Eindhovense Aeroclub –
Motorvliegen

Bel na een ernstig incident of ongeval zo spoedig mogelijk:
1) het alarmnummer (112)
2) uw familie
3) de club (+31-6-43853201)
4) de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (0800-MELDOVV/+31-343-532455)

Flight Safety –
Rapportformulier
1. Categorie
2. Tijd en locatie
v/h voorval

X onveilige situatie
near miss
incident
ernstig incident
ongeval

datum
18 maart 2009

3. Betrokken
vliegtuig(en)

merk/
type
C77R

A
4. Aantallen
betrokken
personen
5. Omstandigheden

bemanning A
passagiers A
Beschrijf
-

6. Voorval –
omschrijving en
directe gevolgen

(verbetering zal risico voor incident of ongeval verminderen)
(onveilige situatie, was bijna incident of ongeval)
(lichte materiële schade of persoonlijk letsel)
(aanzienlijke materiële schade of persoonlijk letsel)
(zwaar persoonlijk letsel of overlijden)

tijdstip (UT)
16:10 UTC
registratie
PH-BSX

plaats
EHEH

PIC

soort
vluchtvlucht1 fase2
Ton Knoops
VFR
Initial
Private
climb
licht
totaal
gewond
1
0
1
0

1

land
NL

schade3
Geen

eigenaar4
A.H. Beekmans

ernstig
gewond
0
0

dodelijk
gewond
0
0

relevante informatie als:
Weer: wind light and variable, CAVOK, NSW
Luchtruimklasse: C
NOTAMs: Geen relevante Notams
Vliegplan: VFR
technische status van het betrokken materieel: eerste vlucht na 50 uurs inspectie
vluchtvoorbereiding: geen bijzonderheden, wel extra zorgvuldige Daily Inspection gedaan
brevettering, ervaring, medische status: PPL, 330 uur, 25 op type, geldig medical
betrokken luchtverkeersleidingseenheid: EHEH Twr

“TEFATO” (Total Electrical Failure After Take Off)
Na een normale take off van Rwy 22 hoorde ik in mijn headset een aantal tikkende geluiden net op het moment
dat ik de LDG (landing gear) selector in de ‘up’ stand zette. Enkele momenten later constateerde ik dat alle
displays in de radiostack donker waren, bij verdere inspectie bleek dat niets (electrisch) meer werkte!
Na de eerste schrik de eerste gedachte: ”mooi sh*t, heb ik weer, electriciteit afgesloten en mijn rekeningen heb
ik altijd op tijd betaald ;-)”. Tweede gedachte (bedankt Eddy voor het erin ‘(d)rammen’ destijds): “Aviate,
Navigate, Communicate”.
Het gebeurde in de eerste fase van de klim op plm 300 a 400 ft. Mijn (werk)collega die naast me zat en nog
nooit in een single engine kist had meegevlogen hield ik nog even onwetend van het probleem want misschien
kon ik het nog oplossen door bijvoorbeeld een electrical reset mbv de masterswitches uit te voeren. Eerst maar
eens climb power selecteren en verder naar 500ft (de non-radio hoogte) doorklimmen, First things First oftewel
Aviate (Navigate was hier niet aan de orde en Communicate kon niet meer, dat was dus gemakkelijk ;-)). Om
mezelf iets meer tijd te geven maar ‘around Wintelre’ gevlogen.
Na op 500ft te zijn afgeleveled heb ik de electrical reset geprobeerd, maar zonder resultaat (gezien de
uiteindelijke oorzaak geheel begrijpelijk). Besloten om maar direct de non-radio procedure te gaan uitvoeren (na
mijn collega nu wel op de hoogte te hebben gebracht van de situatie dmv hard roepen). Het had in dit geval
absoluut geen zin de CTR uit te vliegen en weer op 500ft terug te komen met niet werkende belangrijke
instrumenten zoals fuel indicators, oiltemp, oilpressure etc. De mannen in de toren hadden ook al door dat er
iets mis was omdat ze me een tweetal keren hadden geprobeerd op te roepen (op de ATC recordings te horen)
en omdat ik naar downwind draaide op 500ft ipv richting Hotel/Oscar te vertrekken. Tegelijkertijd de emergency
LDG down procedure gestart: LDG selector down (ging veel soepeler dan normaal), LDG circuit breaker
getrokken en op downwind aangekomen gaan pompen. 30 keer, 40 keer, er gebeurde niets, bleef heel soepel
gaan. Ik keek toen voor het eerst eens naar buiten waar het wiel moet zijn en zag dat aan mijn kant gewoon
naar buiten hangen in een stand die me als helemaal goed voorkwam en me er direct al best zeker van maakte
dat het LDG nooit aan de gear retraction cycle begonnen was. Ook het wiel aan de kant van mijn collega was
goed te zien in een goede stand (na wat uitleg van mij). Dat kon nooit zo gekomen zijn door het weerstandloos
pompen.

