“KRIJGT U MIJ
AAN DE LIJN?”
Luchtverkeersleiding op Lelystad Airport
RT: communicatie tussen luchtverkeersleider en vlieger

Samen luchtvaart mogelijk maken

Als u van of naar Lelystad Airport vliegt, krijgt u
als VFR-vlieger één van de verkeersleiders van
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) aan de lijn.
De invoering van luchtverkeersleiding door LVNL
en CLSK (Commando Luchtstrijdkrachten), samen
verantwoordelijk voor de afhandeling van IFR- en VFRverkeer, is onderdeel van de voorbereidingen van de
luchthaven op de komst van groot handelsverkeer.
In dit zakboekje leest u meer over de RT: de radiocommunicatie met de luchtverkeersleiding (Lelystad
Tower en Lelystad Delivery). Het boekje is bedoeld als
naslag voor de letterlijke RT die u kunt verwachten van
de verkeersleiders én die een verkeersleider verwacht
van u als vlieger. Specifiek voor Lelystad, aangevuld
met aandachtspunten en beknopte toelichting.
Meer informatie over het vliegen van en naar

Algemene regels betreffende RT
• Readback bij klaring: de standaard RT-procedure is dat u elke
instructie en klaring van de verkeersleiding herhaalt (‘readback’).
• Traffic info: laat weten dat u de traffic info ontvangen heeft
door middel van ‘Roger’. Indien van toepassing geeft u daarbij
aan of u ander verkeer wel of niet in zicht heeft.
• Bij aanzetten radio: het is belangrijk om niet door andere
RT-communicatie heen te praten. Roep dus niet op middenin het
contact van de verkeersleiding met een andere vlieger. Wacht
totdat deze communicatie is afgelopen.
• Beknopte RT: houd uw communicatie met de verkeersleiding
kort en bondig, zodat de radiofrequentie niet onnodig bezet blijft.
• Bereid uw vlucht goed voor: bereid uw vlucht te allen tijde
goed voor. Ook dat voorkomt onnodige RT en bezetting van de
radiofrequentie.

Lelystad Airport vindt u op www.lvnl.nl/lelystad.

De informatie in deze publicatie is met zorg samengesteld. Echter, u kunt er geen rechten
aan ontlenen. Raadpleeg te allen tijde de AIS-publicaties van Luchtverkeersleiding
Nederland en informatie van de luchthaven om uw vlucht voor te bereiden.
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Vertrekken vanaf Lelystad Airport
Start-up approved (at minute 45)/
expect start up at minute 45

1. OPSTARTEN

RWY 23
(Monitor Information BRAVO)
QNH 1013, P(H-A)BC

PILOOT ROEPT OP BIJ ‘LELYSTAD
DELIVERY’ OP 123.680

LELYSTAD DELIVERY

LELYSTAD Delivery

PH-ABC

(Bij start-up interval)

PH-ABC

LELYSTAD Delivery

Report ready for taxi on this
frequency

P(H-A)BC
When ready for taxi contact
LELYSTAD TWR 135.180

C172 at F-apron
Local VFR flight/VFR flight
to ….

When ready for taxi contact
LELYSTAD TWR 135.180

BRAVO (/MIKE) departure

P(H-A)BC

Information ALFA
Request start-up, PH-ABC


P(H-A)BC, Start-up approved (at
minute 45) /expect start up at
minute 45
RWY 23, BRAVO (/MIKE) departure
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Ook voor bijvoorbeeld taxi
naar fuel station roept u eerst
op bij Delivery voor ‘start-up’.
Wanneer u op de locatie
aangekomen bent, hoeft u
zich niet af te melden bij
LELYSTAD TWR.

Information ALFA correct
(/monitor Information BRAVO)

Request start-up for taxi
to fuel station, P(H-A)BC

QNH 1013

Request start-up for taxi
to S1 for engine run, P(H-A)BC
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Vertrekken vanaf Lelystad Airport

2. TAXIËN
PILOOT ROEPT OP BIJ
‘LELYSTAD TWR’ OP 135.180



LELYSTAD TWR

De initial call kunt u
achterwege laten.

