een derde lesvlucht zich, een
Cessna C172.
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De verkeersleider
leider heeft echter niet
onderkend dat de TB20 een
VOR/DME-nadering vliegt i.p.v. een
n
ILS-nadering. De TB20 heeft als
gevolg daarvan zijn draaipunt naar de
eindnadering 700 meter meer naar
het noordwesten dan verwacht.
Hierdoor naderen de toestellen elkaar
tot 1,9 NM.
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De verkeers
eersleider geef
geeftt ee
een koerssinstructie aan de Cessna 303 om de
afstand met de TB20 te vergroten.
Hierdoor komt de Cessna 172 op
een afstand van 2,4 NM met zijn
voorganger, de Cessna 303.
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Omdat de Cessna 172
72
desgevraagd zijn voorganger
organger
niet kan zien, laat de
verkeersleider deze de nadering
afbreken. Het vliegtuig krijgt
een nieuwe ILS-nadering.
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