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Revision record 
 

 

  

REVISION DATE TOTAL PAGES REVISED PAGES NOTES 

20-01-2022 All All Revised 

04-04-2022 ALL ALL Revised 

2022-06-12 40 Slow flight / circuit en 
normal landing / flaps 

up landing / 
emergency landing 

Aanpassingen voor snelheden en 
power settings 

2022-06-12 40 ALL Textuele aanpassingen, terminologie 
meer in lijn met DV20-AFM 
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Walk Around Check and Visual Inspection 
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Cockpit layout 
 

Wat zit waar? 

1. Turnindicator 
2. Boven: snelheidsmeter, onder: VOR 
3. Links: Garmin G5, rechts: hoogtemeter 
4. Links: koerstol, rechts: variometer 
5. Elektronische schakelaars 
6. Boven: radio, onder: transponder (zie lesboek digitale hulpmiddelen) 
7. Links: HOBBS-meter, rechts: VUT-meter 
8. Links: ignition, rechts: flaps en Flaps indicator 
9. Links: boven naar beneden, Inlaatdruk, Olietemp, AMP, Rechts boven naar beneden, Koel vloeistof, Oliedruk, 

benzine hoeveelheid.  
10. Toerenteller en ELT 
11. Verwarming, Choke en handrem 
12. Boven: v.l.n.r. Carburetor verwarming, throttle, Propeller Speed Control Lever, onder: trim 

  

❶ 
❷ 

❸ 

❹ 

❺ 

❻ 

❼ 

❽ 

❾ 

❿ 

⓫ 

⓬ 



PROCEDURES 
KATANA DV20 

 

PROCEDURES DV20 – NL – VERSIE 1.3 –20220612      9 

Algemene gegevens 
 

Snelheden Vspeeds PH-MFT PH-SKM 

Stall Speed Flaps Up VS1 43 kts 43 kts 

Stall Speed Flaps Down VSO 38 kts 38 kts 

Maneuvering Speed VA 104 kts 104 kts 

Max Speed Flaps Extended: VFE 81 kts 81 kts 

Never Exceed VNE 161 kts 161 kts 

Max Structural Cruising VNO 117 kts 117 kts 

Best rate of climb VY 70 kts 70 kts 

Best rate of climb (flaps T/O) VY (T/O) 65 kts 65 kts 

Best angle of climb (flaps T/O) VX (T/O) 58 kts 58 kts 

Max Demonstrated Cross Wind -- 15 kts 15 kts 

Best Glide Speed (flaps UP) -- 70 kts 70 kts 

Best Glide Speed (flaps T/O) -- 64 kts 64 kts 

 

Gewichten PH-MFT PH-SKM 

Empty Weight 511 Kg 495 Kg 

Max Fuel in Kg 58 Kg 58 Kg 

Max Fuel in Liters 77 L 77 L 

Maximale Bagage in bagage 20 Kg 20 Kg 

Max T/O  730 Kg 730 Kg 

 

Gemiddeld Benzine (Gebruik) PH-MFT PH-SKM 

Tank Inhoud (Unusable) (L) 2 2 

Tank Inhoud (Usable) (L) 77 77 

2300 rpm 25.7”  75% (2000 ft) (L / Hr) ±15,3 ±15,3 

2400 rpm 26.7”  85% (2000 ft) (L / Hr) ±18,7 ±18,7 

2400 rpm 27.7”  95% (2000 ft) (L / Hr) ±22,3 ±22,3 

 

G Belastingen    

Maximale G-belasting – Flaps Up Normal Category -2,2G +4,4G 

Maximale G-belasting – Flaps extended Normal Category  0,0G +2,0G 

 

 Voor Mass & Balance en de overige berekeningen, gebruik altijd het bijbehorende Vliegtuig Handboek. 

 

 Mass and Balance check de website van de ACHA website voor de laatste informatie. 
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Normal procedures 
 

Taxien met verschillende windrichtingen 
 

Taxien met verschillende windrichtingen. (Taxiing Diagram) 

 

 

 

 

Melden van andere vliegtuigen 
 

Tijdens de scanflow (het uitkijken) kan je een ander vliegtuig waarnemen. Je meldt dat direct door bijvoorbeeld 
te zeggen: “Traffic, 10 uur, net boven de horizon”. Je gebruikt daarvoor de klok-methode met de toevoeging of je 
vliegtuig ziet beneden, op of boven de horizon. 

 

Klokmethode 

 
 

 

  

KLOKMETHODE >>Traffic, 10 uur, 

boven de 
horizon<< 
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Gestructureed uitkijken 

– Scanflow voor horizontale vlucht (Side-to-side scanning method) 

▪ Uitkijken in sectoren 

▪ Neusstand controleren 

▪ Korte binnen-controle (Hoogte, Snelheid en Slip bal) 

▪ Iedere ca 15 min, motorinstrumenten en brandstofvoorraad 

 

Gestructureerd uitkijken | Side bij Side - lookout 

 

Gestructureerd uitkijken | Front to Side lookout 

 

 

Horizontale Vlucht 
▪ Uitkijken 

▪ Zet de neus in de stand voor de horizontale vlucht (Ongeveer 5 vingers) 

▪ Geen dwarshelling 

▪ Houd richting met voeten (balletje in ‘t midden) 

▪ Power Setting ±27”, 2400 rpm 

▪ Snelheid 100 kts 

▪ Aftrimmen 
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Uitkijken voor elke manoeuvre (Clearing Turns) 

– Controleer: 

✓ Motor Instrumenten 

✓ Neem punt in de verte (PIDV) 

– Maak eerst een linkerbocht: 

✓ Kijk rechts voor overig vlieg verkeer boven 

✓ Kijk naar voren voor overig vlieg verkeer 

✓ Kijk links voor overig vlieg verkeer onder 

– Uitrollen: 

