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DISCLAIMER 
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• In het kader van de awareness campagne ‘VFR vliegen buiten UDP’ heeft AOPA 

Netherlands, namens en ten behoeve van de GA sector, Vliegclub Rotterdam (VCR) en 

Vliegclub Flevo (VCF) verzocht een briefing te verzorgen met betrekking tot de 

opleiding voor een Night Rating en de operationele aspecten van het VFR 

nachtvliegen.  

• Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze briefing de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid werd betracht, kan voor de juistheid en/of de volledigheid niet worden 

ingestaan. Tevens is niet uit te sluiten dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) 

verouderd of niet (meer) correct is. De samenstellers van deze briefing en/of Vliegclub 

Rotterdam en haar bestuursleden en/of Vliegclub Flevo en haar bestuursleden 

aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, 

ontstaan door het gebruik van deze briefing.  

• Met inachtneming van bovenstaande, bent u van harte welkom om desgewenst binnen 

uw eigen vliegclub gebruik te maken van deze briefing.  
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IN DEZE BRIEFING 

3 

• Waarom Night VFR?  

• Extra risico’s Night VFR   

• Opleiding Night rating 

• Night VFR  

o uitrustingseisen 

o operationele eisen 

o operationele uitvoering 

• Samenvatting 
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WAAROM NIGHT VFR?  

Foto: Peter Groen - PH-NSC 
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WAAROM NIGHT VFR?  

• Waarom bij duisternis eenmotorig vliegen - met alle extra risico's van 

dien - als daar geen noodzaak voor is? 

• Fabelachtig mooi uitzicht over verlichte steden en dorpen 

• Optie om wat later thuis te komen 

 

 

 

 

 

 

• Actief bezig blijven met je hobby door het volgen van extra training 

• Maar… denk vooral niet te licht over vliegen bij duisternis 
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EXTRA RISICO’S NIGHT VFR  
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EXTRA RISICO’S NIGHT VFR  

• Helaas brengt NVFR ook de nodige extra risico’s met zich mee 

• Ontbreken van daglicht maakt alles lastiger 

o preflight 

o vinden van de juiste schakelaars in de cockpit 

o taxiën 

o takeoff 

o kaartlezen 

o identificeren van navigatiekenmerken op de grond 

o (niet) kunnen zien van terrein / obstakels / bewolking 

o ruimtelijke oriëntatie 

o landing 

o vermoeidheid aan het einde van een lange dag 

• Ben je zéér bewust van de valkuilen en bereid je terdege voor! 
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OPLEIDING NIGHT RATING 
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• Algemeen 

• Part FCL 

• Theorie 

• Praktijk 

• Brevet 
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OPLEIDING NIGHT RATING 
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• EASA kent een ‘Night rating’ (FCL.810) 

• Daarmee mogen in veel Europese landen tijdens zichtvliegcondities 

(VMC) en onder bepaalde weersomstandigheden ook buiten de 

Uniforme Daglicht Periode (UDP) VFR vluchten worden uitgevoerd 

• Ook in Nederland wordt vanaf 1 januari 2020 VFR nachtvliegen 

toegestaan (Night VFR of kortweg NVFR) 

• Vereisten 

o geen beperkingen voor ‘night’ in je medical (VCL ‘valid by day only’) 

o RT rating en LPE (verplicht radio contact met ATC voor NVFR) 

o aantekening Night(A)(H) in je brevet 

• NVFR is een mix van vliegen m.b.v. visuele referenties en vliegen op 

instrumenten 

• NVFR vergt andere vaardigheden 

• Neem je opleiding zeer serieus 
10 

OPLEIDING NIGHT RATING - Algemeen 
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a) Aeroplanes, TMGs, airships 

1. If the privileges of an LAPL, an SPL or a PPL for aeroplanes, 

TMGs or airships are to be exercised in VFR conditions at night, 

applicants shall have completed a training course at a DTO or 

at an ATO. The course shall comprise 

i. theoretical knowledge instruction 

ii. at least 5 hours of flight time in the appropriate aircraft 

category at night, including at least 3 hours of dual 

instruction, including at least 1 hour of cross-country 

navigation with at least one dual cross-country flight of at 

least 50 km (27 NM) and 5 solo take-offs and 5 solo full-

stop landings 

2. Before completing the training at night, LAPL holders shall have 

completed the basic instrument flight training required for the 

issue of the PPL 

OPLEIDING NIGHT RATING - FCL.810 
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b) Helicopters. If the privileges of a PPL for helicopters are to be 

exercised in VFR conditions at night, the applicant shall have 

1) completed at least 100 hours of flight time as pilot in 

helicopters after the issue of the licence, including at least 

60 hours as PIC on helicopters and 20 hours of cross-

country flight 

2) completed a training course at a DTO or at an ATO. The course 

shall be completed within a period of six months and comprise 

i. 5 hours of theoretical knowledge instruction 

ii. 10 hours of helicopter dual instrument instruction time 

iii. 5 hours of flight time at night, including at least 3 hours 

of dual instruction, including at least 1 hour of cross-

country navigation and 5 solo night circuits. Each circuit 

shall include a take-off and a landing 

OPLEIDING NIGHT RATING - FCL.810 
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• Geen theorie examen voor een Night rating 

