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O.Êgggp : Verslag over het onderzoek naar aanleid-ing van het vliegtuig-
ongeval met het vliegtuig 0O - WC te St. Denijs - Westrem.

1) 4,qeme.enlr.eden
Pla"ats : St. Denijs - Westrem, naast omheining van het vIiegveld..
Datum : 1 juli 1)12 on 14 h 07 Gl,tT.

ruchtv?pqtuig : Piper PA 18 - 150.
lngeschreven in het luchtvaartuigregister ond.er d.e letters
00 - wc.

ïnzittend.en : Piloot en zi.'in monitou.r"

Soort vlucht : Iokale vlucht. Training.
Faze van de vlucht : tijdens het opstijgen.
Aal:d van he-t onFeyg.l : uitvallen van de motor tijdens het opstijgen.

IfOIA : Á11e tijden zijn in G1,{T vermeld..

2) K.orte beschriivin$ van de ylucht,

lladat beid,e benzinetanks werd.en volgetarrkt begaf het vliegtuig zich om

14 h 04 naar d.e taxir,reg om op te stijgen op d.e startbaar 22. Het vliegtuig
werd. bestuurd d.oor d.e Heer met a1s med.einzittend.e Dhr.
I'1. monitor. De vlucht werd. ond.ernomen om Dhr. te lossen
op d.it vliegtuigtype .0p de startbaan heefb d.e piloot d.e magnetors getest
en d.e trcockpit - checkrt normaal uitgevoerd..
Na het opLijnen Ís het vliegtuig no:maal ongestegen tot op een hoogte van
10O tot 150 ft. De motor draaide op vo3- regime en op dit ogenbLik vrerd de
gashand"el- ietg v_qqmit geduwd. Tijdens d.eze bewepfng is de motor stiLge-
vallen. Dhr, heeft d.an onmid.deLlijk gevraagd. aan d.e piloot om de
stand. van d.e bra:ed.stofkraan na te zien en te verplaatselíIo Dê motor heeft
echter niet meer gestart.
On niet op de autosnelweg Bmssel - Oostend"e te }a:ad.en heeft de monitor
beslist een bocht naar rechts te maken. Dit ís geslaagd en het vliegtuig
kwarn neer in een vreid.e naast het v1iegr.reLd.. Het vliegtuig is in een weid.e-
afsluiting gekomen en heeft rond. zijn verblkale as gpdraaid..

3) Slactrtoffers
ne piloot en de monitor lraren beid.en onged.eerd..

{) Sgirade aal_hej vliegtlris
Door het kontakt met de vreideafsluiting is het vliegtuig zvÍaat beschad.igd.

5) Sciraae aan aeraen

Er werd. schad.e aangerícht aan d.e roeid.e en d.e afsluiting.
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6) Bema+ni:S

6.1. Piloot

Naarn :
Plaats en d.at-um ya4 ;1ebgorle : Qqnt.-  oktober 1930.
Woonplaats :
ve r girnn in *, ;i i;;;iïI, ril 

i e gt u i gb e st uurd.e r.

afgeleverd op : 31 januAri 1972.
geldig tot : 22 juni 1974!

Ervaring : Totaal : 85 H 33 min.
Op Piper PA 18 : 0 H 26 min. Drbbele besturing.

6.2. Monitor

Naarn : Marc
Plaats en dat-U4_v,q4 ggloorte : Evergem, 4gqgfqlus 1914.
Woonplaats :
Vergunning ! van beroepsvliegtuigbesuuurd.er met bevoegdverklaring

als instructeur.
11ro loo5f 547 .
Afgeleverd op 14 december 1949.
Geldig tot, 26 januari 1973.

J) Gegevens he!'effende &t vliegbuig

J.1. ïnschrijvingskenletters : 00 - WC.
J.2. \l-liegtuigtype : Piper PA 18 - 150.