✓ Kijk Links, voor en rechts voor overig vlieg verkeer 

– Maak daarne een rechterbocht: 

✓ Kijk links voor overig vlieg verkeer boven 

✓ Kijk naar voren voor overig vlieg verkeer 

✓ Kijk rechts voor overig vlieg verkeer onder 

– Uitrollen: 

✓ Kijk Links, voor en rechts voor overig vlieg verkeer 

– Blijf uitkijken en controleer regelmatig: 

✓ Neusstand 

✓ Hoogte (constant) 

✓ Snelheid (100 kts) 

✓ Gecoördineerd zijn (geen dwarshelling & balletje in ’t midden) 

– Vervolg met geplande manoeuvre 

 

 Uitkijken voor elke maneuvre (Clearing Turns) 
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Overgang naar klimvlucht 
(1) Check motorinstrumenten 

(2) Uitkijken 

(3) Zet neusstand voor de klimvlucht 

(4) Snelheid loopt terug 

(5) Snelheid bijna 70 kts, 2400 rpm, vol Throttle 

(6) Vleugels horizontaal, gecoördineerd met voeten (recht voeten) , PIDV (Punt in de verte) 

(7) Aftrimmen 

(8) Maak iedere 500ft uitkijkbochten (15° helling, koers 30° naar rechts en links) 

 

Overgang naar de klimvlucht. 

 

 

 

 

 

Overgang  klimvlucht naar horizontale vlucht 
(1) Uitkijken 

(2) 20ft voor de gewenste hoogte neusstand langzaam in de stand voor horizontale vlucht met 100 kts 

(3) Snelheid laten oplopen naar 100 kts 

(4) Power Setting  ±27”, 2400 rpm (Eerst Power dan RPM) 

(5) Vleugels horizontaal, gecoördineerd met voeten, PIDV 

(6) Aftrimmen 

 

Aflevelen uit de klimvlucht. 
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Overgang naar de daalvlucht 
(1) Check motorinstrumenten 

(2) Carburetor heat  ON/WARM 

(3) Uitkijken 

(4) Power Setting  20”, 2400 rpm (elke inch vermogen er af is ±100 ft/min extra daalsnelheid) 

(5) Zet gelijktijdig neusstand voor de daalvlucht, houd 100 kts vast 

(6) Vleugels horizontaal, gecoördineerd met voeten (beetje links voeten), PIDV 

(7) Aftrimmen 

 

Overgang naar de daalvlucht. 

 

 
 

 

Aflevellen uit de daalvlucht 
(1) Uitkijken 

(2) 100ft van tevoren – Carburetor heat  OFF 

(3) 50ft van tevoren – Power Setting  ±27”, 2400 rpm 

(4) Neusstand voor de horizontale vlucht 

(5) Snelheid 100 kts vasthouden 

(6) Vleugels horizontaal, gecoördineerd met voeten, PIDV 

(7) Aftrimmen 

 

Aflevelen uit de daalvlucht. 
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Overgang naar de glijvlucht 
(1) Check motorinstrumenten 

(2) Carburetor heat ON/WARM 

(3) Uitkijken 

(4) Throttle rustig naar idle, gecoördineerd met voeten, PIDV 

(5) Blijf op hoogte, neus langzaam hoger 

(6) Snelheid bijna 70 kts, neusstand voor glijvlucht, snelheid 70 kts vast houden 

(7) Vleugels horizontaal, gecoördineerd met voeten, PIDV 

(8) Aftrimmen 

 

Overgang naar de glijvlucht. 

 

 
 

 

Doorblazen van de motor – tijdens de glijvlucht 
(1) Check motorinstrumenten 

(2) Uitkijken 

(3) Rustig vol Throttle, gecoördineerd met voeten, PIDV 

(4) Gelijktijdig neus in de klimstand zetten, houd 70 kts vast 

(5) Na 3-5 sec Throttle rustig naar idle, gecoördineerd met voeten, PIDV, neus gelijktijdig in de glijstand 

(6) Ga verder met de glijvlucht 

 

Doorblazen van de motor – tijdens de glijlucht. 
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Overgang van de glijvlucht naar horizontale vlucht 
(1) Uitkijken 

(2) 150ft voor de gewenste hoogte, Power Setting  ±27” 2400 rpm, en Carburetor heat OFF 

(3) Neusstand in de glijstand houden, snelheid loopt op 

(4) 50ft voor de gewenste hoogte, neus in de stand voor horizontale vlucht 

(5) Snelheid 100 kts 

(6) Vleugels horizontaal, gecoördineerd met voeten, PIDV 

(7) Aftrimmen 

 

Aflevelen uit de glijvlucht. 

 

  
 

 

Horizontale bocht 
(1) Uitkijken 

– Neem een PIDV 

(2) Rol 30° helling aan 

(3) Gecoördineerd met voeten (balletje in ‘t midden) 

(4) Blijf uitkijken in de bocht en check: 

✓ Helling 30° 

✓ Neusstand, hoogte 

✓ Instrumenten (hoogtemeter, VVI. snelheid ±95 kts) 

(5) 10° voor de gewenste PIDV/koers beginnen met uitrollen 

(6) Gecoördineerd met voeten 

(7) Vleugels horizontaal, gecoördineerd met voeten, PIDV, 100 kts 

 

Horizontale bocht. 
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Klimmende bocht 
(1) Uitkijken 

(2) Rol max 15° helling aan 

(3) Gecoördineerd met voeten (balletje in ’t midden) 

(4) Blijf uitkijken en check: 

✓ Helling 15° 

✓ Neusstand klimmen 

✓ Instrumenten (naderende hoogte, snelheid 70 kts) 

(5) 5° voor de gewenste koers beginnen met uitrollen 

(6) Gecoördineerd met voeten 

(7) Vleugels horizontaal, gecoördineerd met voeten, 70 kts 

 

Klimmende bocht. 