1

privé/passagier/vracht/combi/training/ferry/foto/sproei/sleep/para/display/
overig
2
geparkeerd/push-back/taxiën/start/klim/enroute/manoeuver/hover/daling/
circuit/nadering/landing
3
geen/licht/ernstig/vernield
4
indien van toepassing ook exploitant of vliegclub
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Inmiddels was ik ook aan het non-radio rondje voor de toren begonnen en kreeg een groene kogel te zien vanuit
mijn ooghoeken (je hebt het echt heel druk hoor). Downwind vervolgd en het gelukkige idee gekregen om te
proberen de VKL te gaan bellen. Mobieltje aangezet en geprobeerd. En jawel, ik kreeg ze direct aan de lijn, alsof
ze er op zaten te wachten! Inmiddels moest wel de bocht naar base worden ingezet, de propellor had ik al
eerder fine gezet, kon ik dat tenminste niet meer vergeten. Snel de toren gemeld (voor zover dat ging tenminste
door het kabaal en een haperende verbinding, ik heb ook nog een keer opnieuw moeten inbellen) wat het
probleem was en dat ik toch graag een keer laag langs wilde vliegen zodat zij konden kijken of ook mijn
neuswiel er normaal uitzag. In zo’n situatie is het onmogelijk te bepalen of het LDG locked is natuurlijk, maar
daar had ik toch wel veel vertrouwen in omdat ik er inmiddels, ik vertelde het al eerder, van overtuigd was
geraakt dat de gear retraction cycle nooit gestart was.
Met de telefoon aan mijn oor op 250 ft en 100Mph kreeg ik de melding dat alles er normaal uitzag. Dus heb ik
het erop gewaagd en een laag circuit (500ft) ingezet, nog een paar keer gepompt (zelfde lichte gevoel) en mijn
collega gemeld dat er een klein kansje was dat het LDG niet ge-“locked” zou kunnen zijn en dat we erdoorheen
zouden kunnen zakken bij de landing (zijn antwoord was: “OK” , heel cool Gerrit!). Riemen zaten goed vast.
Met de flaps nog in de TakeOff stand (konden natuurlijk ook niet meer omhoog of omlaag) en een veilige 90Mph
op final op de baan afgevlogen. Op short final kreeg ik nogmaals een groene lichtkogel. Heel erg zachtjes en
langzaam neergezet (kon ook goed, wind plm 00000) en gelukkig bleef alles helemaal normaal.
Na de landing de toren weer even gebeld voor taxi clearance (hadden ze toch wel een beetje plezier om kreeg ik
de indruk) en terug naar de hangar. Na shut-down bleek al snel dat er een accukabel was losgeraakt. Tsja, dan
is er inderdaad weinig electrical power !
Nu was het tijd om wat uitgebreider te bellen met de VKL en de gang van zaken nog even door te spreken.
Vanwege de toch wel gebrekkige communicatie via het mobieltje was het hen niet helemaal duidelijk geworden
dat het een total electrical failure was geweest. Zij hadden het idee gehad dat het uitsluitend om een
communication failure ging. Maar ja het was natuurlijk geen officiële R/T via de radio, de telefoonstoringen
waren niet ‘van de lucht’.
Conclusie:
Helemaal goed afgelopen, zelf denk ik dat ik het allemaal goed heb kunnen overdenken en uitvoeren ondanks de
korte tijd waarin het uiteindelijk allemaal is gebeurd. Met een ‘niet complex’ vliegtuig is het allemaal nog wat
rustiger natuurlijk, dan heb je alleen maar te maken met een ‘non radio’ procedure en niet met de extra zorg om
je LDG (tenzij je een kistje hebt met een Diesel/FADEC motor, want dan stopt alles ermee inclusief de motor, als
ik het goed begrepen heb).
Begrijp nog niet waarom het pompen licht bleef gaan, misschien had ik nog langer door moeten gaan. Zelf had
ik op dat moment de gedachte dat het misschien te maken kon hebben met het feit dat het LDG nog steeds
normaal down and locked was, hoewel ik dat niet echt kon verklaren, ook achteraf niet dus. Feit is wel (bleek na
oplossen van het probleem) dat het LDG inderdaad gewoon down and locked was (groen lampje ging aan) en
dus al die tijd is geweest.
En om maar even met een citaat uit een bekende commercial te eindigen:
“Wel heel druk in je eentje”, dit alles gebeurde binnen een minuut of 6.
Ton Knoops.
Naschrift:
De emergency gear lever heb ik later na overleg met de GWK geprobeerd toen
de BSX gewoon in de hangar stond en toen was er ogenblikkelijk tegendruk,
kon hem nog nog maar net een (1) keer bewegen.