PH-ABC at F-apron
Request taxi
P(H-A)BC
Taxi to Holding Point S1 RWY 23
(/S5 RWY 05)
	

De taxiklaring kan ook
conditioneel zijn:
Give way to C210 on SIERRA
from left to right

Taxi to Holding Point S1 RWY 23
(/S5 RWY 05)
P(H-A)BC
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Vertrekken vanaf Lelystad Airport

De verkeersleider kan eerst
alleen een line up-clearance
geven:
	

3. KLAAR VOOR VERTREK /
HOLDING POINT

P(H-A)BC
Line up and wait RWY 23
Line up and wait RWY 23

PILOOT ROEPT OP BIJ
‘LELYSTAD TWR’ OP 135.180

LELYSTAD TWR

P(H-A)BC

	

Wanneer u klaar bent
	
voor vertrek blijft u staan
op uw positie. Pas na
verdere instructie van de
luchtverkeersleiding kunt u
naar het holding point rijden.

De verkeersleider kan ook een
conditionele line up-clearance
geven:

P(H-A)BC
Behind C210 on final, line up
(and wait) RWY 23 behind

P(H-A)BC, at S1

Behind C210 in final, line up
(and wait) RWY 23 behind

Ready for departure

P(H-A)BC
P(H-A)BC, RWY 23, BRAVO
(/MIKE) departure

P(H-A)BC

Cleared for take-off

Correct

Wind 290 degrees, 9 knots
RWY 23, BRAVO (/MIKE) departure
Cleared for take-off
P(H-A)BC
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Wanneer van belang, zal de
verkeersleider informatie geven
over route of intenties van de
voorgaande (vertrekkende)
vlucht.
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Vertrekken vanaf Lelystad Airport

4. NA HET OPSTIJGEN
PILOOT ROEPT OP BIJ
‘LELYSTAD TWR’ OP 135.180

LELYSTAD TWR

P(H-A)BC
Passing BRAVO (/MIKE)
P(H-A)BC
Roger
Frequency change approved
	

‘Roger’ betekent niet meer dan:
‘Bericht gehoord’

Frequency change approved
P(H-A)BC
	

Op de BRAVO-departure
hoeft u het passeren van
YANKEE niet te melden,
tenzij opgedragen door de
verkeersleider.
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Landen op Lelystad Airport

5. AANVLIEGEN CTR

At the Veluwemeer / Abeam
Swifterbant / Overhead Ketelmeer /
two minutes north of MIKE / enz.
Information ALFA
Request MIKE (/BRAVO) arrival for
full stop (/two circuits and a full
stop)
P(H-A)BC

PILOOT ROEPT OP BIJ
‘LELYSTAD TWR’ OP 135.180

LELYSTAD TWR
P(H-A)BC

U roept ca. twee minuten
	
voor het binnenvliegen van
de CTR op. U geeft:

Cleared MIKE (/BRAVO) arrival
RWY 23

Callsign

Information ALFA correct
(Monitor information BRAVO)

Positie

QNH 1013

ATIS-informatie
Intentie

Cleared MIKE (/BRAVO) arrival
RWY 23

LELYSTAD TWR, PH-ABC

(Monitor information BRAVO)
QNH 1013
PH-ABC, LELYSTAD TWR
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P(H-A)BC
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Landen op Lelystad Airport

P(H-A)BC
Cross RWY 23 (/05) via the middle

6. BINNENVLIEGEN CTR:
MIKE OF BRAVO ARRIVAL

Join Right Hand Downwind RWY 23
(/Left Hand Downwind RWY 05)
Cross RWY 23 (/05) via the middle

PILOOT ROEPT OP BIJ
‘LELYSTAD TWR’ OP 135.180

LELYSTAD TWR

P(H-A)BC

P(H-A)BC

passing MIKE (/BRAVO)

Roger

1. MIKE arrival:
P(H-A)BC

Join Right Hand Downwind RWY 23
(/Left Hand Downwind RWY 05)
P(H-A)BC

	

X-RAY is een verplicht
meldingspunt.



passing X-RAY

	

Na de klaring voor downwind
mag u dalen naar circuit
altitude (1000ft).
De verkeersleider kan u
instrueren om de hoogte
initieel aan te houden.