 

Dalende bocht 

(1) Uitkijken 

(2) Rol 30° helling aan 

(3) Gecoördineerd met voeten (balletje in ’t midden) 

(4) Blijf uitkijken in de bocht en check: 

✓ Helling 30° 

✓ Neusstand voor daalvlucht 

✓ Instrumenten (naderende hoogte, snelheid 100 kts) 

(5) 10° voor de gewenste koers beginnen met uitrollen 

(6) Gecoördineerd met voeten 

(7) Vleugels horizontaal, gecoördineerd met voeten, 100 kts 

 

Dalende bocht. 
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Steile bocht (45°) 
(1) Check motor instrumenten 

(2) Uitkijken 

(3) Neem een PIDV 

(4) Rol 45° helling aan, Gecoördineerd met voeten (balletje in ‘t midden) 

(5) Bij passeren 30° helling  2” throttle bijgeven 

(6) Blijf uitkijken in de bocht en check: 

✓ Helling 45° 

✓ Neusstand, Hoogte 

✓ Instrumenten (hoogtemeter, VSI. snelheid 100 kts) 

(7) 20° voor de gewenste koers (PIDV) beginnen met uitrollen 

(8) Gecoördineerd met voeten 

(9) Bij passeren 30° helling 2” throttle er af 

(10) Vleugels horizontaal, gecoördineerd met voeten, PIDV, 100 kts 

 

Steile bocht. 
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Langzame vlucht 

 

De langzame vlucht kan worden uitgevoerd met flaps up of met flaps down, en met snelheden  

VS+5 en VS+10. Spreek voor de oefening af welke variant je gaat doen. 

 

– Check motorinstrumenten, Carburetor heat ON/WARM 

– Uitkijken 

– Power Setting  12-15” 

– Propeller Control Speed Lever Full Forward 

– Houd hoogte vast d.m.v. neus steeds hoger, snelheid neemt af 

– Indien met flaps: zodra de snelheid in de witte band is, selecteer in stappen de flaps 

– Snelheid bijna VS+10 kts of VS+5 kts, gas bijgeven, ±22-24" 

– Vleugels horizontaal, gecoördineerd met voeten (Rechts voeten), VS+10 kts of VS+5 kts 

– Aftrimmen 

– Blijf uitkijken en check: 

✓ Neusstand, hoogte 

✓ PIDV, gecoördineerd 

✓ Snelheid VS+10 kts of VS+5 kts 

 

 PH-MFT PH-SKM 

Stall Speed Flaps Up 43 kts 43 kts 

Stall Speed Flaps Takeoff  39 kts 39 kts 

Stall Speed Flaps Landing 38 kts 38 kts 

 

 

Accelereren naar 100 kts 
 

– Rustig vol gas geven 

– Carburetor heat OFF 

– Vleugels horizontaal, gecoördineerd met voeten, PIDV 

– Neus steeds lager naarmate de snelheid toeneemt, houd de hoogte vast 

– Indien met flaps: selecteer in stappen de flaps up (Voor snelheid 81 kts passeert) 

– Snelheid 100 kts 

– Power Setting  ±27”, 2400 rpm  

– Aftrimmen 
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Air exercises 
 

De overtrek 
 

Planning, crewbriefing en controles voor de overtrek 
Het belangrijkste doel van de overtrek-oefeningen is om de vlieger bewust te maken van de naderende symptomen van 
die overtrek met als uiteindelijke doel een overtrek te voorkomen. Het tweede doel is om te leren juist te handelen 
wanneer die overtrek toch plaatsvindt. Omdat het vliegtuig zeer beperkt manoeuvreerbaar is tijdens deze oefening, 
dienen er extra veiligheidsmaatregelen te worden genomen voordat je eraan begint. 

 Maak dus eerst een plan om zorg te dragen voor een verantwoorde en veilige uitvoering. 

 

Crewbriefing: 

– Type overtrek 

– Hoogte en richting die vastgehouden zullen worden 

– Wanneer en welke manier waarop hersteld gaat worden uit de overtrek 

Binnen-checks: 

✓ Fuel boosterpump  ........................................................ : ON 

✓ Landing light .................................................................. : ON 

✓ Ignition switch  .............................................................. : BOTH 

✓ Fuel selector .................................................................. : ON 

✓ Power setting ................................................................ : ±27” 2400 RPM 

✓ Flaps ............................................................................... : UP 

✓ Motorinstrumenten ...................................................... : TEMP AND PRESSURES IN THE GREEN 

✓ Speed ............................................................................. : 100 kts 

✓ Riemen, rommel 

 

Buiten-checks – APOS 
Altitude: 

– Volledige overtrek: hersteld zijn boven 3000ft solo of 2000ft dual 

– Naderende overtrek: hersteld zijn boven 2000ft solo of 1500ft dual 

Positie, niet boven: 

– Open water (i.v.m. horizon) 

– Steden of industriegebieden 

– Vliegvelden of CTR’s 

– Ander vliegverkeer 

– Mensen massa’s 

– 4/8 bewolking of meer 
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Oriëntatie: 

– Houd je positie bij 

– Vlieg niet naar een gebied met bovenstaande punten 

– Neem PIDV of markant lijnkenmerk 

Sky clear bochten: 

– Uitkijkbochten  2x 90° of 

– Uitkijkbocht 180° (neem nieuw PIDV) 

 

 

Controles na de overtrek 

✓ Fuel boosterpump  ........................................................ : OFF 

✓ Landing light .................................................................. : AS REQUIRED 