• Theoretische kennis wordt wel behandeld 

 

• Verdiep je in de bijzondere aspecten van het nachtvliegen, b.v. 

o trainingsboeken voor het Instrument Rating 

o ‘The Pilot’s Manual’ Vol 1 ‘Flight School’ (ASA) hfst. 53 Night Flight 

o ‘Airplane Flying Handbook’ (FAA) hfst. 10 Night Operations 

 

• Fris je kennis op in het gebruik van navigatie instrumenten zoals het 

werken met GPS, VOR/DME, b.v. 

o ‘The Pilot’s Manual’ Vol 2 ‘Groundschool’ (ASA) hfst. 27 Navigation Aids 

13 

OPLEIDING NIGHT RATING - Theorie 
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Familiarisatie met het vliegtuig, denk b.v. aan 

• Verlichting 

o caution/annunciator lights (en gear lights) op nachtstand 

o in oudere kisten soms nog caution/annunciator lights met een z.g. 

‘adjustable iris’ (verdraaien om te dimmen - na de vlucht terug op 

de dagstand!) 

o moderne NAV/COM apparatuur is voorzien van autodimmers 

desondanks kan een GPS-scherm toch nog te veel licht geven 

dit is in het menu handmatig aan te passen 

• Cockpit layout - zorg dat je 

o bekend bent met de functie van alle instrumenten en schakelaars 

o alle schakelaars op de tast kan vinden 

speciale aandacht voor de locatie/positie van de brandstofkraan 

dikwijls in een donker hoekje - b.v. Pipers 

14 

OPLEIDING NIGHT RATING - Praktijk 
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• VFR departures en arrivals in de Rotterdam CTR c.q. Lelystad CTR 

• Rondje CTR (bekend terrein) 

• Navigatie planning en uitvoering (cross country navigatie) 

o navigatievlucht wat verder weg en/of naar een ander veld 

o gebruik van navigatie instrumenten (back-up en situational awareness) 

o tijdens de navigatievluchten wordt gebruik gemaakt van duidelijke 

landkenmerken i.c.m. navigatiebakens 

o gebruik van radio (radar assistentie vragen i.g.v. verdwaald raken) 

• Separaat of in combinatie met bovenstaande night starts en landingen 

• Solo vluchten 

• Het is raadzaam om je tablet met een navigatie app bij de hand te hebben 

15 

OPLEIDING NIGHT RATING - Praktijk 
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• Na voltooien van de opleiding en bij aangetoonde kennis en 

vaardigheid geeft de ATO een course completion certificate af 

• Opsturen naar KIWA 

• Aantekening Night(A)(H) in je brevet 

• Onbeperkt geldig*) 

• Voor het meenemen van pax geldt de normale currency eis van drie 

takeoffs en landingen in de laatste 90 dagen maar voor NVFR 

daarvan tenminste één night takeoff en landing 

 

 

*) Besef dat je vaardigheid in het nachtvliegen betrekkelijk snel wegebt 

Eigen verantwoordelijkheid om vaardigheden op peil te houden 

16 

OPLEIDING NIGHT RATING - Brevet 
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NIGHT VFR 
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UITRUSTINGSEISEN 

• Verlichting 

• Vlieginstrumenten 
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Aeroplanes operated at NIGHT shall be equipped with 

a) an anti-collision light system 

b)  navigation/position lights 

c) a landing light 

d)  lighting supplied from the aeroplane’s 

electrical system to provide adequate illumination 

for all instruments and equipment essential to 

the safe operation of the aeroplane 

e) lighting supplied from the aeroplane’s electrical 

system to provide illumination in all passenger 

compartments 

f) an independent portable light for each crew 

member station 

UITRUSTINGSEISEN - NCO.IDE.A.115 Operating lights  



 VFR buiten UDP Hans Sinnige oktober 2019 

20 

a) Aeroplanes operated under VFR by day shall be equipped with a 

means of measuring and displaying the following 

1) magnetic heading 

2) time, in hours, minutes and seconds 

3) pressure altitude 

4) indicated airspeed 

UITRUSTINGSEISEN - NCO.IDE.A.120 Flight and nav instruments 
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b) Aeroplanes operated under visual 

meteorological conditions (VMC) at NIGHT 

shall be, in addition to (a), equipped with 

1) a means of measuring and displaying 

the following 

i.  turn and slip 

ii.  attitude 

iii.  vertical speed  

iv.  stabilised heading 

2) a means of indicating when the supply 

of power to the gyroscopic 

instruments is not adequate 

c) in addition to (a) and (b), equipped with a 

means of preventing malfunction of the 

airspeed indicating system required in (a)(4) 

due to condensation or icing (pitot heat) 

