ratings

Aerobatic

wordt additionele rating op E A S A brevet

Met de komst van EASA (European Aviation Safety Agency) brevetten mag je straks geen
gekke manoeuvres meer vliegen zonder additionele Aerobatic Rating. Aan welke eisen
moet je voldoen en welke vaardigheden moet je dan hebben? En wat zijn de eisen voor
gekwalificeerde opleidingen en instructeurs? Vlieg je al aerobatics, dan kan je tot april
2018 eventueel de Aerobatic Rating verkrijgen, via een conversie-aanvraag.

U

iterlijk 8 april 2018
moet het nieuwe
EASA systeem van
brevetten en ratings
in heel Europa zijn
uitgerold. Iedere piloot
en ballonvaarder dient
dan in het bezit te zijn van een
Europees brevet, met uitzondering
van bestuurders van Annex II vliegtuigen. Bij ons worden de brevetten afgegeven door of namens de
IL&T (Inspectie Leefomgeving en
Transport - lees: Kiwa). Het brevet
en de daarop vermelde ratings is in
heel Europa geldig als het een LAPL
(Light Aircraft Pilot License) betreft
en bij een PPL (Private Pilot License) zelfs wereldwijd. Op de nieuwe
EASA brevetten kunnen diverse ratings worden vermeld. Op zich niks
nieuws, dit was op de oude brevetten ook al het geval, maar er is een
aantal nieuwe ratings ingevoerd, de
zogenaamde additionele ratings.
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Eén daarvan is de Aerobatic Rating.
Andere additionele ratings zijn:
Sailplane towing, Banner towing,
Flight test, Night en Mountain.
Aerobatics alleen nog met rating
De geldigheid van een Aerobatic
Rating beperkt zich tot de categorie
luchtvaartuigen waarvoor ze is afgegeven. Dus bijgeschreven op een
LAPL(S) geeft ze je geen bevoegdheid om aerobatics uit voeren met
een motorvliegtuig, maar wel met
een (daarvoor geschikte) zweefkist. Logischerwijs zal de invoering
van deze bevoegdverklaring ook
inhouden dat je hoe dan ook geen
aerobatics meer mag uitvoeren
zonder dat je in het bezit bent
van de vereiste rating. We moeten
dan nog wel even vaststellen wat
wordt verstaan onder een aerobatic
vlucht. Hiervoor heeft de EASA in
de COMMISSION IMPLEMENTING
REGULATION (EU) No 923/2012 de

volgende definitie opgenomen:
“Aerobatic flight means an intentional manoeuvre involving an abrupt
change in an aircraft’s attitude, an
abnormal attitude, or abnormal acceleration, not necessary for normal
flight or for instruction for licences
or ratings other than the aerobatic
rating.” Kortom: geen gekke manoeuvres zonder Aerobatic Rating.
De rating kent geen verlengingseisen en is dus onbeperkt geldig, mits
verbonden aan een geldig brevet.
Eisen en bekwaamheden
Interessant is natuurlijk om te weten waaraan je moet voldoen om in
het bezit te komen van een Aerobatic Rating. In de syllabus voor
de opleiding van het LAPL of PPL,
zul je geen onderwerp Aerobatics
aantreffen. De eisen voor het verkrijgen van de deze rating vinden
we in de EU Commission Regulation
No.1178/2011 subpart I (additional
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Piloten die al
‘aerobatically active’ zijn
kunnen door middel van
een conversie-aanvraag
bij het Kiwa in het bezit
komen van de
Aerobatic Rating
ratings) AMC1 FCL.800. (FCL - Flight
Crew Licensing, red.). Een hele mond
vol en dat geeft ook min of meer aan
dat het er allemaal niet eenvoudiger
(of leuker) op wordt met die nieuwe
Europese regelgeving. In de AMC
(Acceptable Means of Compliance

and Guidance Material to Part FCL)’
staat omschreven welke vaardigheden (praktijk en theorie) je moet
hebben. Als kandidaat moet je minimaal in het bezit zijn van het LAPL
en tenminste 40 uur als PIC hebben,
of in het geval van zweefvliegtuigen; 120 starts. Verder zal je een
trainingscursus moeten volgen bij
een gekwalificeerde ATO (Approved
Training Organisation).

hij/zij in het bezit moet zijn van een
Aerobatic Rating en aantoonbaar
over voldoende vaardigheden moet
beschikken om deze opleiding te geven. Een FI die in het bezit is van een
Aerobatic Rating en daarbij ook nog
eens gekwalificeerd is door een FI.FI,
is bevoegd om aerobatics instructie
te geven. Zie EU Commission Regulation No.1178/2011 FCL.905.FI voor
verdere details.

Eisen voor ATO’s en Flight Instructors (FI’s)
Een ATO die een opleiding voor de
Aerobatic Rating wil aanbieden, zal
in ieder geval moeten beschikken
over een goedgekeurde syllabus
en één of meer FI’s (Flight Instructors) die deze opleiding kunnen en
mogen geven. Voor de FI geldt dat

Tijdelijke conversiemogelijkheid
Aerobatic Rating
Piloten die al ‘aerobatically active’
zijn kunnen door middel van een
conversie-aanvraag bij het Kiwa
(categorie: Aeroplane) en bij de IL&T
(categorie: Sailplane) in het bezit
komen van de Aerobatic Rating.
Op de IL&T site vind je het rapport

Verplichte aerobaticscursus
De door een ATO verzorgde aerobaticscursus moet
minimaal de volgende onderwerpen bevatten:
THEORIE
1. human factors and body limitation
2. technical subjects
3. limitations applicable to the specific aircraft
category (and type)
4. aerobatic manoeuvres and recovery
5. emergency procedures
PRAKTIJK
1. confidence manoeuvres and recoveries
2. aerobatic manoeuvres
Ook moet de kandidaat minimaal 20 starts (zweefvliegen) of 5
uur (motorvliegen) aerobatic instructie hebben gekregen. Voor
meer gedetailleerde informatie, zie de AMC1 FCL.800.
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Conversion Aerobatic Rating. Hierin staat exact omschreven aan welke eisen je moet voldoen om tijdens
de overgangsperiode, die dus tot 8 april 2018 loopt,
deze rating op je bewijs van bevoegdheid te krijgen.
Ook vind je hier de benodigde formulieren en een
lijst van de door de IL&T aangewezen evaluatoren die
een advies mogen geven voor het verkrijgen van de
rating. Na 8 april 2018 is het niet meer mogelijk om
via de conversiemethode in het bezit te komen van de
rating.
Zweefvliegers hebben de mogelijkheid om naast de
EASA rating een beperkte rating aan te vragen. Deze
geeft de bevoegdheid om alleen positieve G-figuren
uit te voeren. Eenmaal verkregen, blijft ook deze
beperkte rating altijd geldig (maar ook hier geldt weer:
mits verbonden aan een geldig brevet).
tekst: Sape Miedema
fotografie: Henk Tito
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