Fig. 1: GPS track met orbit voor de toren, inspectieronde en landingsronde.
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7. Gegevens
rapport

8. Overige
opmerkingen,
analyse,
aanbevelingen

datum/plaats
20 maart 2009

auteur
Ton Knoops

rol
PIC

organisatie
EACm

e-mailadres

3 mei 2009

J. van
Duivenbode

Flight
Safety

EACm

jvd@rightbase.nl

--

tlf
--

Aanvullingen door het Flight Safety Team:
Analyse grondoorzaak
Onderzoek van het toestel door de GWK heeft aangetoond dat de vleugelmoer (zie fig. 2) waarmee één van de
accupolen vastzat, zichzelf had losgewerkt, ondanks de uitgevoerde controle hierop. De GWK meldt voorts dat
de vleugelmoeren moeilijk bereikbaar zijn en dat er geen speciaal gereedschap voor beschikbaar is.

Fig. 2: Vleugelmoer en contactring van de accupool.
Aanbeveling
Het verdient de aanbeveling om een dergelijk speciaal gereedschap aan te schaffen dan wel te vervaardigen
zodat deze vleugelmoeren zonder risico op beschadiging en met gepast moment aangehaald alsook losgehaald
kunnen worden.
Opmerking t.a.v. het landingsgestel
Ten aanzien van het geen weerstand voelen in de hydraulische handpomp is het aannemelijk dat het gear
weliswaar volledig “uit” was, maar er nog net een extra pompslag nodig was om de tegendruk te voelen. Bij
storingen waarbij geen onmiddelijk gevaar dreigt is het aan te bevelen om de tijd te nemen om rustig de checks
af te werken aan de hand van de checklist. In dit specifieke geval was de lichte onzekerheid over het “down and
locked” zijn van het landingsgestel dan waarschijnlijk weggenomen. Niettemin feliciteert het Flight Safety Team
de PIC met zijn kordate en succesvolle optreden, aangevuld met een interessant rapport!

N.B. Voor publicatie in het kader van lessons learnt zullen persoonlijke gegevens waar nodig en mogelijk
worden verwijderd. Voor dit specifieke rapport is, in overleg met de PIC, echter niet voor anonimiteit gekozen.

2

fs_0904_BSX_TEFATO.doc

versie 2, 3 mei 2009

Dien elk rapport in bij de Thema Groep Flight Safety (TGFS), email jvd@rightbase.nl.
Rapportering is een wettelijke verplichting, zie AIC-B 14/99.
Daarom zal de TG-FS rapporten doorgegeven aan: 1)
Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV), Postbus 95404, 2509 CK
Den Haag, email info@onderzoeksraad.nl, 2) IVW/DL, Unit
Strategie en Bestuur, t.a.v. de coördinator ongeval- en
incidentmeldingen, Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp, email
air@ivw.nl.
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