✓ Carburetor heat ............................................................. : OFF 

✓ Power setting ................................................................ : ±27” 2400 RPM 

✓ Flaps ............................................................................... : UP 

✓ Motorinstrumenten ...................................................... : TEMP AND PRESSURES IN THE GREEN 

✓ Oriëntatie  ..................................................................... : CHECK 
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Overtrek zonder flaps 

– Zeg duidelijk dat je aan de oefening begint “Starting the exercise” 

– Throttle rustig naar idle 

– Carburetor heat ON 

– Vleugels horizontaal, gecoördineerd met voeten, PIDV 

– Propeller control speed lever Full Forward 

– Neus steeds hoger naarmate de snelheid afneemt, houd hoogte vast, niet trimmen 

– Vleugels horizontaal, richting met voeten, PIDV 

Start het herstel op: 

✓ Nose dip (zelfherstel) 

✓ Wing dip (initieel met richtingsroer, daarna rolroeren gebruiken) 

✓ Grote daalsnelheid bij volledig getrokken hoogteroer (Welke het eerst komt) 

Start het herstel op approach to stall: 

✓ Stall warning 

✓ Buffet 

✓ 5 kts boven stall speed 

 

 

Herstel met vermogen uit overtrek 

– Roep “Herstel” en zet de neus in de glijstand:  - In de glijstand voor herstel volledige stall 

- Net onder S&L stand voor herstel naderende overtrek 

– Geef rustig vol Throttle, Carburetor heat OFF 

– Bij minimaal 60 kts, neus rustig omhoog naar de klimstand (voorkom secondary stall) 

– Vleugels horizontaal, gecoördineerd met voeten, PIDV 

– Pas neusstand aan voor juiste klimvlucht, 70 kts 

– Klim terug naar uitgangshoogte en ga over in de horizontale vlucht 
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Herstel zonder vermogen uit overtrek 

– Roep “Herstel” en zet de neus lager dan de glijstand 

– Vleugels horizontaal, gecoördineerd met voeten, PIDV 

– Pas neusstand aan voor juiste glijsnelheid, 70 kts 

– Aftrimmen 

– Herstel vanuit de glijvlucht op de gewenste hoogte (zie aflevelen uit glijvlucht) 

 

Overtrek met flaps 

– Zeg duidelijk dat je aan de oefening begint “Starting the exercise” 

– Throttle rustig naar idle 

– Carburetor heat ON 

– Vleugels horizontaal, gecoördineerd met voeten, PIDV 

– Propeller Speed Control Lever Full Forward 

– Neus steeds hoger naarmate de snelheid afneemt, houd hoogte vast niet trimmen 

– Vleugels horizontaal, richting met voeten, PIDV 

– Zodra de snelheid in de witte band is, selecteer in stappen de flaps 

– Let op balloon effect, houd hoogte vast 

▪ Start het herstel op volledige stall: 

✓ Nose dip (zelfherstel) 

✓ Wing dip (opvangen met richtingsroer, geen rolroeren gebruiken) 

✓ Grote daalsnelheid bij volledig getrokken hoogteroer (Welke het eerst komt) 

▪ Start het herstel op approach to stall: 

✓ Stall warning 

✓ Buffet 

✓ 5 kts boven stall speed 

 

Herstel met vermogen uit overtrek met flaps 

– Roep “Herstel” en zet de neus: - In de glijstand voor herstel volledige stall 

- Net onder S&L stand voor herstel naderende overtrek 

– Geef rustig vol Throttle, Carburetor heat OFF 

– Bij minimaal 60 kts, neus rustig omhoog naar de klimstand (voorkom secondary stall) 

– Vleugels horizontaal, gecoördineerd met voeten, PIDV 

– Selecteer flaps T/O 

– Zet neus in de klimstand voor juiste klimsnelheid met flaps take-off 65 kts 

– Snelheid 70 kts, selecteer flaps UP 

– Klim terug naar uitgangshoogte en ga over in de horizontale vlucht 
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Naderende overtrek in dalende bocht in approach configuratie 

– Throttle terughalen naar 15“ 

– Carburetor heat ON 

– Vleugels horizontaal, gecoördineerd met voeten, PIDV 

– Neus steeds hoger naarmate snelheid afneemt, houd hoogte vast 

– Snelheid in de witte band, selecteer flaps T/O 

– Start een dalende bocht met 20° helling 

– Throttle naar idle en breng langzaam de neus omhoog 

– Start het herstel op: 

✓ Stall warning 

✓ Buffet 

✓ 5 kts boven de stallspeed met flaps (Welke het eerst komt) 

 

Herstel met vermogen uit naderende overtrek dalende bocht 

– Roep “Herstel” en zet de neusstand voor de daalvlucht 

– Rol gecoördineerd uit de bocht 

– Start de go-around procedure 

 

Naderende overtrek in de klimmende bocht zonder flaps 

– Start een klimmende bocht met 15° helling 

– Zet de neus steeds hoger zodat de snelheid terug loopt, houd 15° helling 

– Start het herstel op: 

✓ Stall warning 

✓ Buffet 

✓ 5 kts boven de stallspeed met flaps (Welke het eerst komt 

 

Herstel met vermogen uit naderende overtrek klimmende bocht 

– Roep “Herstel” en zet de neusstand horizontale vlucht 

– Rol gecoördineerd uit de bocht 

– Accelereer naar 100 kts 
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Circuit Procedures 
 

Normale take-off 

 Verharde baan, geen flaps 

 Korte baan (<800m) of gras baan: flaps T/O 

– Voor de baan op te rijden, check baseleg en final vrij en check dat de baan vrij is 

– Line-up checks voor of tijdens het passeren van de stop bar: 

– Juiste baan in gebruik (Check bolkompas en koerstol/G5) 

– Flaps checked 

– Lijn op met de centerline 

– Check windzak, stick in de wind 

– PIDV (einde van de baan) 

– Hakken op de grond, voeten van de remmen 

– Rustig vol Throttle, richting met voeten. 

