
Bondiger ATC terminologie. 

Voorbeelden van verkeerd gebruikte woorden. 

                                       

                               

                               



                                 

 

                                

 

                                 



                               

 

                               

 

                              



                               

 

                               

                       



                         

 

                         

 

Dan hieronder de standaardteksten die wij in de Sundowners sessies gebeuren : 

 

Online Sundowners  /  Verkeersleiding :   

Belangrijk is om een kort en bondig taalgebruik te hanteren. Dus kort aangeven wat de bedoeling is en ATC dient ook 

kort en bondig te antwoorden. Hierdoor wordt vermeden, dat bij een groot aantal deelnemende piloten geen 

contact met de toren kan ontstaan. 

 

 



Voorbeeld voor de landing op Eelde rwy 23 : 

Toren aanroepen door een piloot : Eelde tower this is PH-MAK                                                                                          

Toren  :   PAK , go ahead                                                                                                                                                               

Piloot :   PAK is a twinotter , 2 persons , VFR , to land                                                                                                           

Toren  :   PAK , report downwind 23 , QNH 1019                                                                                                                            

Piloot :   report downwind 23 , QNH 1019 , PAK                                                                                                                    

Piloot :   PAK on downwind 23                                                                                                                                                       

Toren  :   PAK , you are nr 1 , report final 23                                                                                                                           

Piloot :   nr 1 , report final 23 , PAK                                                                                                                                            

Piloot :   PAK on final 23                                                                                                                                                                    

Toren  :   PAK , cleared to land 23                                                                                                                                                   

Piloot :   cleared to land 23 , PAK                                                                                                                                                 

Piloot :   PAK vacated runway                                                                                                                                                       

Toren  :   PAK , taxi to parking , shutdown approved                                                                                                            

Piloot :   taxi to parking,  shutdown approved  ,  PAK 

 

Voorbeeld voor Takeoff op Eelde rwy 23 : 

Toren aanroepen door een piloot : Eelde tower this is PH-MAK                                                                                             

Toren  :   PAK , go ahead                                                                                                                                                              

Piloot :   PAK , Twinotter, on the parking, two persons , VFR to Lelystad , request startup                                           

Toren :   startup approved                                                                                                                                                             

Piloot :   startup approved , PAK                                                                                                                                                   

Piloot :   PAK ready to taxi                                                                                                                                                                

Toren :   PAK taxi to and hold short 23                                                                                                                                      

Piloot :   taxi to and hold short 23                                                                                                                                             

Piloot :   PAK at holding point 23 

Nu kunnen div situaties ontstaan : 

 1. Toren  :   PAK , You are cleared for takeoff 23      ( als er 1 vliegtuig is )    

 2. Toren  :   PAK , Stand by     ( als er toestellen voor zijn of de toren is bezig ) 

 3. Toren  :   PAK , line up 23 and wait    ( als er een vliegtuig voor nog in de takeoff zit ) 

Piloot :   "herhaalt letterlijk de opdracht" , PAK  

Na verlaten van de control zone : 

Piloot :  PAK is leaving your CTR , request frequency change                                                                                                

Toren  :  PAK frequency change approved                                                                                                                                  

Piloot :   frequency change approved   , PAK                  

 

Dan overschakelen in Teamspeak naar het betreffende multicom kanaal.                                                                                                               

 

 


