
Categoric: I "Spoed"-AIWS. Ook aan CMT versturen. (zie VCM § 1.2)
Motivatie categorie-indeling (optionee!):

Status wappr (ops te l l e r )

la Steller {Originatingpoint):

E e n h e i d : . 1 0 7 A S B t

Name/1

D u t y P h o n e n v t
3. Maximo WO number:

6. Part Nr:

2a Aan (Screeningpoint):

PlvCMaintpel 107 ASBl
Name/ Rank

Duty Phone

4. Date defect discovered:
26/09/2013

7. NSN:

13. Item:
New
Repaired
Overhauled
16. Deficient Item Works On/ With

14. Dates:
Manufactured
Repaired
Overhauled
a. Siibsys a.lMIC:

Z-0699

b. NHA b.l Part No:

b.3MIC:

5. Subject:
AV Z0699

8. MIC:
Z-0699

15. Operating:
Time

Cycles at failure

a.2 FC/FH/OH

b.2 NSN:

b.4 Nomenclature Part:

21. Description / Action / Recommandation:
Deficiency and occurrence ( wanneer was het defect naar voren gekomen)
Op donderdag 26/9/2013 is om 06:00 uur (local time), genoemd AV gelanceerd voor een S AR oefening met de
Cougar en de locale kustwacht van de Seychellen. Het AV was uitgerust met een infrarood nachtzicht camera
(mwirT

Binnen ongeveer 10 seconden lag het AV in het water
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b. Circumstances: (wanneer heeft het zich geopenbaard)
Vliegmodus £
Vliegfase Orbit
Koers -0 °

Regnr Z-0699
Hoogte 1500 ft
Snelheid 70 kts
GewichtAV 18.36 kg
GCS serialnr |
Launcher serialnr |

AV Fuel qty 2 kg
Skyhook serialnr |
Bewolkingsgraad 6/8 Bkn
Windsnelheid 15 kts

Wolkenbasis 1800 ft
Windrichting 170°
Weer condities Licht

Luchtdruk(mBar) 1014
Zicht(km) 10
Licht condities Daglicht

Er zat op het moment van de crash een licht regenbuitje op ongeveer 3 NM van het AV.
Waarneming was door de ATC van het schip gedaan op zijn radar

c. Frequentie: (hoe vaak heeft het zich al voorgedaan)
0
Cross Reference with ROH/S and ASR: (referentienummer)

e. Reason of deficiency: (reden van het defect raken)

Reference to documentation: ( refereren naar technische handboeken)

Actions taken and/ or investigation results: ( wat heb je gedaan en / of onderzoeksresultaat)
26-09-2013:
AV in zee gecrashed. Na recovery uit zee, bleek de MWIR camera grotendeels verdwenen en bij beide winglets de
frangible bolts gebroken. Door het zeewater blijvende schade aan de electronica
De op de foto's (beschikbaar op het UASOCC) zichtbare schade aan een elevon servo, is ontstaan door het
transport met de rescue boot.

Verder is er door het ScanEagle team aan boord de volgende zaken uitgevoerd:

AIWS nog niet geheel volledig ingevuld door ontbreken van verdere gegevens.
Onderzoekscommissie is opgesteld.

03-10-2013:
Aanvulling op AIWS

h. Reccomendations: (aanbevelingen)
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22. Commentaar / Comments: (oplossingen door 101 RPVbt zelf)

23. Tussentijds bericht / Message: (DMO/TMOL naast hogere niveau tav pnt 22)

24. Afdoening / Disposal: (afdoening door DMO/TMOL)

25. Repliek / Rejoinder: (commentaar van MLE-145 Org)
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Sentinel Reference

Dzv OCC Air Safety Report
Punt 1 tot en met punt 12 wordt door de opmaker/melder ingevuld.
Eenheid: 107ASBt ELCO nummer: 3023 Classificatie: Dzv VKL

1 Omschrijving en plaats/tijd incident

Omschrijving incident (Omschrijf kort en bondig! Vermeld zoveel mogelijk relevante informatie/gegevens)

Air Vehicle Z0699 crash in zee

Bijzonderheden (Omschrijf eventuele bijzonderheden)

Op donderdag 26/9/2013 is om 06:00 uur (local time), genoemd AV gelanceerd voor een SAR
oefening met de Cougar en de locale kustwacht van de Seychellen. Het AV was uitgerust met een
infrarood nachtzicht camera

Binnen ongeveer 10 seconden lag het AV in het water

Plaats incident (Voorbeelden: Coordinaat, plaatsnaam, ASKpaal 19, Havelteberg-west, ASK RPV20, Beekhuizerzand,
enz.)
Missie Atalanta aan boord van Zr. Ms. Johan de Witt

Oatum/tijd incident Datum 26/09/2013 Tijd 03 : 50 (Zulu-tijd)
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Sentinel Reference

Dzv OCC Air Safety Report
2 Gegevens betrokken personeel

Naam (Achternaam, voorletters) Rang Eenheid Functie

107ASBt Air Vehicle Operator

107ASBt Mission Manager

Selecteer

Selecteer

Selecteer

Selecteer

Selecteer

Selecteer

3 Vluchtgegevensen configuratiegegevens

Vliegtuigtype Scan Eagle Vliegmodus | Vliegfase Orbit Koers -0 °
Reg nr Z-0699 Hoogte1500ft Snelheid 70 kts Gewicht AV 18.36 kg

Configuratiegegevens tijdens lancering

GCS serialnr 194

AV Fuel qty 2 kg

Launcher serialnr

Skyhook serialnr 135

Freq.