– Check snelheidsmeter ‘alive’ en motorinstrumenten (2400 RPM ± 100 RPM) 

– Reduceer aileron input als de snelheid toeneemt, houd neus parallel met de horizon 

– Roteren bij 51 kts, vleugels horizontaal, zet neus tegen horizon 

– Indien nodig, neem een opstuurhoek en blijf boven (extended) centerline 

– Neem nieuw PIDV als het einde van de baan onder de neus verdwijnt 

– Laat de snelheid oplopen tot 65 kts 

– 200ft Check/selecteer flaps UP, snelheid 70 kts 

– Op minimaal 200ft Throttle 1” terug, Propeller Speed Control Lever 2400 RPM 

– Aftrimmen 

– Na het verlaten van het circuit, after take-off checks: 

✓ Landingslicht uit (indien van toepassing) 

✓ Boosterpump uit (boven 1000 ft) 

 

 

Rejected take-off 

 Voer een rejected take-off uit indien voor rotatie zich een situatie voordoet waardoor het niet / minder veilig of mogelijk 
is de take-off door te zetten. 

– Zeg “Reject!” of “Stop!” 

– Throttle rustig naar idle, houd met voeten het vliegtuig op de centerline 

– Indien nodig gedoseerd remmen 

– Meld over de radio situatie en intenties 
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Soft or Rough field take-off 
(1) Houd tijdens het taxiën het hoogteroer volledig getrokken 

(2) Maak een rollende start 

(3) Naarmate het vliegtuig meer snelheid maakt, backpressure verminderen 

(4) Het vliegtuig vliegt zichzelf los 

(5) Accelereren in het grondeffect 

(6) 60 kts, neus in de klimstand 

(7) Neusstand verlagen en accelereren naar 65  kts Vy 

– Verder als normale take-off 

 

Soft or Rough field take-off. 

 

Obstacle clearance take-off – (Short field Take-Off) 
Als om veiligheidsredenen een ‘obstacle clearence take-off nodig is, denk dan na over alle veiligheidsaspecten: motorstoring, 
verlies van vermogen, zicht op andere vliegtuigen, etc. Als alle overwegingen zijn gemaakt en er wordt besloten om een 
obstacle clearence take-off te maken, ga dan als volgt te werk: 

(1) Selecteer flaps T/O 

(2) Voeten op de remmen, vol Throttle, controleer motorinstrumenten 

(3) Remmen los, richting met voeten 

(4) Roteer bij 57 kts 

(5) Uitklimmen met 58 kts Vx 

(6) Wanneer vrij van obstakels: neusstand verlagen en accelereren naar 65 kts Vy 

(7) Ga verder als een normale take-off 

 

Obstacle clearance take-off. 
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Motorstoring na take-off (EFATO) 
De gesimuleerde motorstoring na take-off heeft tot doel de vlieger voor te bereiden voor een echte 
motorstoring na de start. De gesimuleerde motorstoring wordt door de 

instructeur geïnitieerd door de Throttle naar idle te brengen en te zeggen “simulated engine failure”. Het is de 
bedoeling dat je snel en adequaat reageert. De handelingen volgen snel achter elkaar. 

 

 

 Het is een gesimuleerde oefening! Zet dus niets af! Wijs naar de schakelaars of hendels (touch-drill only!) 

 

– Onmiddellijk neus in de glijstand, 59 kts met flaps T/O, of 70 kts met flaps UP 

– Kies een landingsveld 30° links / rechts van de neus 

– Gebruik minimale helling om obstakels te ontwijken 

– Indien mogelijk voer de korte storingscontrole uit (touch drill only!): 

– Ignition switch BOTH 

– Carburetor heat ON/WARM 

– Fuel selector open 

– Brandstof voldoende 

– Voer een glijlanding uit met gebruikmaking van (full) flaps, indien nodig 

– De instructeur zal de oefening beëindigen met de opdracht “Go-around”. 

 

Engine failure during flight 

– Onmiddellijk neus in de glijstand 

– Voer de  storingscontrole uit (touch drill only!): 

✓ Airspeed......................................................................... 70 KIAS 

✓ Electrical Fuel Pump ...................................................... ON 

✓ Ignition switch ............................................................... BOTH or START 

✓ Carburetor heat ............................................................. ON/WARM 

✓ Choke  ............................................................................ OFF 

✓ Fuel Shut-off Valve ........................................................ OPEN 

✓ Transponder .................................................................. 7700 

✓ Radio Call ....................................................................... MAYDAY MADAY MADAY 

✓ Landing Site ................................................................... DETERMINE 

– Voer de Noodlanding uit 
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Enroute procedures 
 

 

Enroute climb 

✓ Airspeed ................................................................. BEST RATE or HIGHER 

✓ Throttle ................................................................... FULL OPEN 

✓ Propeller Speed Control Lever  .............................. 2400 RPM 

 

Cruise 

✓ Power ..................................................................... 75% or LESS 

✓ Elevator Trim .......................................................... ADJUST 

 

Before joining the circuit 

✓ Altimeter ................................................................ SET QNH 

✓ Electrical Fuel Pump ............................................... ON 

✓ Landing lights ......................................................... AS REQUIRED 

✓ Ignition switch  ....................................................... BOTH 

✓ Carburetor heat ...................................................... ON/WARM 

✓ Engine instruments / fuel quantity ........................ CHECKED 

✓ Flaps ....................................................................... T/O 

✓ Throttle ................................................................... ±24” -> 70 kts  

✓ Engine instruments ................................................ CHECK 

✓ Brakes/Belts/Loose objects .................................... CHECKED/FASTENED/STOWED 

✓ Uitkijken voor verkeer in het circuit 

 

                        

Flaps alleen selecteren bij een snelheid onder 81 kts  
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VFR circuit 
 

Het Aerodrome Traffic Pattern, ofwel het circuit, is een vastgelegde vliegroute voor een bepaalde baan op het vliegveld. 
Het circuit wordt gebruikt door vertrekkend en aankomend verkeer en is er om te zorgen dat het verkeer ordelijk en 
veilig kan landen en vertrekken. 

