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Beste Clubgenoten,

Zoals beloofd: er valt voortgang te melden over het besluit om een van de Warriors met een 
Glass Cockpit uit te rusten. We hebben de knoop doorgehakt: de G-BJSV is de gelukkige. De 
BJSV heeft wat oudere avionics en zal meer profiteren van deze upgrade dan de SCT die er 
sinds de oplevering al strak uitziet. De DRT zou door Glass (nog) duurder worden waardoor 
het verschil tussen de Archer en de Warriors/Cadet te groot wordt en de VFC - onze rots in de 
branding - wordt vooralsnog gelaten zoals hij is.

Inmiddels is er een good doordacht ontwerp met dank aan een aantal professionals binnen de 
club die hebben geholpen met het bepalen van de cruciale details.

Het doel was een ontwerp te maken dat voldoet aan de volende eisen:

1) Lessen en verhuren voor normaal VFR op Glass

Dit is vooral voor de huidige leden van toepassing.
Nieuwe leerlingen die op Glass willen vliegen worden bediend.

2) Lessen en huren IFR op Glass

Door het nieuwe ontwerp van het dashboard krijgen we een volwaardig IFR-uitgeruste 
kist die zowel voor EHLE-nieuwe-stijl als alle IFR-uitgruste vliegvelden in Europa 
geschikt is (ILS, RNAV en RNAV1 (P-rnav)).
Mocht de ATO besluiten IFR lessen te geven: met dit ontwerp kan het.
Er zijn veel IFR-vliegers die een betaalbare IFR-kist zoeken om hun uren te maken: dat 
kan dan ook met de BJSV.

3) Future-proof ontwerp

We hebben ons best gedaan ervoor te zorgen dat het ontwerp geschikt voor de 



We hebben ons best gedaan ervoor te zorgen dat het ontwerp geschikt voor de 
verwachte veranderingen op EHLE.
De (toekomstige) mogelijkheden om VFR-brevet-uitbreidingen zoals ‘en route’ en 'Nacht 
VFR’ te kunnen ondersteunen (voor les én verhuur).

Al met al, we zijn er nu van overtuigd dat dit ontwerp aan bovenstaande eisen maximaal 
voldoet waarbij we zonder al te veel moeite het oorspronkelijke ontwerp enigszins hebben 
aangepast en uitgebreid.

Wat we voorlopig niet doen, is een Traffic Alert and Avoidance System installeren. Dit zou 
eventueel op een later moment kunnen - de G500 kan dat makkelijk hebben maar het zou 
weer verhoging van de uurprijs betekenen. (Installatie plus abonnement.)

Concreet: het Dashboard VCF 2.0 Glass Cockpit wordt uitgerust met de volgende avionics:

Garmin G500        Zoals eerder aangekondigd
430W(aas/Egnos) nav/com + RNAV1   RNAV1 (ook wel "precision RNAV" 
genoemd) is de norm tegenwoordig 
Extra Nav en com (details nader te bepalen)  IFR vereist back-up nav en com

Bestaande DME       back-up systemen
Bestaande horizon
Bestaande altimeter
Bestaande speed indicator

Bestaande motor-instrumenten    identiek aan huidige situatie

Verder mag ik van de ATO doorgeven dat zij bezig is met het maken van 
trainingsprogramma’s met bijbehorende syllabi voor: 

VFR -> VFR-Glass voor klassieke VFR-vliegers die op Glass willen leren vliegen.
nieuwe leerling die direct op VFR-Glass willen leren vliegen.
Tevens wordt nagedacht over een IFR-syllabus voor VFR-vliegers die IFR-Glass willen 
leren en VFR-Glass vliegers die ’terug’ naar Klassiek-VFR willen.

 
Voor diegenen die zich nu alvast willen verdiepen in de stof: er zit huiswerk in alle opleidingen 
en een onderdeel daarvan bestaat uit het leren bedienen van de Garmin G500. De ‘earlybirds’ 
kunnen nu al daarmee aan de slag!

 https://www.dropbox.com/sh/9i3becfxgbqmmw7/AAAvKLTHAyyLMeeHfS7I3Rk3a?dl=0

Rob Labordus
Operations 

PS:
Om een heleboel vragen vóór te zijn: we zijn momenteel in de offertefase en daardoor weet de penningmeester nog niet wat de 
nieuwe huurprijs van de kist wordt - dat is een voortvloeisel van de kosten van de apparatuur, installatie, abonnementen en te 
kiezen afschrijvingsperiode.