UITRUSTINGSEISEN - NCO.IDE.A.120 Flight and nav instruments 
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OPERATIONELE EISEN 
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OPERATIONELE EISEN 

• Brandstof 

• Vliegzicht & ceiling 

• Minimum vlieghoogte 
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a) The pilot-in-command shall only commence a 

flight if the aeroplane carries sufficient fuel and 

oil for the following 

1) for visual flight rules (VFR) flights 

i. by day, taking-off and landing at the same 

aerodrome/landing site and always remaining 

in sight of that aerodrome/landing site, to fly 

the intended route and thereafter for at least 

10 minutes at normal cruising altitude 

ii. by day, to fly to the aerodrome of intended 

landing and thereafter to fly for at least 30 

minutes at normal cruising altitude, or  

iii. by NIGHT, to fly to the aerodrome of intended 

landing and thereafter to fly for at least 45 

minutes at normal cruising altitude 

OPERATIONELE EISEN - NCO.OP.125 - Fuel and oil supply 



 VFR buiten UDP Hans Sinnige oktober 2019 

25 

*) In class G airspace at and below 3000ft AMSL applies a flight visibility reduced to not less than 

1500 m for flights operating: 

a) at speeds of 140 KIAS or less to give adequate opportunity to observe other traffic or any 

obstacles in time to avoid collision; or 

b) in circumstances in which the probability of encounters with other traffic would normally be low. 

Altitude band Airspace class Flight visibility Distance from cloud 

At and above FL100 B C D E F G 8 km 
1500 m horizontally 

1000 ft  vertically 

Below FL100 and above 

3000 ft AMSL, or 1000 ft 

above terrain, whichever is 

the higher 

B C D E F G 5 km 
1500 m horizontally 

1000 ft vertically 

At and below 3000 ft AMSL, 

or 1000 ft above terrain, 

whichever is the higher 

B C D E 5 km 
1500 m horizontally 

1000 ft vertically 

F G 5 km *) Clear of cloud and with 

the surface in sight 

Table S5-1 

OPERATIONELE EISEN - SERA.5001 - VFR Day 
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When so prescribed by the competent authority, VFR flights at NIGHT 

may be permitted under the following conditions 

• if leaving the vicinity of an aerodrome, a flight plan shall be submitted 

• flights shall establish and maintain two-way radio communication 

on the appropriate ATS communication channel, when available 

• the VMC visibility and distance from cloud minima as specified in 

Table S5-1 shall apply except that 

o the ceiling shall not be less than 1500 ft 

o reduced flight visibility provisions in Table S5-1(a) and (b) 

shall not apply 

• in airspace classes B, C, D, E, F and G, at and below 3000 ft AMSL 

or 1000 ft above terrain, whichever is the higher, the pilot shall 

maintain continuous sight of the surface; and 

• for mountainous area, higher VMC visibility and distance from cloud 

minima may be prescribed by the competent authority 
26 

OPERATIONELE EISEN - SERA.5001 - Night VFR 
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Table S5-1 

Altitude band Airspace class Flight visibility Distance from cloud 

At and above FL100 B C D E F G 8 km 
1500 m horizontally 

1000 ft  vertically 

Below FL100 and above 

3000 ft AMSL, or 1000 ft 

above terrain, whichever is 

the higher 

B C D E F G 5 km 
1500 m horizontally 

1000 ft vertically 

At and below 3000 ft AMSL, 

or 1000 ft above terrain, 

whichever is the higher 

B C D E F G 5 km 

1500 m horizontally 

1000 ft vertically 

ceiling ≥ 1500 ft 

In continuous sight 

of the surface 

OPERATIONELE EISEN - SERA.5001 - Night VFR 
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Except when necessary for take-off or landing, 

or except by permission from the competent 

authority, a VFR flight shall not be flown 

1) over the congested areas of cities, towns 

or settlements or over an open-air assembly 

of persons at a height less than 1000 ft 

above the highest obstacle within a 

radius of 600 m from the aircraft 

2) elsewhere than as specified in (1), at a 

height less than 500 ft above the ground 

or water, or 500 above the highest 

obstacle within a radius of 150 m from 

the aircraft 

28 

OPERATIONELE EISEN - SERA.5005 - Day VFR 
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Except when necessary for take-off or landing, 

or except when specifically authorised by the 

competent authority, a VFR flight at NIGHT 

shall be flown at a level which is not below the 

minimum flight altitude established by the State 

whose territory is overflown, or, where no such 

minimum flight altitude has been established 

i. over high terrain or in mountainous areas, 

at a level which is at least 2000 ft above the 

highest obstacle located within 8 km of the 

estimated position of the aircraft 

ii. elsewhere than as specified in (i), at a level 

which is at least 1000 ft above the highest 

obstacle located within 8 km of the 

estimated position of the aircraft 

29 

OPERATIONELE EISEN - SERA.5005 - Night VFR 
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• Aeronautical Chart The Netherlands vermeldt géén ‘Min Grid Altitude’ 