 

Standaard circuit 
Het standaard circuit ziet er als volgt uit: 

 

Het standaard circuit. 

 

– Bij iedere start- en landingsbaan hoort een circuitgebied. Het luchtverkeerscircuit, zoals weergegeven in 
bovenstaande tekening, ligt in het circuitgebied. De verticale afmetingen van het circuitgebied lopen vanaf 
luchtvaartterreinhoogte tot 1000 ft / 300 m boven terreinhoogte (AAL). De hoogte van het standaard 
luchtverkeerscircuit is 700 ft / 210 m AAL. 

– Voordat de invoegprocedure wordt toegepast, moet de gezagvoerder kennis hebben genomen van de in het 

seinenvierkant uitgelegde grondtekens of de luchtvaartterreininformatie via de radio hebben verkregen. 

– Het vliegen over het circuitgebied om het seinenvierkant te kunnen observeren moet op een hoogte van minstens 
1000 ft / 300 m boven terreinhoogte gebeuren. 

– Activiteiten van anderen kunnen boven deze hoogte ook plaatsvinden. Het dalen of klimmen naar circuithoogte 
moet buiten het circuitgebied gebeuren. 

– Het invoegen in het luchtverkeerscircuit dient halverwege de downwind leg onder een hoek van 90° te worden 

uitgevoerd. 

– Het luchtverkeerscircuit wordt verlaten onder een hoek van 45º halverwege de crosswind leg. De klim of daling tot 
kruishoogte moet buiten het circuitgebied plaatsvinden. 

– Op de luchtvaartterreinen waar men ook zweefvliegt, kunnen specifieke regels gelden, bijvoorbeeld om de risico’s 
van een botsing met lierkabels te verminderen. 

▪ Zie het AIP, AIS-NETHERLANDS.NL. ENR 1.2 - 8  CIRCUIT PROCEDURES FOR AERODROME TRAFFIC 

Is er geen ATC of radio online dan kun je simuleren dat het vliegveld overvliegt om naar het signaal area te kijken welke 
baan in gebruik is. Dit doe je op minimum 1200ft AGL. 
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Circuit en normal landing 

✓ Flaps up (200 ft) 

✓ Throttle 1” terug halen, RPM naar max groen (200 ft minimum) 

✓ Bij 700 ft, Throttle terughalen naar ±21”, -> 70-75 kts, aftrimmen 

✓ Uitkijken, draai naar crosswind 

✓ Uitkijken, draai naar downwind 

✓ Controleer continue op downwind, ‘HARS’: 

✓ Hoogte controleren 

✓ Afstand tot de baan 

✓ Richting parallel aan de baan 

✓ Snelheid 70-75 kts 

✓ Downwindchecks:  

✓ Electrical Fuel Pump  ....................................... ON 

✓ Landing Light ................................................... ON 

✓ Ignition switch ................................................. BOTH 

✓ Carburetor heat .............................................. ON/WARM 

✓ Flaps ................................................................ T/O 

✓ Throttle ........................................................... ±24” -> 70 kts  

✓ Engine instruments ......................................... CHECK 

                        

Flaps alleen selecteren bij een snelheid onder 81 kts 

✓ Uitkijken voor inkomend verkeer 

✓ Threshold onder een hoek van 45-60° achter de vleugel, draai in naar baseleg 

✓ Haal tegelijkertijd het Throttle terug naar 15” (initieel, aanpassen waar nodig) 

✓ Snelheid 70 kts 

✓ Ongeveer 20° voor de extented centerline, draai met 15° helling (max 20°) naar final 

✓ Rol uit op de centerline 

✓ Final checks: 

✓ Flaps ................................................................ LDG 

✓ Propeller Speed Control Lever ........................ MAX RPM 

✓ Snelheid  .......................................................... 65 kts 

✓ Uitkijken (zie de normale landing) 
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Het standaard circuit (verharde baan). 

 

 

Normale landing 
(1) Positioneer het vliegtuig op een ±3° glijpad en mik op de threshold 

(2) Naarmate het vliegtuig dichter bij de baan komt, kijkpunt verleggen naar einde van de baan 

(3) Na het passeren van de threshold de daalsnelheid verminderen (afronden) 

(4) Ga op 1m hoogte over in de horizontale vlucht en breng tegelijkertijd langzaam de Throttle naar idle 

(5) Gebruik rolroer om boven de centerline te blijven en richtingsroer om de neus opgelijnd te houden met de 
centerline 

(6) Naarmate de snelheid afneemt neus steeds hoger plaatsen om hoogte vast te houden (flare) 

(7) Land het vliegtuig op de hoofdwielen 

(8) Rolroer in de wind om motorkap parallel met horizon te houden 

(9) Hoogteroer vasthouden in de positie waarin de hoofdwielen geland zijn. Door de verminderende snelheid zal 
het neuswiel langzaam zakken 

(10) Rustig remmen indien nodig 

(11) Zet het vliegtuig stil na de stop bar en voer de after landing checks uit 

 

De normale landing. 
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 Ga niet extra hard remmen om alsnog een afslag eerder de baan te willen verlaten. Dat kan heel snel leiden tot 
klapbanden! 

