
 

 

  

Alleen vliegen of niet, dat is de vraag. 
Samenvliegen met een “Jet” 

 
 

 
Inleiding 
We merken dat het steeds drukker wordt op de club. Gezellig, maar het kent ook een 

nadeel, namelijk dat we het luchtruim met meer vliegtuigen (gelijktijdig) moeten 
delen. Met wat onderling overleg is dat natuurlijk heel goed te doen. Gecompliceerder 

wordt het als één van de vliegtuigen aangedreven wordt door een straalturbine (voor 
het gemak noemen we dit vanaf nu een Jet). Op basis van de “nieuwe” regels 

(maatwerkvoorschrift 2017) en het akoestisch onderzoek in 2009 bij de HLC 
uitgevoerd wordt duidelijk gemaakt wat wel en niet kan in het kader van het 
samenvliegen met een Jet.  

 
Samenvliegen of niet? 

De regelgeving laat toe dat een Jet samenvliegt met elektrisch aangedreven 
vliegtuigen (dus ook elektrozwevers). Het is wel van belang dat een aantal 
praktijkafspraken worden nageleefd. 

• De Piloten onderling hebben geen bezwaar het luchtruim gelijktijdig te delen, dit 
voor de vlucht met elkaar bespreken. Als één van de (Jet) vliegers liever alleen 

vliegt moet dat gerespecteerd worden; 
• De aard van de vliegtuigen het samenvliegen binnen onze vliegcirkel verantwoord 

toelaat (geluid en vlieggedrag). Dit is voor de praktijk als volgt vertaald:  

• de Jet heeft een relatief kleine geluidsemissie, maximale stuwkracht van de 
straalturbine is 10kg; 

• de Jet weegt maximaal 8kg (droog) 
 
Opmerkingen 

• Een Turboprop aangedreven vliegtuig valt afhankelijk van de geluidsemissie onder 
het niet tonaal brandstof- of het Jet regiem, de mogelijkheid tot samenvliegen 

wordt hierop gebaseerd;  
• In geval van twijfel kan het bestuur in het kader van het clubbelang te alle tijden 

het samenvliegen (tijdelijk) verbieden en of overgaan tot het doen van 

geluidsmetingen in de omgeving zoals beschreven in het akoestisch onderzoek uit 
2009; 

• Het samenvliegen op basis van de praktijkafspraken wordt na een half jaar 
geëvalueerd. 

 

Tot slot 
Bovenal gaat het om gezond verstand. Gezamenlijk de hobby veilig en ontspannen 

beoefenen, elkaar en de buurt respecteren staan bovenaan. Ideeën en of vragen zijn 
natuurlijk altijd welkom, u kunt hiervoor de Jetcommissie of het bestuur benaderen. 
 

 


