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De laatste jaren wordt als mogelijke oorzaak van on-

gevallen in de civiele Iuchtvaart regelmatig een gebrek

aan basisvliegvaardigheden van de bemanning genoemd.

Vliegers zouden onvoldoende vertrouwd zijn met het ge-

drag van hun vlieguig aan de randen van de 'flight enve-

lopei Ook zouden ze door de grote mate van automati-

sering van moderne verkeersvliegtuigen worden ontmoe-
digd om tijdig in te grijpen als zich een noodsituatie voor-

doet. Onlangs meldde het Britse vakblad Flight lnternatio-

nal de resultaten van onderzoek naar enkele ongevallen

die de rol van de bemanning - wat mij betreft - in een

enigszins nieuw daglicht plaatsen. ln april 2012 raakte de

romp van een Titan Airuvays Boeing 737-500 tijdens de

start de baan omdat bij het loskomen de snelheid te laag

was. De vliegers hadden de snelheid waarbij moest wor-
den 'geroteerd' (de neus omhoog moest worden ge-

bracht), berekend met een Electronic Flight Bag (EFB)

computer. De computer hanteerde echter het - te gerin-

ge - startgewicht van de vorige vlucht. De vlieger had de

EFB op stand-by geschakeld en dacht dat alle gegevens

van de vorige vlucht waren gewist. Hiervoor was het ech-

ter nodig de EFB geheel uit te schakelen.

Procedures
De reactie van de ongevalsonderzoekers was voorspel-

baar, terecht en wellicht onvoldoende. De luchtvaart-

maatschappij moet de procedures voor het gebruik van

EFB's verscherpen en de Europese luchtvaartautoriteit

moet de regels voor het goedkeuren van EFB-apparatuur

herovenrvegen. Natuurlijk moet dit gebeuren; dit soort
ongevallen is vermijdbaar en kan zich gemakkelijk op-

nieuw voordoen als de regels niet worden aangescherpt.

Maar ondanks het feit dat ik slechts beperkte vliegerva-

ring heb, vraag ik me af waarom de vliegers tijdens het

roteren niet hebben gevoeld dat er iets niet klopte. Tij-

dens de opleiding op eenmotorige vlieguigen leer je om
desnoods zonder snelheidsmeter te vliegen en dan bij-

voorbeeld het moment van overtrekken aan te voelen.

De hydraulische besturing van een Boeing 737 geeft de

vlieger minder gevoel voor het vliegtuig, maar zelfs als

passagier kun je tijdens start en landing min of meer voe-
len wanneer het vliegtuig op het punt staat los te komen

of de baan te raken.

De vraag die ik wil stellen, is tweedelig: in hoevene kun-

nen vliegers van een groot verkeerstoestel in zekere ma-

te aanvoelen of bijvoorbeeld het vliegtuig genoeg hefuer-

mogen heeft om op te stijgen, en in hoevene maken

vliegers gebruik van deze mogelijkheid, als die er is?

De antwoorden op deze vragen leiden overigens niet
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meteen tot maatregelen om ongevallen te voorkomen.

Het is immers goed voorstelbaar dat tegenover elk inci-

dent dat wordt voorkomen omdat vliegers meer'op ge-

voel'vliegen dan ze nu misschien doen, er tien ongeval-

len staan waarbrj vliegen op gevoel leidt tot doden en ge-

wonden - die er in het bovenstaande geval gelukkig niet

waren. Berekeningen van de benodigde rotatiesnelheid

worden immers onder meer gemaakt om te beoordelen

of veilig kan worden gestart vanaf relatief korte banen.

Een betere oplossing lijkt mij de introductie van syste-

men die tijdens de start voortdurend bijhouden of het

vlieguig veilig kan starten, daarbij de overblijvende be-

schikbare baanlengte, de acceleratie enzovoort in over-

weging genomen. Sommigen zullen daartegenin brengen

dat aan dergelijke apparatuur al jaren wordt gewerkt maar

er nog geen betrouwbaar systeem voorhanden is, en dat

daarmee de vlieger weer een beetje meer afhankelijk

wordt van - en gaat vertrouwen op - automatische

boordapparatuur.

Dat is waar, maar wat is het alternatief? ln oktober vorig
jaar maakte een Bombardier Dash 8-300 een harde lan-

ding op het vliegveld van Kabul, Afghanistan. De beman-

ning had een steile nadering gemaakt met de motoren

op stationair vermogen, en naderde de baan vanuit een

min of meer willekeurige richting teneinde een minder
gemakkelijk doelwit te zijn voor eventuele luchtaíweer

van rebellen. Zo'n nadering, heel zinvol gezien de om-

standigheden, moet wel worden uitgevoerd op gevoel.

Met de flaps 35 graden uitgeklapt en een daalsnelheid

van I0 meter per seconde ving de vlieger kennelijk net

iets te laat af. Het toestel werd flink beschadigd omdat de

achterzijde van de romp de baan raakte, maar ook nu

waren er geen gewonden.

Ten slotte
De Dash 8-bemanning had waarschijnlijk al vele steile

naderingen gemaakt. Wat ging er ditmaal fout? Turbulen-

tie? Haast? Een kleine kortsluiting in het hoofd van de

vlieger? Celukkig is de luchtvaart veel gemakkelijker te

standaardiseren, en dus te reguleren, dan bijvoorbeeld

het wegvervoer. Na elk ongeval, hoe uniek oo( zijn er

procedures te verzinnen om herhaling te voorkomen.

Procedures zijn een vorm van automatisering zonder

computers. Computers zi.jn meestal betrouwbaarder dan

mensen. Natuurlijk moeten vliegers bepaalde basisvlieg-

vaardigheden hebben. Maar de wens om herhaling van

ongevallen te voorkomen drijft tot steeds meer automati-

sering. Í
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