(typisch: 1000 ft obstacle clearance - 2000 ft if obstacle ≥ 5001 ft) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Houd rekening met oplopend terrein als je de grens over gaat 

30 

8 km 

2234 ft 

OPERATIONELE EISEN - SERA.5005 - Night VFR 
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• Voorschriften kunnen per land afwijken van EASA voorschriften 

• Ook de daglichtperiode waarbinnen VFR vluchten mogen worden 

uitgevoerd kan per land/regio afwijken 

• Niet alle vliegvelden staan NVFR vluchten toe 

• Check de betreffende AIP voor nationale en lokale voorschriften 

31 

OPERATIONELE EISEN - Lokale voorschriften 
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• Opleiding Night rating (ATO Manual) 

o bewolking minimaal 1800 ft 

o zicht meer dan 8 km 

o max wind 25 kts 

o max crosswindcomponent 15 kts 

 

• VFR buiten UDP: nader te bepalen 

• Denk b.v. aan minimum clublimieten voor 

o zicht 

o wolkenbasis / maximum bedekkingsgraad 

o maanlicht (b.v. alleen van eerste kwartier tot 

laatste kwartier) 

o ervaringseisen 

OPERATIONELE EISEN - Vliegclub Rotterdam / Vliegclub Flevo 
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OPERATIONELE UITVOERING 
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• Veiligheidsoverwegingen 

• Human factors 

• Weerscondities 

• Planning 

• Preflight 

• Cockpit organisatie 

• Taxiën 

• Before takeoff 

• Takeoff 

• Navigatie 

• Nadering 

• Circuit 

• Final approach 

• Landing 

• After landing 

• Emergencies 
34 

OPERATIONELE UITVOERING 
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OPERATIONELE UITVOERING - Veiligheidsoverwegingen 

• Ontbreken van daglicht beperkt externe visuele referenties, o.a. het niet 

kunnen zien van de natuurlijke horizon 

• Een niet of beperkt zichtbare natuurlijke horizon vergroot bij NVFR de 

kans op ‘loss of control’ 

• Tijdens NVFR is gebruik van en vertrouwen op instrumenten essentieel 

• 10 km vliegzicht betekent níet dat je terrein / obstakels / wolken kan zien 

• Terrein en obstakels zijn slecht of helemaal niet te zien 

• Beperkte aanwezigheid van visuele referenties bemoeilijkt 

o het niet per ongeluk toch een wolk invliegen (inadvertent IMC) 

o takeoff en landing 

o navigeren 

• Visuele referenties kunnen misleidend zijn en tot desoriëntatie leiden  
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• NVFR vergt andere vaardigheden 

• Zéér gedegen vluchtvoorbereiding is nóg belangrijker 

• Beschouw operationele eisen als een absoluut minimum 

• Besef dat je vaardigheid in het nachtvliegen betrekkelijk snel wegebt 

• Eigen verantwoordelijkheid om vaardigheden op peil te houden 

• Neem op tijd een les om je vaardigheden in nachtvliegen en ‘basic 

instrument flight’ (incl limited panel) op te frissen 

• Stel je eigen personal minimums vast en hou je daar aan  

 

• I.h.a. geldt voor NVFR dat bepaalde situaties eerder een no-go betekenen 

• Saying “No we won’t go” makes you a PIC! 

36 

OPERATIONELE UITVOERING - Veiligheidsoverwegingen 
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OPERATIONELE UITVOERING - Human factors - nachtzicht 

• Kegeltjes 

o hoge drempelwaarde voor licht 

o in het centrum 

o centrale gezichtsveld 

o kleur 

o detail 

• Staafjes 

o lage drempelwaarde voor licht 

o buiten het centrum 

o perifere gezichtsveld 

o grijstinten 

o bewegingsdetectie 
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OPERATIONELE UITVOERING - Human factors - nachtzicht 

Staafjes 

• Lage drempelwaarde voor licht 

o 5000 x gevoeliger dan de kegeltjes 

o bereiken maximale lichtgevoeligheid pas na ong. 30 minuten 

• Perifere gezichtsveld 

o dus ‘off-centre’ kijken 

 

 

 

 

• Bewegingsdetectie 

o als het oog niet beweegt → korte pauzes in scan inlassen   
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OPERATIONELE UITVOERING - Human factors - nachtzicht 

• Na 10 min hebben de kegeltjes hun maximale lichtgevoeligheid bereikt, 

daarna nemen de staafjes het over: 30 min voor max lichtgevoeligheid 

• Tijdens NVFR dus met name het perifere gezichtsveld gebruiken 

• Ogen zijn gevoelig voor zuurstof deficiëntie boven 5000 ft (extra zuurstof) 

• Vermoeidheid, verkoudheid, roken, alcohol en (sommige) medicijnen 

hebben een negatief effect op nachtzicht 

• Oudere vliegers hebben meer licht nodig (vergeet je leesbril niet!) 

