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Beste Clubgenoten,

Update G-BJSV
Vandaag heeft ons onderhoudsbedrijf de opdrachten gekregen voor de inbouw van een 
G500+G5 Glass Cockpit en voor het herstel van de schade als gevolg van de carburateur-
brand.
De hoop (en verwachting) is dat we eind oktober met de eerste flight-checks kunnen 
beginnen maar omdat dit een flinke ingreep is, kunnen er afwijkingen in de planning 
ontstaan. De ATO is druk bezig met de syllabi en verdere opleidingstrajecten en zal, naar 
verwachting, op tijd klaar zijn.

Vriendelijk verzoek om geen onnodig gebruikt te maken van de gastvrijheid van Dynamic 
Aviation om de voortgang aan de BJSV te aanschouwen - ze hebben hun handen echt vol 
de komende tijd. Ik zal daarentegen geregeld jullie nieuwsgierigheid bevredigen middels 
deze berichten - met plaatjes!

Nieuwe Checklists
De manier waarop we met checklists omgaan zal enigszins veranderen. Na de introductie 
van de huidige checklists (Version-1, Revision-2) zijn er klachten binnengekomen over de 
indeling en het gebruikersgemak ervan. De komst van een Glass cockpit maar ook 
wetgeving maak het noodzakelijk om kist-eigen checklists te maken: elke kist is immers 
anders. Bovendien, om het werkbaarder te maken wordt de noodzakelijk informatie 
opgedeeld in drie separate delen: a) Basis checklist, b) Emergency procedures and c) 
Walkaround checklist. 

Onze huis-vormgever, Casper Meijer (inmiddels gebrevetteerd) bemoeit zich er (o.a.) mee, 
dus heb ik er alle vertrouwen in dat we een verbetering krijgen waar we allemaal blij van 
worden. Ik verwacht dat we over een maand de eerste versie van deze checklists kunnen 
aanschouwen en aan praktijktests kunnen onderwerpen.

Ten slotte, in voorbereiding op deze veranderingen en om een aantal punten te 
verduidelijken in de huidige checklist, komt er een Version-1, Revision-3 in alle kisten te 
liggen (en bij de FO’s af te drukken in geval van verlies).

Samengevat:
1) BJSV wordt Glass G500+G5;
2) Nieuwe kist-specifieke en anders ingedeelde checklists zijn in voorbereiding;



2) Nieuwe kist-specifieke en anders ingedeelde checklists zijn in voorbereiding;
3) Gebruik vanaf 9 september Checklist Version 1, Release 3.

Rob Labordus
Operations