4 Gegevens overig materieel (Vermeld hier niet eerder vermeld materieel wat bij de vlucht betrokken is geweest)

Bijzonderheden (Omschrijf hier de eventuele bijzonderheden betreffende het overig materieel)

5 Opdracht

Vluchtopdracht Soort vlucht Oefening Mission ID

6 (Vermoedelijke) oorzaak

Operationeel

IT
Human Factors Procedureel Technisch
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Sentinel Reference

Air Safety ReportDzv OCC

^ H A M

7 Meteorologischeomstandigheden

Bewolkingsgraad 6/8 Bkn Windsnelheid 15 kts Significant weer Selecteer Temp 24 °C
Wolkenbasis 1800 ft Windrichting 170° Weer condities Licht RH 75%
Luchtdruk (mBar) 1014 Zicht (km) 10 Licht condities Daglicht

Aanvullende meteorologische informatie

Er zat op het moment van de crash een licht regenbuitje op ongeveer 3 NM van het AV. Waameming
was door de ATC van het schip gedaan op zijn radar

8 Letsel (bij geen letsel, ga door naar pt 9a)

Omschrijving letsel (Geef een omschrijving van de aard en ernst van het letsel)

Directe oorzaak letsel (Wat is de directe oorzaak van het letsel)

9a Schade (bij geen schade, ga door naar pt 11)

Omschrijving schade (Geef een omschrijving van de schade)

AV in zee gecrashed. Na recovery uit zee, bleek de MWIR camera grotendeels verdwenen en bij
beide winglets de frangible bolts gebroken.Door het zeewater blijvende schade aan de electronica
De op de foto's zichtbare schade aan een elevon servo, is ontstaan door het transport met de rescue
boot

Omschrijving schade aan rijkseigendommen en/of derden) (Geef een omschrijving van de schade)
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Sentinel Reference

Dzv OCC Air Safety Report
9b Schade (alleen in te vullen als sprake is van een vogelaanvaringsrapport, bij geen schade, ga door naar pt 11)

Raakpunt (Geef een omschrijving van het raakpunt)

Schadepunt (Omschrijf het schadepunt)

Omschrijving schade (Geef een omschrijving van de schade)

10 Gegevens van/over de vogel(s) - alleen in te vullen indien sprake is van een vogelaanvaringsrapport

Vogelesten verzameld door

Vogelidentificatie door

Rang I

Rang
Soort vogel

Evt ringnummer

KOPIE BIRDTAM BIJVOEGEN !!!

11 Vastlegging van (overige) verzamelde gegevens/informatietbv Commissie van Onderzoek (CvO)

Geef hier aan welke gegevens en/of informatie is verzameld die de CvO kan gebruiken bij het ongevallen onderzoek.
Denk aan foto's, getuigenverklaringen, logboeken, enz.
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Sentinel Reference

Dzv OCC Air Safety Report

12 ASR opgemaakt door

Naam (Achtemaam, voorletters)

Datum van opmaak 26 / 09 /

Contactgegevens opmaker
E-mailadres:

Tel.nummer:

G S M : | ( O p t i o n e e l )

l.v.m electronische verzending niet getekend.

Sla het formulier op nadat u het heeft inqevuld en verzend het naar:

Indien electronische verzending niet mogelijk is kunt u het formulier na telefonische melding van het
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Sentinel Reference

Dzv OCC Air Safety Report
Indien van toepassing in te vullen door zorg van StoffBdv-Maint

13 Technisch commentaar

AIWS opgemaakt AIWS nummer

Naam

Datum: W/11/

AIWS opgemaakt door (dzv StOffBdv):
Rang

Ruimte voor eventueel opmerkingen/aanvullingen
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Sentinel Reference

Dzv OCC Air Safety Report
14 Afdoening en sluiting ASR (In te vullen door zorg van PH-OPS)

Correctieve maatregelen

Preventieve maatregelen

Corrigerende maatregelen

ASR afgedaan (PH-OPS) ASR afgesloten (Sentinel)
D a t u m : ■ /■ /■■ Datum: M MWi

JaB
Nee m i. ■;_■

Naam (Achternaam, voorletters) Rang
D a t u m / /

l.v.m electronische verzending niet getekend.

Sla het formulier op nadat u het heeft ingevuld en verzend het naar:

Indien electronische verzending niet mogelijk is kunt u het formulier na telefonische melding van het
incident verzenden naar onderstaand postadres:
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