• Rood licht geeft de minste verstoring van het nachtzicht 

• Na blootstelling aan fel wit licht begint adaptatieproces weer opnieuw 

• Als op een vliegveld fel wit licht niet is te vermijden, is je nachtzicht direct 

na takeoff nog niet optimaal 

• Als je foto's maakt zorg er dan voor dat de flitser uit staat 
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• Valse horizon 

o rij lichten (of sterren tijdens een heldere nacht) verkeerd 

interpreteren als de natuurlijke horizon 

o risico op vertigo *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Vertigo: ruimtelijke desoriëntatie die optreedt wanneer vestibulaire en proprioceptieve informatie niet kan worden 

 gecontroleerd/gecorrigeerd m.b.v. de ogen → foutieve indruk van de ruimtelijke oriëntatie van het vliegtuig 

OPERATIONELE UITVOERING - Human factors - visuele illusies 



 VFR buiten UDP Hans Sinnige oktober 2019 

41 

OPERATIONELE UITVOERING - Human factors - visuele illusies 

• Black hole approach 

o kan optreden bij nadering over onverlicht terrein (geen/weinig 

visuele aanknopingspunten) 

o geeft illusie van te hoog zitten met risico op ‘undershoot’ 

 

 

 

 

 

• Autokinese 

o een relatief zwak licht tegen een donkere achtergrond lijkt te 

bewegen als men er lang naar kijkt 

o risico op onnodig manoeuvreren om uit te wijken 
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• Cross-check wat je buiten ziet (denkt te zien!) met je instrumenten 

m.n. airspeed, heading en attitude 

• Vertrouw op je instrumenten 

OPERATIONELE UITVOERING - Human factors - visuele illusies 
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OPERATIONELE UITVOERING - Weerscondities 

• Het grote verschil tussen het weer overdag en ‘s nachts is dat je ’s nachts 

het weer niet kan zien 

• Positief i.h.a.: 

o minder wind 

o lagere temperatuur (betere prestaties) 

o minder turbulentie 

• Negatief i.h.a.: 

o bewolking moeilijk te zien 

o freezing level lager 

o oppikken van ijs makkelijk over het hoofd te zien 

o eerder vorming van mist (Tdauwpunt en OAT dicht bij elkaar)  

• Verslechtering van het weer is een groot risico. Het is gemakkelijk om per 

ongeluk weer in te vliegen dat je overdag zou ontwijken (inadvertent IMC) 

• Sneeuw kan ‘s nachts vertigo veroorzaken (landingslicht uit!) 
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OPERATIONELE UITVOERING - Planning 

• NVFR alleen bij bijna volle maan 

eerste kwartier → volle maan ← laatste kwartier  

• Bestudeer het te verwachten weer zeer grondig 

• Bedekkingsgraad bewolking maximaal ‘scattered’ 

• Bij voorkeur vliegvelden gebruiken met een PAPI 

• Bestudeer navigatiekaarten zorgvuldig 

• Besteed extra aandacht aan terreinhoogte en 

(onverlichte) obstakels 

• Neem een ruime hoeveelheid reserve brandstof 
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OPERATIONELE UITVOERING - Planning 

• NVFR route bij voorkeur zoveel mogelijk over 

o bekend terrein 

o voldoende en in het donker goed te herkennen waypoints 

o voor NVFR geschikte vliegvelden 

o geschikt gebied voor een eventuele noodlanding 

• Neem approach/taxi kaartjes - evt ook IFR - mee van alle velden 

langs de route 

• Kies waar mogelijk een hogere vlieghoogte die ook bij duisternis een 

veilige (zo veilig mogelijke) noodlanding mogelijk maakt 

o bij voorkeur > 3000 ft in ongecontroleerd luchtruim 

o oost oneven flight levels + 500 ft / west even flight levels + 500 ft 

• Houd rekening met de (terrein)elevatie als je de grens over gaat 

o 1000 ft boven grid/hoogste obstakel op de kaart 

o 2000 ft boven grid/hoogste obstakel bij elevaties > 5000 ft 



 VFR buiten UDP Hans Sinnige oktober 2019 

46 

OPERATIONELE UITVOERING - Planning 

• Bestudeer de Aerodrome Chart / taxi kaartjes en ben bekend met 

de aanwezige typen (naderings) lichtsystemen 

• Check de NOTAMs voor eventuele unserviceabilities 
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• Indien mogelijk bij daglicht 