Serienummer:18-8286.
Bouwjaar : 1)6J.
Motor : Lycoming 0 - 32O - MB.

rr.L-15460-27A.
Schroef : Sensenich M 74 DI/ï - 0 - 56.

nr, K 5734.
J.l. ïnschrijvingsbewijs I nro 1597 d.d. ! augustus 1)6J..
J.{.. Bewijs van luchtraard.igheicL 3 rrro 1597 afeeleverd op 19 augustus 1t6l

en geld.ig tot 20 april 1973.
7.5. Eigenaa? : Centre NationaL d.e VoL à Voile; A.S.B.C.

Kunstlaan |l
1040 BRUSSEL.

J.6. Max. toegelaten gewicht (Cat. normaal) : ?95r- kgs.
(cat. utirity) : 681,- kgs.

Gewicht op het ogenblik van het ongeval.
Leeggewicht z 4J6r1 kgs.
Brandstof z 9811 kgs.
Otie : 618 kgs.
Passagiers (z x 77 kg. 1!{r- kgs.
geschat)

735r- kgs.

l.J. Staat d.er vluchturen :

'1.7.1. gS!: totaal aantal vluchturen op 1 juli 1!12 2Or8tr 47
laatste 10O h inspectie op 27 juni 1)12 aan 2016 h 51
totaal op RPI{ - teller op 1 juli 1972 1734t62 h.

7 .7.2. Motor

Totaal aantal bed.rijf\rren op 1 juli 1972 2121 h 01

Iaatste 10O h inspectie op 27 juni 1972 aan 211t h A5
Totaal op Jaeger- teller op 1 juli 1tl2 801 h 4?

7/7.1. schroef
Totaal aantal bedrijfsulen op 1 juli 1!12 1911 h 42



8) I'Ieersqesteldheid bi-i het ongeval

8.1. Gegevens op het vliegveld. om 14 h OOi.

WindrichtÍng : 2O5 o

Windsnelheid : 10 kts.
8.2. Gegevens op Semmerzake om 14 h OO,

Flindrichting : 22O o

líindsnelheid : 7 kts.
Zichtbaarheid : 6 km.
Temperatuur: 1415o C.
Vochtigheidsgraad . 97 /,.
QNH : 1013.6 mb.
QNE : 1006.3 mb.
Dauwpunt:14.0oC.

Schade agn het vliegtuig
9.1. g*

9.1.1. Het linker hoogteroer en d.e linkse stalilo zijn venrormd.,
waarschijnlijk door een paal van de afsluiting.

9.1.2. Het staartwiel werd. naar boven ged.uwd. en komt bljna tot
tegen d.e sl eenhaak.

9.1.3. De beplating tuSsen de motor en d.e cockpit
aan d.e linkse zijd.e van het vliegtuig.

).1 .Q. De linkse zijde van d.e romp is vervÍrongen

e)

Ís fel beschadigd

ter hoogte van d.e
achterrand van de vleugel.

).1.J. De pitot is afgebroken.
9.1.6. Het linker 1and.ingsr,.rÍel is geplooid. en de band is leeggelopen,
9.1.7. Het linnen van het rechtse landingsgestel is gescheurd.
9,1.8. Het omhulsel van d.e rechtse tr sand-ow rr is ve:lrofmd..

t.2. Motor

).2.1. De
het

).2,2. De

9.3. Schroef

motor schijnt geen schade opgelopen te hebben, nochtans moeten
motorbok en d.e kn:.kasflens nagemeten word.en.

ond"erste beplating schijnt naar boven geduwd. te zijn.

10)

Een schroefb'iad. wed. lichtjes geplooid. op ongeveer 2J ern. van het
uiteind.e.

Brand

Er is geen brand. uÍtgebroken aan boord vanhet vliegtuig.

11) Ilazicht gp tesien oo het vlie,qtg_ig

11.'l . Ter plaatse werd. d.e motor getesto
Daar een schroefblad" lichtjes geplooid. vras i,rerd slechts tot max. 2000
RPM getest.
Deze test gaf geen enkele abnormaliteit.

