
Het maken en uitvoeren van een VFR vluchtplan met Jeppesen kaarten. 
 

Als voorbereiding voor het maken en uitvoeren van een VFR vluchtplan is het verstandig om het 
document “Airport Information” (<klik op de naam) uit 2008 van Enno Laverman door te nemen. 
Enno behandelt in dit document uitgebreid de symbolen en tekens op de Jeppesen kaarten. 
Daarnaast komen ook de VFR procedures van Eelde (EHGG) aan bod. 
 

De vluchten 

Voor vanavond heb ik twee vluchtplannen gemaakt: 

 
Vanuit Drachten naar Eelde 

 

http://jandekker.net/handleidingen/Jeppmaps.pdf


 
Vanuit Oostwold naar Eelde 

 
 
Voorbereiding: 
 

Het maken van een vluchtplan begint met een goede voorbereiding: 
   -  Het lezen van de NOTAM’s van de betreffende velden 

- Bekijken van het weer. 
- Bestuderen van de Jeppesen kaarten van het veld van vertrek en het veld 

van aankomst 
 



Notam: 
Notams zijn te vinden op internet. 
http://ourairports.mobi/countries/NL/ 
 

 
 
Het weer: 
Het actuele weer is ook te vinden in de NOTAM maar we gaan er van uit dat er 
een windje waait vanuit het zuidwesten. 
Je kunt er op rekenen dat je van de toren Drachten (123.42Mhz) moet starten 
vanaf runway 26  
Als je vanaf Oostwold vertrekt, krijg je van de toren (118.32Mhz) opdracht om 
vanaf runway 25 te starten. 

http://ourairports.mobi/countries/NL/


 
De Jeppesen kaarten: 
De getoonde delen van de Jeppesen kaarten zijn sterk verouderd (2000) dus 
kunnen afwijken van de actuele kaarten. 
 
De Jeppesen kaart van Drachten: 

 
 
Op de Jeppesen kaarten staan ook waarschuwingen waar je rekening mee moet 
houden. 

 



 

Bij vertrek vanaf RW26 zie je dat je niet over de bebouwing mag vliegen, dus 
moet je vóór de bebouwing afbuigen naar het noorden en bij EXIT26 de circuit 
area verlaten. 
Let ook op dat er een militaire Low Flying route van noord naar zuid ten oosten 
van het veld loopt. 
 
 
 
De Jeppesen kaart van Oostwold: 

 
 
Hier zijn minder restricties. De bebouwing van Oostwold en Midwolda moet 
vermeden worden. 
 
 
 
 



De Jeppesen kaart van Eelde: 

 
 
Op deze kaart staat eenheleboel informatie maar je ziet zijn er 2 enrty's om de 
CTR van Eelde  binnen te gaan; vanuit het noorden Y (Yankee) en vanuit het 
zuiden R (Romeo). 
 
Op Eelde gelden wat meer restricties dan op de kleine velden Drachten en 
Oostwold. 



Lees ook de tekst op kaart 19-3 (pagina 2 van Enno's Airport Information) 
Op kaart 19-3 kun je lezen dat 2 minuten voordat je de CTR binnen gaat, je moet 
melden bij de toren (approach) en dat je de punten R of Y moet passeren op een 
hoogte van 1500ft. 
Ook staat er dat je na R of Y mag dalen naar circuit altitude (1000ft) en je pas op 
aanwijzing van de toren het circuit mag invliegen. Je moet er altijd rekening mee 
houden dat de toren je een afwijkende opdracht of koerswijziging geeft. 
Het circuit voor RWY 23 is lefthanded, dus kijk vooraf goed welke kant je op moet 
vliegen om het circuit binnen te gaan. 
Volg het circuit en als je "landing clearance" hebt gekregen kun je de landing 
inzetten voor RWY23. 
Nadat je de runway hebt verlaten (melden bij de toren) moet je overschakelen 
naar de frequentie voor "ground". 
 



Hoe je het cuircuit moet vliegen kun je ook vinden op de openbare kaarten van 
AIS Nederland.  http://www.ais-netherlands.nl/ 
Hier kun je de "Visual approach chart VFR traffic circuit joining procedures RWY 
23" als PDF downloaden.  
Verbreek de verbinding niet met AIS Nederland, het komt nog van pas. 
 

 
 
Na het passeren van entry Romeo of Yankee kun je zien hoe je het circuit binnen 
moet vliegen. 
 
Al deze informatie moet je weten vóórdat je een vliegplan maakt.  

http://www.ais-netherlands.nl/


Als je het leuk vind om precies te weten hoe je een flightplan in moet vullen, kun 
je de instructies downloaden bij AIS Nederland (je hebt de site als het goed is nog 
in je browser staan) 
Klik in de linkerkolom op part2 EN ROUTE (ENR), en daarna op hoofdstuk 1.10 - 3 
"INSTRUCTIONS FOR THE COMPLETION OF THE FLIGHT PLAN FORM". 
 
Als je door die materie heen bent, kun je een flightplan invullen. 
Ga naar  https://fpl2012.casper.aero/   

Dit is een "echte" site, dus dien het plan NIET in maar als je het leuk vind kun je 
een printscreen maken voor je eigen administratie. 
Als je een vakje fout invult, wordt het rood. 
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https://fpl2012.casper.aero/

