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Er is druk lesverkeer op en rond de 
luchthaven van Eelde dat start- 
en naderingsprocedures oefent. 
Het zicht is goed. Een Socata 
TB20 Trinidad wil een VOR/DME-
nadering oefenen en krijgt een 
klaring voor nadering bij baken SO. 
Een Cessna C303 nadert vanuit 
het noorden en wil een ILS-
nadering uitvoeren. Vervolgens 
meldt een derde lesvlucht zich, een 
Cessna C172.

1

Baken SO

Baken EEL

3 4

2

Draaipunt VOR/DME naderingpD

DraDraaipunt ILS nadering

DeDe TBTB20 heef20 heeft vat van n dede ve verkrkeerseerseersleiderleider eeeen kon koerers s gekregengekregen omomom dede naderingnadering
te beginnen. Terwijl de TB20 het baken SO passeert krijgt de Cessna 303 
een kon koersinssinstructitie voe voor de eindnadering met de intentie om de vlucht op
3 NM (de minimale radarseparatieradarseparatie) achter de TB20 te positioneren.
Een Cessna 172 heefheeft net de instructie gekregen om naar SO te vliegen 
en uiteindelijk de ILS-S-nadering aan te vangen.

De verkeerseersleider geefgeeft t eeeen koers-s-
instructie aan de Cessna 303 om dede
afstand met de TB20 te vergroten.
Hierdoor komt de Cessna 172 op
een afstand van 2,4 NM met zijn
voorganger, de Cessna 303.

Omdat de Cessna 172 72 
desgevraagd zijn voorgangerorganger
niet kan zien, laat de
verkeersleider deze de nadering
a�reken. Het vliegtuig krijgt
een nieuwe ILS-nadering.
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In verrband memet de zide zide chtbaarheid ziheid ziheid jn zijn zi de
vliegtuigegtuigen niet op schaal weergegeven.

8 NM naar Eelde

3,1 NM

2,4 NM

verruimd tot 
meemeer r dadan  3 n  3 NMNM

2,4 NM

Cessna 303

Cessna 303

Cessna 303

Socata TB20ta TB20
Trinidadinidad

Socata TB20
Trinidad

Socata TB20ta TB20
Trinidad

Cessna 17 172

Cessna 172

Cessna 172

De verkeersleiderleider heeft echterechter niet niet
onderkend dat dede TB20 een 
VOR/DME-nadering vliegt i.p.v. een n 
ILS-nadering. De TB20 heeft als 
gevolg daarvan zijn draaipunt naarnaar de
eindnadering 700 meter meer naar 
het noordwesten dan verwacht. 
Hierdoor naderen de toestellen elkaar 
tot 1,9 NM.
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De primaire taak van LVNL op het
gebied van veiligheid is het onder-
ling separeren van vliegtuigen 
(inclusief vliegtuigen met voer-
tuigen op de grond). De verkeers-
leiding 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 voor-
vallen onderzocht om de veiligheid 
 continu te kunnen verbeteren.
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VERLIES VAN AFSTAND