11.2. De benzinefilter werd. afgenomen. Daarin werd. pralctisch geen sediment
gevonden, noch sporen van water.

11.3. De oliefilter werd afgenomen en niets abnormaals werd gevonden.

11.4. De ontsteki.ngskaarsen waren in goed"e staat.
11.5. De motor kan nog {l seconden blijven d.raaien op VoI-':regime na het

sluiten van de brand.stofkrêêrio

\
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12 ) tr""L1arín.qen

I"Ioor de verkl.ari.ngen van de piloot en de monitor word.t verrrezen naar
bi jlage 1 en 2.

1 3) Besluit
13.1. Het vliegtuig was voorzien van een geld,ig luchtwaard.igheid.sbewi js.
13.?-. ï)e nersonen wellce de vlucht ded.en l.Íaren in het bezit vart de nod.ige

verguningen en bevoegdverklaringen.
13.3. ne sta.:rden en de vonn van de bra::dstofkra.an kan tot vergissingen

1ei clen.
13.4. ltla het ongeval werd. d"e motor gestart, hetgeen erop vrijst dat de

motor in ord.e was.

14) V.?rTrg.ej.g1iike_ sggaak van Let .onsglpl
Tijdens het opstijgen heeft d.e oiloot onvrijvrillig d.e branrl,stofkraan
i,p.v. cle trim van positie verand.erd en in de stand" r'OtrTirrr gepla.atst.
Zodoende is d-e motor zond.er benzine gevallen en het veri:laatsen vaít
de brandstofkraan, op het laatste ogenblik heeft de motor niet meer
kun:ren starten in vlucht , gezíen d.e lage hoogte r;I&à?op het toestel zich
bevond..
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l. .\: Bijlage 2

Àprès avoir ó'aii Ie pleiq coaptrt-ges tóservoirs d,o lravion Piper

Super Oub 00-VVO 1 non élèvo , t t stest d,ir1g6 vers Ie
tax!-rvay donnant aooès à ia pists 22.

Àrriv6 eir bordure de pistel iI a essayó las uagnótos puis a effectué

no rioaleiurnt son cociptt-cbeck.

La piste ótani libre il a aligné Èatre avion èans 1a èirootion du d6oollage.

Celui-ci a été effectué assez correctement. Le mcteut óonnait son plela
régiroo et elors q.ue JravangaÍs La m€rin pour rócluire un peu les 6e;s t le noteur
grest subitsrnent arrêté. Notra altltud"o étatt je pense clrenvirpn l,0O à 150r.

Jtai riernandá alors à rnon óiève ao vérit'ier 1e posltion du robilret dressono€

milis le iÀoteuï nra pas tepris.

Je n€ suis rendu courpto au llÀolrent ou je metl;aie le stick en avarrt gue nous

alllorsncuet pos€r sur iraulostrade et qu'iI ae fall.alt co0te que coOte vlrer
et,grai aio:'s entànaó! sette oranoauvre très risquée. iJlle a rósesÈ sana gue

Itatiort ne clócrocbe nais il ótaj,t, évid.euroent on porte d,e sustontation en

soitairt clu vj.raè^e. Devant oousyun obar.p boróó de gros p1 quets rêtenant d,es

flLs barbelés. Íirr aorrrrant urr gr;rrd coup oaus 1e paionuj,er j,ai pu óviter
do rentror cie fiioE dans un d.e sos piquets €t une roug sfétant replióe1 lravion
a eÍ'fectué uri chaval d.a b.ris après le oontact d.u sol. Lloo prÀssaget et ool

ótlcnr inilerrmeg.

Je ne rae rappelle pas voir uon ê1èvo toucber au rpbinet dresssncê avaut le
d.éootlags. Pouf"taót, clarrs cet svion, je suis tout parbiculièrensnt ettentlf
aur ges'teg d,e 1tÉ1.ève car le chanp visuel de lrinstrusteur est trèe Llnité.

lit.])enls-'iïostrelor le 1 Juillet I97?.
Iri ll
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