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HOT deelnemers 

7 mei 2016 11:30 uur Harskamp 

Vergadering 
belegd door 

HOT 2016 

Type vergadering HOT deelnemers 

Organisator Jan Oudshoorn 

Notulist Barbara Audier 

Voorzitter  

Aanwezigen N.v.t. (Albert en Geert afwezig, groep verder compleet)  

Algemeen 

  

Opmerkingen  

 Tripkit staat al op de website. Deze wordt komende dagen nog aangevuld  (oa Skydemon 
files) en zal maandag of dinsdag as compleet zijn . 

 Safety pilot is geen gezagvoerder, de eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de 
gezagvoerder. Om achteraf vragen te voorkomen dient dit vooraf te worden aangetekend op 
HTL/journaal. 

 Instructeur heeft wel altijd eindverantwoordelijkheid. 

 Voor iedere trip is het verstandig om te overleggen wat de gezagvoerder verwacht van de  
safety pilot/instructeur. 

 Hoe is de HOT 2016 georganiseerd? Bram en Jan: vluchtvoorbereiding, Reinoud heeft contact 
met de vliegvelden onderhouden en Margot de hotels. Arno doet de financiële afhandeling. 

 Overnachting voor  de Trip in Weert graag bij Jan aanmelden voor reservering . 

 Kleine wijziging in de bezettingslijst van de kamers, doordat Albert niet met Polina reist, 
maar Arthur. 

 Lijstje met noodnummers is gemaakt, beheer bij Bram en Jan.  

 Lijst met paspoorten kopie en handtekeningen voor bij de bagage in de bus , is compleet. 

 Afspraak altijd de helikopters parkeren met tie-downs 
 Zorg dat je altijd je papieren bij je hebt voor eventuele controles, zowel brevet als paspoort.  

 Indien beschikbaar kopie AOC mee voor eventuele accijnzen . 

 Tanken bij aankomst, zodat de volgende ochtend iedereen meteen klaar is voor vertrek. 
 Petjes en hesjes worden uitgedeeld op Budel  

 Stroomvoorziening GPS, alle heli’s hebben een XLR of sigaretten aansteker, Frank neem t 
externe stroombronnen mee voor noodgevallen.  
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Lijst maken met telefoonnummers deelnemers zodat we tijdens 
de trip elkaar kunnen bereiken. 

Jan/Bram  

   

Planning 

  

Opmerkingen  

 Als het weer het toelaat worden de heli’s op de dag zelf naar Budel gevlogen, anders de dag 
van te voren. 

 Dag 1 
 Budel vervroegd opengesteld vanaf 8 uur. Graag voltanken!!  

 09:00 LT ontbijt 

 10:00 LT vertrek 
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 Indeling voor de eerste dag is gemaakt, zodat de PIC de vlucht kan voorbereiden , zie 
hiervoor het schema. 

 Tijdens de tour zal geprobeerd worden dat er in de eerste die aankomen de ground handling 
wheels aan boord zijn. 

 Tijden de tour zal er rekening/afspraken worden gemaakt m.b.t. separatie bij vertrek. 

 Er wordt geen formatie gevlogen. 

 Bagage, Op dinsdag 7-6-2016 moet de bagage voor 15:00 uur LT in Harskamp zijn. 
Alternatief 1:  8-6-2016 vóór 8:00 LT Budel, alternatief 2: naar Heythuysen. 

 Er is geen ruimte voor  bagage in de helikopter. 

 De indeling van de vluchten op dag 2-4 worden door Jan gemaakt, verzoeken of 
opmerkingen graag bij hem. 
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Tripkit/route 

  

Opmerkingen  

 De route nummering is anders dan voorgaande jaren; alles van dag 1 begint met 1, daarna 
het nummer van de route. De “B” geld een alternatieve route . Dag 2 beginnen de routes met 
2 enz. 

 De geplande routes hebben de ruimte om er van af te wijken. 
 Routes zijn gepland via vliegvelden, houd er rekening dat niet altijd verstandig is om 

overhead te vliegen. 

 SUP’s worden op de dag zelf uitgeprint  
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