• Anders zaklamp die voldoende licht geeft 

(niet geschikt tijdens de vlucht) 

• Controleer álle lichten (incl instrumentverlichting, 

cockpitverlichting en zaklampen) 

• Stroomvoorziening is van essentieel belang: 

waar mogelijk controleer 

o conditie/spanning alternator riem 

o accu betrouwbaar/vol (niet bijna leeg gestart) 

• Controle fuel contaminatie in het donker: 

drainbuisje tegen een witte achtergrond houden 

en met een zaklamp van de zijkant beschijnen 

• Zorg voor schone ramen 

OPERATIONELE UITVOERING - Preflight 
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• Als op een koude winteravond een vliegtuig uit 

een relatief warme hangar naar buiten wordt 

gereden, kan er makkelijk rijp op ontstaan 

• Roeren kunnen zelfs vastvriezen 

voor takeoff ‘controls free and easy’! 

• Ga nooit vliegen met rijp-, sneeuw- of 

ijsaanzetting 

• “There is no such thing as a little bit ice!” 

OPERATIONELE UITVOERING - Preflight 
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• Voor NVFR is een goede cockpit organisatie nog veel belangrijker 

• Pas na ong 30 minuten zijn je ogen helemaal aan het donker gewend 

(20 minuten in gedimd rood cockpitlicht geeft een gemiddelde adaptatie) 

• Bij gebruik van rood licht vervagen de kleurcodes op de instrumenten 

• Ben volledig bekend met de cockpit layout incl alle (licht) schakelaars 

• Zaklampen met volle (en reserve) batterijen binnen handbereik 

• Reflecties van b.v. zaklampen/tablets kunnen desoriënterend werken 

• Te gebruiken kaarten zorgvuldig gesorteerd en binnen handbereik 

OPERATIONELE UITVOERING - Cockpit organisatie 
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• Bij gebruik van rood licht zijn rode en gele kleuren op de kaart slecht of 

helemaal niet te zien (denk b.v. aan airspace markeringen en snelwegen) 

 

 

 

 

 

• Koersen e.d. met dikke zwarte strepen in de kaart zetten 

b.v. whiteboard marker of waspotlood 

• Frequenties e.d. groot opschrijven 

• Noteer terreinhoogtes in de kaart 

• Markeer obstakels 

OPERATIONELE UITVOERING - Cockpit organisatie - kaarten 
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• Zorg voor extra voeding (powerbank) 

• Zorg dat in de navigatie app de juiste mapping layers (terrain) zijn 

geselecteerd voor de weergave van terreinhoogte 

• Zet de schermverlichting op de laagste stand (evt ook in-app) 

• Schakel ‘Auto Brightness’ uit om te voorkomen dat de schermverlichting 

automatisch weer feller wordt als je een lamp aan doet 

OPERATIONELE UITVOERING - Cockpit organisatie - tablets 
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• iPad 

o met ingebouwde filters kleuren van het scherm helemaal rood maken 

o kleuren ‘slim omkeren’ selecteren (≥ iOS 11) 

 

 

 

 

 

o beeldscherm & helderheid ‘donker’ selecteren (≥ iOS 13) 

(nog) voornamelijk alleen ondersteund in Apple’s eigen apps 

• Sommige navigatie apps hebben eigen 

ingebouwde optie om ‘Night’ te selecteren 

b.v. ForeFlight, Jeppesen Mobile FliteDeck 

OPERATIONELE UITVOERING - Cockpit organisatie - tablets 

 



 VFR buiten UDP Hans Sinnige oktober 2019 

53 

• Taxiën is veel moeilijker in het donker; zeker op 

een onbekend veld 

• Bestudeer de Aerodrome Chart en gebruik een 

tablet met navigatie app 

• Taxi langzaam en op de taxiway centre line 

• Naast gyro-check (extra belangrijk) alleen buiten 

kijken: geen andere taken uitvoeren tijdens taxiën 

• Bij twijfel stoppen en ATC om taxi instructions 

vragen: voorkom een runway incursion 

• Altijd stoppen voor een rode stop bar ook al heb je 

een clearance - wacht tot de toren hem heeft  

uitgezet of vraag daar om 

• Landing- en/of taxi light helpt om de weg te vinden 

pas op dat je andere vliegers niet verblindt 

• Indien aanwezig gebruik rode tail fin strobe light 

OPERATIONELE UITVOERING - Taxiën 
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• Tijdens het naderen van de holding/run-up positie kan een reeds 

geparkeerd vliegtuig zonder strobe lights pas op het laatste moment 

opvallen en staat vaak dichterbij dan je denkt  

• Overtuig je er van dat je de juiste intersectie en/of baan hebt gekozen en 

dat je niet van een taxibaan opstijgt 

• Let op dat je een vlieger op final niet verblindt met felle witte strobe lights 