 

Flapless landing 

– Vlieg een standaard circuit 

– Bij indraaien naar baseleg haal de Throttle terug naar 15” 

✓ Vlieg een normaal circuit (zie Circuit), met dien verstande dat er geen Flaps geselecteerd worden 

✓ De snelheden resp. zijn: 

✓ Downwind: ............................................................. 70 kts 

✓ Base: ....................................................................... 70 kts 

✓ Final: ....................................................................... 70 kts 

– Voer een normale landing uit (zie Normale Landing), houd er rekening mee, dat ten gevolge van de FlapLess Landing: 

– Het vliegtuig directer reageert op (hoogte-) roeruitslagen 

– Het vliegtuig (veel) langer blijft uitzweven boven de baan 

– De benodigde baanlengte groter is dan bij een normale (Full Flap) landing 

✓  

Soft field landing 
Een onverharde baan geeft meer weerstand dan een verharde baan. Wanneer de hoofdwielen de grond raken, 
heeft het vliegtuig de neiging om onmiddellijk af te remmen en de neus wil naar de grond. Houd het neuswiel 
zo lang mogelijk af. 

– Vlieg een standaard circuit en normale final 

– Flare maximaal uit en hou na landing het hoogteroer volledig getrokken 

– Na de landing en gedurende taxiën de stick volledig getrokken houden 

(1) Positioneer het vliegtuig op een ±3° glijpad en mik op de threshold 

(2) Naarmate het vliegtuig dichter bij de baan komt, kijkpunt verleggen naar einde van de baan 

(3) Na het passeren van de threshold de daalsnelheid verminderen (afronden) 

(4) Ga op 1m hoogte over in de horizontale vlucht en breng tegelijkertijd langzaam de Throttle naar idle 

(5) Gebruik rolroer om boven de centerline te blijven en richtingsroer om de neus opgelijnd te houden met de 
centerline 

(6) Naarmate de snelheid afneemt neus steeds hoger plaatsen om hoogte vast te houden (flare) 

(7) Land het vliegtuig op de hoofdwielen 

(8) Rolroer in de wind om motorkap parallel met horizon te houden 

(9) Hoogteroer vasthouden in de positie waarin de hoofdwielen geland zijn. Door de verminderende snelheid zal het 
neuswiel langzaam zakken 

(10) Rustig remmen indien nodig 

(11) Houdt na de landing en gedurende de taxi de stick volledig getrokken. 
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De soft field landing. 

 

 
 

Shortfield landing 

– Vlieg een standaard circuit 

– Nadat op final uitgedraaid is, full flaps selecteren 

– Hou 3° glijpad en mik op iets voor de threshold 

– Neusstand voor 60 kts, Throttle om glijpad vast te houden 

– Maak een normale landing 

– Nadat ook het neuswiel geland is, flaps UP en gedoseerd remmen 

 

Go-Around, Balked Landing 
Het is altijd mogelijk dat de baan niet vrij is of dat je niet stabiel op final zit zodat je geen veilige landing kunt maken. In 
zo’n situatie getuigt het van goed ‘Airmanship’ om de landing niet door te zetten. Een go-around is dan de beste optie. 

De procedure is het zelfde op een grasbaan. 

 

 Let op:  Procedure kan per vliegveld verschillen. 

 

Zie checklist 

(1) Zeg “go around” 

(2) Propeller Speed Control Lever Full Forward, throttle full forward, carburetor heat off 

(3) Flaps T/O 

(4) Neus in klimstand voor 58kts(Vx) 

(5) Zodra vrij van obstakels accelereer naar 65(Vy) 

(6) Draai indien nodig om ander verkeer in zicht te houden en lokale situatie dit toelaat naar dode zijde van baan. 

(7) Doorgaan als normale TO  
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De go-around (verharde baan). 

 

 

 

 
 

 Tijdens de go-around kan het gebeuren dat het eventuele andere verkeer onder de vleugel uit het zicht verdwijnt. 
Probeer dit te voorkomen! 

 

 

Circuit bij Slecht Weer 

– Blijf altijd vrij van de wolken 

– Pas eventueel de circuithoogte aan 

– Zorg voor voldoende (grond-) zicht 

– Vlieg het circuit niet te groot Houd het veld goed in de gaten 

– Controleer de vliegrichting(en) met het kompas 

– Vlieg niet (te) lang door onder (te) marginale condities 

 

Circuit bij Turbulent Weer 

– Vlieg zoveel mogelijk een normaal circuit (zie Circuit) 

– Streef naar de correcte hoogtes & snelheden, zonder deze krampachtig te proberen vast te houden 

– Overweeg een FlapLess Landing (zie FlapLess Landing) 

– Houd op Base en Final een 5 kts hogere snelheid aan dan normaal 
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Zijwind Technieken (Crosswind) 

– De maximale gedemonstreerde dwarswind component is 15 kts 

Tijdens de start: 

✓ Houd het stuur in de wind (maximale uitslag) 

✓ Breng de stick met toenemende snelheid geleidelijk naar het midden; op het moment van loskomen zal de stick 
weer (nagenoeg) neutraal staan 

✓ Houd op de baan richting vast met voeten; ten opzichte van een start zonder zijwind, zal bij wind van links zal 
meer rechts voeten gegeven moeten worden en bij wind van rechts minder rechts (tot zelfs links) voeten 
gegeven moeten worden. 