MIKE arrival:

De verkeersleider kan u ook
instrueren om op een andere
manier downwind te joinen.

BRAVO arrival:

P(H-A)BC
Join Right Hand Downwind RWY 23,
maintain 1500ft

P(H-A)BC
Join Right Hand Downwind RWY 23
(/Left Hand Downwind RWY 05)
	

P(H-A)BC
Cross RWY 23 via Threshold RWY 05

Join Right Hand Downwind RWY 23
(/Left Hand Downwind RWY 05)

Join Right Hand Downwind RWY 23

P(H-A)BC

Of:

2. BRAVO arrival:
P(H-A)BC

YANKEE is een verplicht
	
meldingspunt.

Join Right Hand Downwind RWY 23
behind C210 at beginning of
downwind

passing YANKEE
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Landen op Lelystad Airport

7. JOINEN VAN CIRCUIT
PILOOT ROEPT OP BIJ
‘LELYSTAD TWR’ OP 135.180

LELYSTAD TWR

P(H-A)BC
Downwind RWY 23
For full stop/touch and go
‘Downwind’ is een verplicht
meldingspunt.
	

P(H-A)BC, number 1
(U bent vrij om base te draaien)
Number 1, P(H-A)BC

	

16

U krijgt uw landingsnummer
als u zich op downwind meldt.
Wanneer u uw landingsnummer
niet weet of nog niet gekregen
hebt, of wanneer u niet weet
waar het te volgen vliegtuig
zich bevindt, dan mag u geen
base draaien.

Of:
P(H-A)BC, number 2
Number 1 is a C210 on 2NM final
for full stop

17

7.

JOINEN VAN CIRCUIT (VERVOLG)

Als het van belang en mogelijk
is, krijgt u informatie over de
intenties van het voorgaande
vliegtuig, bijv. of deze een
touch and go maakt of een
full stop. Houd hier rekening
mee om uw volgafstand
te bepalen. Voorkom een
go-around omdat u te dicht
achter het voorgaande
vliegtuig zit.

Number 3
Number 2 on final in sight (Roger)
P(H-A)BC
Final RWY 23
P(H-A)BC
P(H-A)BC, RWY 23
Cleared to land (/touch & go)
Wind 290 degrees, 9 knots

Number 2
Number 1 in sight

RWY 23

P(H-A)BC

Cleared to land (/touch & go)
P(H-A)BC
Of:
P(H-A)BC, number 3
Number 2 is a JS32 on 4NM final
Caution Wake Turbulence

Final-melding is verplicht
als u nog géén touch & goof landingsklaring hebt
gekregen.

De toevoeging ‘Caution Wake
Turbulence’ krijgt u van de
verkeersleider als u een
vliegtuig van een zwaardere
WTC moet volgen. U bent zelf
verantwoordelijk om voldoende
afstand te houden.
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Landen op Lelystad Airport

Orbit over left

8. VARIATIES IN HET CIRCUIT

P(H-A)BC
Of:
P(H-A)BC
Extend upwind by 30 seconds

PILOOT ROEPT OP BIJ
‘LELYSTAD TWR’ OP 135.180

LELYSTAD TWR

Op het moment dat de
standaard turn for crosswind
gemaakt zou moeten worden,
vliegt u nog 30 seconden
door op RWY track, alvorens
crosswind te draaien. De
verkeersleider kan zo extra
ruimte creëren in het circuit.
	

P(H-A)BC
Downwind RWY 23
P(H-A)BC
Extend downwind
	

Bij extend downwind wacht u op
toestemming van de verkeersleider
om naar base te draaien. De
verkeersleider gebruikt deze call
vaak om ruimte te creëren voor
bijvoorbeeld een departure of een
RWY crossing van een helikopter.

Extending upwind by 30 seconds
P(H-A)BC
Of:
P(H-A)BC
(Are you able to) make a threshold
base?