• In het donker is een ‘run-up creep’ makkelijk over het hoofd te zien; naast 

standaard gebruik van de parkeerrem als extra voorzorg ook voeten op 

de remmen tijdens de run-up 

• Doe de volledige COM/NAV set-up vóór de takeoff 

• Neem je opties in de takeoff briefing door - ook als je alleen vliegt 

• Wake turbulence blijft ‘s nachts in de stabielere atmosfeer langer hangen 

OPERATIONELE UITVOERING - Before takeoff 
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• Bij voorkeur wachten op de takeoff clearance op de holding/run-up 

positie i.p.v. op de runway (i.g.v. een ‘line up’). Dit i.v.m. het risico dat 

een (toch nog) landend vliegtuig je niet ziet in het donker 

• Gebruik bij voorkeur de volle baanlengte - evt. ‘back track’ vragen 

• Wees bedacht op een ‘black hole departure’ 

o bij takeoff in een richting met weinig of geen visuele referenties 

kan na rotatie plotseling geen horizon meer zichtbaar zijn 

(‘IMC without clouds’) 

o risico op vertigo 

o laat je niet verrassen: controleer en vertrouw op je instrumenten 

airspeed, heading en attitude 

OPERATIONELE UITVOERING - Takeoff 
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• Zorg er voor dat je altijd in VMC blijft 

• Geleidelijk zwakker worden of verdwijnen van lichten op de grond kan 

er op duiden dat je een mistbank of een wolk invliegt 

• Wees er op bedacht dat per ongeluk een wolk invliegen ook plotseling 

en onverwacht kan gebeuren 

• In een wolk/mistbank 

o op instrumenten 180° draaien (houd hoogte) 

o alleen rate-one turns 

• Als je niet uit de wolk komt 

o strobe light uit 

o ATC informeren en om hulp vragen 

OPERATIONELE UITVOERING - Navigatie 
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• In het donker zijn goede punten om op te navigeren schaars 

• Gebruik alle beschikbare middelen 

• Bij invallen schemering ziet het landschap er opeens al heel anders uit 

• Bedenk ook dat normaal overdag zeer markante punten in het donker 

soms toch moeilijk herkenbaar zijn en/of er heel anders uitzien, b.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In het donker is drift door variaties in windrichting/snelheid lastig te zien 

• Verdwaald: ATC informeren en om hulp vragen 

OPERATIONELE UITVOERING - Navigatie 

Spoorbrug Dordrecht Moerdijkbrug 
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• In het donker zijn goede punten om op te navigeren schaars 

• Gebruik alle beschikbare middelen 

• Bij invallen schemering ziet het landschap er opeens al heel anders uit 

• Bedenk ook dat normaal overdag zeer markante punten in het donker 

soms toch moeilijk herkenbaar zijn en/of er heel anders uitzien, b.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In het donker is drift door variaties in windrichting/snelheid lastig te zien 

• Verdwaald: ATC informeren en om hulp vragen 

OPERATIONELE UITVOERING - Navigatie 

Ketelbrug A6 
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• Vliegvelden zijn in het donker lastig te vinden 

• Zorg dat je de Visual Approach Chart goed hebt bestudeert 

• Baanverlichting is dikwijls alleen zichtbaar in de richting van de baan 

• Ben alert op hoger gelegen terrein in de omgeving van het vliegveld 

• Bij het zoeken naar de baan kun je vaak gebruik maken van de 

platformverlichting en de blauwe taxiway edge lights van het vliegveld 

OPERATIONELE UITVOERING - Nadering 
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• Navigatieverlichting van andere vliegtuigen valt gemakkelijk weg tegen 

de achtergrond met alle andere verlichting 

• In het donker is het lastig om de wind(richting) te bepalen (windzak 

niet/slecht te zien) 

• Extra alertheid is geboden om op downwind de juiste afstand tot de 

baan te houden 

• Maak gebruik van je koerstol (en heading bug indien aanwezig) 

• Vuistregel om goed op je daalpad te komen 

o na abeam threshhold downwind verlengen met 45 seconden minus 

het aantal knopen rugwindcomponent in seconden 

o maak zoveel mogelijk haakse bochten 

o kans is dat je de baan kwijt bent aan het einde van downwind: twee 

bochten van 90° moet je weer ongeveer voor de baan brengen   

OPERATIONELE UITVOERING - Circuit 
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• Door felle witte baanverlichting lijkt de baan dichterbij dan hij in 

werkelijkheid is 

• Bij te felle baanverlichting aarzel niet de tower controler te vragen de 

verlichting te dimmen (idem voor VASI/PAPI) 

