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Op 27 Februari heeft de DMO als MilitairType certificaat houder middels
een Alert Service Bulletin (DMO-ASB-RAV-002 issue 5) een zestal
tailbooms aangewezen waarvoor het vliegverbod, zoals was ingesteld op
01 februari, beperkt opgeheven. In de daarbij behorende aanwijzing
(DMO-ASB-RAV-003 issue 3) zijn er voorwaarden gesteld waaronder deze
tailbooms gebruikt mochten worden.
Op basis van deze beide documenten en om een eenduidige uitleg
richting de operator te geven stel ik als PH-OPS UAS de volgende
richtlijnen en restricties vast;

1. Het is op geen enkele wijze toegestaan de servo's van de tailboom
handmatig te bewegen. Bij het verwijderen van of op opbergen
van de tailboom in de tas dient hiermee rekening te worden
gehouden.

2. Vluchten met tailboom nummers 1156, 1158, 1161, 1162, 1169,
1182 zoals vermeld in het ASB (DMO-ASB-RAV-002 issue 5)
mogen alleen op het ASK plaatsvinden. Hoewel in het ASB
vermeld staat dat dit slechts currency vluchten mogen zijn heeft
DMO toestemming gegeven om ook trainings- en
opleidingsvluchten uit te voeren boven het ASK.

3. Het uitvoeren van nachtvluchten met deze tailbooms is toegestaan
op het ASK met de restrictie dat de Eperweg (N309) niet
overvlogen mag worden.

4. Invulling aan het geven van supervisie door 107 ASBt;
De aanmelding van de vlucht blijft zoals de huidige procedure
vermeld in het OM gehandhaafd; minimaal een werkdag van te
voren de vliegoefening aanmelden bij UAS OCC 107 ASBt; het ASK
tijdig aanvragen via schieten.net op het intranet van Defensie en
op de dag zelf -voorafgaande aan de vlucht- moet de operator zich
bij het bureau veiligheid van het ASK melden.
Aanvullend zal de operator op de vliegdag zelf (voorafgaande aan
de vlucht) in persoon de tailboom op moeten halen op het UAS
OCC. Na de vlucht meldt de operator zich hier ook weer af om de
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