Extending downwind
	

P(H-A)BC
Of:
P(H-A)BC (on downwind)

De base turn dient in dit geval
abeam de threshold van de in
gebruik zijnde baan gemaakt
te worden; een landing verder
op de baan is in dat geval geen
probleem.

Orbit over left
(Na de orbit meldt u zich weer op
downwind)
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(Affirm) threshold base
P(H-A)BC
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Landen op Lelystad Airport

9. NA DE LANDING
PILOOT ROEPT OP BIJ
‘LELYSTAD TWR’ OP 135.180

LELYSTAD TWR

Verlaat na het landen zo snel
mogelijk de baan. U bent vrij
van de baan wanneer u de
doorgetrokken dubbele gele
streep gepasseerd bent.
	

P(H-A)BC
RWY vacated (at S3)
	

Na het verlaten van de baan
heeft u een taxiklaring nodig
om verder te rijden.
P(H-A)BC
Taxi to F-apron
(Give way to C210 on SIERRA from
left to right)

Taxi to F-apron
(Giving way to C210)
P(H-A)BC

	

Aangekomen op de parking
position hoeft u geen ‘Request
switch off’ te vragen of
‘Switching off’ te melden. 23

P(H-A)BC

Passeren van Lelystad Airport

Entering the CTR approved, proceed
from Biddinghuizen to Swifterbant
at 1500ft

10. KRUISEN VAN DE CTR

QNH 1013
(Report Biddinghuizen/entering CTR)
Entering the CTR approved

PILOOT ROEPT OP BIJ
‘LELYSTAD TWR’ OP 135.180

LELYSTAD TWR

From Biddinghuizen to Swifterbant
at 1500ft
QNH 1013

Voor crossing clearance roept

u ca. twee minuten voor het
binnenvliegen van de CTR op.
U geeft:

(Wilco Biddinghuizen/CTR)
P(H-A)BC
P(H-A)BC

Callsign
(Type, VFR flight from … to …)
Positie en hoogte
Intentie

Entering the CTR (via
Biddinghuizen)
P(H-A)BC

LELYSTAD TWR, PH-ABC

Roger
PH-ABC, LELYSTAD TWR

P(H-A)BC
At the Veluwemeer /4 NM south
of Huizen / East of Zeewolde /
East of Biddinghuizen / enz.
1500ft
Request to cross from Biddinghuizen
to Swifterbant at 1500ft

P(H-A)BC

P(H-A)BC

Passing Swifterbant

Roger

Leaving the CTR

Frequency change approved

	

Binnenvliegen én verlaten
van CTR bent u verplicht te
melden aan de verkeersleider
waarbij u ook uw positie
meldt.
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10. KRUISEN VAN DE CTR (VERVOLG)

	 Als u tijdens het kruisen
van de CTR ook de baan
moet kruisen, heeft u hier
een aparte klaring van de
verkeersleider voor nodig.

11. TRAFFIC INFORMATION
PILOOT ROEPT OP BIJ
‘LELYSTAD TWR’ OP 135.180

P(H-A)BC

LELYSTAD TWR

	

Approaching YANKEE
P(H-A)BC
Cross RWY 05/23 at 1500ft

De verkeersleider geeft kort en
bondig positie-informatie over
de vluchten die voor u van
belang zijn.

P(H-A)BC

Proceed to the city of Lelystad

Traffic information,
• C210 on a MIKE arrival
approaching X-RAY

Cross RWY 05/23 at 1500ft
Proceed to the city of Lelystad

• C210 over X-RAY for Right Hand
Downwind RWY 23

P(H-A)BC

• C210 crossing the field at altitude
1500ft, proceeding to the city of
Lelystad
• C210 just airborne RWY 23,
on a BRAVO departure
• C210 just airborne RWY 05
ona BRAVO departure (turning
to YANKEE now)
Roger
(Looking/in sight/negative contact)
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P(H-A)BC
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Meer informatie

www.lvnl.nl/lelystad

Samen luchtvaart mogelijk maken
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