• Een smalle baan kan de indruk geven dat je te hoog zit 

• Een brede baan kan de indruk geven dat je te laag zit 

• Gebruik de baanrandverlichting om het juiste perspectief te bepalen 

OPERATIONELE UITVOERING - Final approach 
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• In het donker is het lastig om visueel hoogte en daalsnelheid (ROD) te 

schatten 

• Waar mogelijk gebruik de Precision Approach Path Indicator (PAPI) om 

het juiste daalpad aan te houden 

 

 

 

 

 

• Vlieg final met één stand flaps 

• Houd rekening met mogelijkheid van Low Level Wind Shear / turbulence 

• Aarzel niet om een go-around te maken 

OPERATIONELE UITVOERING - Final approach 
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OPERATIONELE UITVOERING - Landing 

• Wake turbulence blijft ‘s nachts in de stabielere atmosfeer langer hangen 

• Afstand, hoogte c.q. diepte schatten is heel moeilijk in het donker 

• Pas op voor de neiging om te hoog te flaren 

• In het laatste gedeelte van de approach de daalsnelheid (ROD) verkleinen 

(iets vlakker daalpad) 

• Roteer tijdens de flare niet verder dan circa 2° pitch up 

• In de flare vermogen rustig naar idle (desnoods landen met wat ‘power on’) 
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OPERATIONELE UITVOERING - Landing 

• Felle baanverlichting kan je in de flare en/of na de landing verblinden 

• Niet in felle lichten kijken maar er naast kijken 

 

 

 

 

 

• Tijdens de roll-out alleen concentreren op de kist op de centre line houden 

• Snelheid schatten in het donker is moeilijk - baan pas verlaten bij die 

intersectie waar de rolsnelheid is gereduceerd tot ≤ 10 kts (GPS) 

• After landing checks pas op de intersectie terwijl je stil staat 
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OPERATIONELE UITVOERING - After landing 

• Wellicht wordt je op de bestemming of uitwijkhaven door een 

marshaller naar de parking stand geleid 

• Ben bekend met de marshalling signals 

• Vergeet niet op tijd het landingslicht uit te zetten, anders ziet de goede 

man het eerste half uur niets meer 

• Heb je een dure kist met weerradar, zet die ook op tijd uit, anders ziet 

hij nooit meer iets! 
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• Ontbreken van daglicht maakt alles gecompliceerder 

• Makkelijker om verdwaald te raken / situational awareness te verliezen 

• Een normaal gesproken (redelijk) beheersbaar probleem kan bij NVFR al 

snel een emergency worden, denk b.v. aan 

o uitvallen van instrument verlichting 

o (geleidelijk) uitvallen van de vacuümpomp (kunstmatige horizon!) 

bij twijfel cross check met de turn and bank coördinator 

o (total) electrical failure (altijd noodverlichting bij de hand hebben) 

o radio failure (ken de lichtsignalen) 

o runway lighting failure 

• Vinden van een geschikt veld voor een noodlanding 

two schools of thought: 

1. glij naar een donkere plaats (geen gebouwen) 

2. glij naar een plaats met voldoende licht zodat je nog iets ziet 

OPERATIONELE UITVOERING - Emergencies 
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Mocht zich ondanks zorgvuldige voorbereiding toch een ongewenste 

situatie voordoen, neem dan geen overhaaste/ondoordachte beslissing 

maar weeg je opties zorgvuldig af 

• Waar mogelijk zet alvast koers naar het dichtstbijzijnde vliegveld ook 

al is het gesloten (GPS / navigatie app → nearest airport)  

• Informeer ATC en aarzel niet om hulp te vragen 

• Identificeer (de oorzaak van) het probleem 

• Betrek relevante informatie in de afweging 

• Probeer meerdere oplossingen te bedenken 

• Kies de oplossing met de beste kans van slagen 

• Voer dat plan uit 

• Controleer of de gewenste uitkomst wordt bereikt 

• Pas het plan zo nodig aan 

OPERATIONELE UITVOERING - Emergencies 
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• Denk niet te licht over vliegen bij duisternis  

• Vliegen in het donker is fantastisch mooi maar…  

• NVFR brengt de nodige extra risico’s met zich mee 

• Terrein, obstakels en wolken zijn niet/slecht te zien 

• Makkelijker om verdwaald te raken 

• Makkelijker om situational awareness te verliezen 

• NVFR vergt andere vaardigheden 

• Een zéér grondige vluchtvoorbereiding is nóg veel belangrijker 

• Er zullen zich meer situaties voordoen die een no-go betekenen 

• Aarzel niet om hulp te vragen aan ATC 

• Vaardigheid in NVFR ebt betrekkelijk snel weg; blijf proficient 

• Stel je eigen personal minimums vast en hou je daar aan  

SAMENVATTING 
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Hartelijk dank voor jullie aandacht 

Happy night landings 

 
Hans Sinnige 

Freek van Rossum 

René Meijer 

Richard Legué 

Peter Meewezen 

Linda van Beek 