Na de start: 

✓ Stuur gelijk op voor de wind, opdat je niet weggeblazen wordt van de RunWay heading 

Tijdens het circuit: 

✓ Stuur op voor de (zij-) wind, volg netjes het circuit 

Tijdens de landing: 

✓ Geef na Throttle idle/tijdens het afronden voldoende voeten om de neus in de richting van de baan te brengen 

✓ Breng gelijktijdig / geleidelijk het stuur in de wind, zodanig dat het vliegtuig niet gaat afdrijven 

✓ Kijk goed, en blijf goed kijken, naar het einde van de baan 

✓ Zorg met kleine correcties met de voeten, dat de neus in de baanrichting blijft 

✓ Zorg met kleine correcties met de rolroeren, dat het vliegtuig niet naar een van de zijden van de baan afdrijft 

✓ Vang de landing normaal af 

✓ Het hoofdwiel aan de kant van de zijwind zal als eerste de baan raken, daarna het andere hoofdwiel en dan 
laatste het neuswiel 

✓ Bij sterke zijwind kan het verstandig zijn om een FlapLess landing uit te voeren 

 

Zijwind. 
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Abnormal Procedures 
 

Noodlanding 
De gesimuleerde motorstoring wordt door de instructeur geïnitieerd door de  Throttle naar idle te brengen en te zeggen 
“simulated engine failure”. 

 

 Het is een gesimuleerde oefening! Zet dus niets af! Wijs naar de schakelaars of hendels (touch-drill only!) 

✓ Hou hoogte vast tot snelheid bijna 70 kts is 

✓ Propeller Speed Control Lever Full Forward 

✓ Zet de neus in de glijstand, links voeten 

✓ Aftrimmen 

✓ Check waar de wind vandaan komt 

✓ Stel een plan op afhankelijk van de situatie en start de bocht naar downwind of base 

✓ > 1500ft downwind met 1000ft punt 

✓ < 1500ft direct base 

✓ < 700ft direct final 

✓ Voer de storings controle uit 

✓ Electric Fuel Pump  ................................................. ON 

✓ Ignition switch ........................................................ BOTH 

✓ Carburetor heat ...................................................... ON/WARM 

✓ Choke  ..................................................................... OFF 

✓ Fuel Shut-off Valve  ................................................ OPEN 

– Check motorinstrumenten en hoeveelheid brandstof 

– Kies een geschikt landingsveld binnen bereik en in de wind 

– Indien downwind procedure kies het 1000ft punt en vlieg hier naartoe 

– Mayday call, ELT op manual, transponder code 7700 

– Controleer: 

✓ Neusstand / snelheid 70 kts, afgetrimd 

✓ Gecoördineerd (links voeten) 

✓ Aanvliegplan / Hoogte 

 

  



PROCEDURES 
KATANA DV20 

 

PROCEDURES DV20 – NL – VERSIE 1.3 –20220612      37 

– Threshold onder een hoek van 30° achter de vleugel, draai in naar base 

– Mik op 1/3 van het veld 

– Indien 1/3 van het veld gehaald kan worden - flaps take-off 

– Plan een full flap landing met 55 - 60 kts 

– Na selecteren flaps landing mik op begin van het veld 

– Indien zeker is dat motor niet meer gaat starten en flaps zijn gezet, CRASH DRILL: 

 (touch drill only) 

✓ Ignition switch ........................................................ OFF 

✓ Master switch ......................................................... OFF 

✓ Fuel selector ........................................................... CLOSED 

✓ Throttle ................................................................... FULL OPEN 

✓ Riemen ................................................................... VAST 

– Voer een short / softfield landing uit 

 

Noodlanding. 
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Geschatte Gliding Distance 
De maximale L/D-verhouding (L/Dmax) van een Katana is ongeveer 14, dus de glijverhouding is ongeveer 14:1 - voor elke 
14 vooruit gereisde eenheden verliest hij 1 eenheid hoogte. De Katana zal dus ongeveer 14.000 voet glijden voor elke 
1.000 voet beschikbare hoogte. Dit is een vrij typische waarde voor de Katana. 

 

Glide distance (geen wind en niet op schaal). 

 

 

 

 

 

Glide distance (met wind en niet op schaal). 
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Voorzorgslanding 
Het vliegtuig moet in een technisch goede staat zijn voor deze procedure! Anders, zie noodlanding. 

Vlieg genoemde hoogtes alleen indien de wolkenbasis en obstakels dit toelaten. 

 

✓ Daal naar 500ft en draai met de wind mee (downwind) 

✓ Kies een geschikt landingsveld in de wind 

✓ PAN PAN call 

✓ Positioneer het vliegtuig op een 500ft  downwind 

✓ Throttle naar  15”, draai daarna naar base en begin te dalen  

✓ Draai naar final naast het veld en level af op 200ft 

✓ Throttle bijgeven naar ±21”, snelheid 70-75 kts, GEEN DALING MEER! 

✓ Voer een inspectierun uit naast het veld en start timing (± 40 m / 135ft per/sec) en check 

▪ Slope 

▪ Obstakels 

▪ Lengte (Zie timing tabel)  

▪ Baangesteldheid 

▪ Vrije in- en uitvliegstrook 

– Start een go-around procedure aan het einde van het veld 

– Klim terug naar circuithoogte 

– Level af, Throttle terug naar ±21”, snelheid 70-75 kts 

– Draai naar crosswind en vervolgens naar downwind 

– Downwindchecks 

– Throttle naar  15”, draai daarna naar base en begin te dalen  

✓ Draai naar final 

– Final checks: 

✓ Flaps landing 

✓ Propeller Speed Control Lever Full Forward 

✓ Snelheid 55 – 60 kts 

Voer een short/soft field landing uit 
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De voorzorgslanding. 

 

 

 

INSPECTIE RUN + TIMING 

Minimale landings distance @500m 

Grond snelheid Meters per seconden Aantal seconden  

60kts 31 m/s 16 

70kts 36 m/s 14 

80kts 41 m/s 12 

90kts 46 m/s 11 
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