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Algemeen
De CvO is aan boord JWIT geweest met als belangrijkste reden een aantal
interviews te houden met betrokkenen. Al deze interviews hebben plaats kunnen
vinden; de diverse medewerkers waren bereidwillig tijd vrij te maken ondanks dat
dit midden in het havenbezoek van JWIT was gepland. Er is veel aandacht besteed
aan het in bij zijn van betrokkenen opnieuw afspelen van de vluchtopnames.
Daarbij zijn een aantal opvallende zaken geconstateerd.

Voorts is in beide incidenten tijdens de vlucht sprake van indicaties van een op
handen zijnde stallspin (langzaam teruglopende snelheid en afnemende hoogte).

Kort verslag gehouden gesprekken:
Ops organisatie
1. De operators gaven wederom aan dat de suck en blowtest een minimale uitslag liet
zien.

2. Voor de Take Off gaf het AV de melding "Engine Running Rough", dit wil wel
eens vaker voorkomen vooral met een koude motor. Na het goed warmdraaien
reageerde de motor goed en kon de procedure worden voortgezet.

4. Men heeft wel gedacht aan een bird strike daar dit ook bij de cougar was
voorgevallen. Echter bij de inspectie van het AV zijn daar geen aanwijzingen voor
gevonden. Tevens hebben beide incidenten niet op dezelfde locatie plaatsgevonden
ongeveer 4 mijl uit elkaar.
5. Vlak voor het 2e incident heeft er een hoogte update plaatsgevonden |
waarbij de statische druk (hoogte) wordt gecorrigeerd door de GPS hoogte. Het
bleek bij terugkijken dat dit niet het geval is geweest bij het le incident.
6. De camera was niet lekker te bedienen volgens de AVO en de PO.
7. Zou er een mogelijkheid zijn bij meervoudige storingen dat de verkeerde EP
gebruikt wordt???? In dit geval is de le EP een "stall/spin hiervoor moet de
(de 2e EP het stoppen van de motor,
hiervoor had men | |. Met het oogpunt op
het verschil in presenteren van de EP kan afgevraagd worden of de juiste volgorde
van handelen is toegepast.
8. De schade aan de turnbuckele van de servo waarvan in het technische verslag
wordt gesproken dat het tijdens de recovery is gebeurd is niet met zekerheid te
stellen. Wel is zeker te stellen dat boot die de recovery heeft uitgevoerd over het
AV heen is gevaren.

10. In een vlucht na het incident werd geconstateerd dat de druk in het pitot systeem
langzaam terugliep, na onderzoek bleek dat een van de tubes lekte ( de slang zag er
nog goed uit), echter heeft er geen onderzoek plaatsgevonden waar deze precies
lekte en waardoor dit kwam.
145 Org
1. In de ME staat geen procedure omschreven hoe te handelen bij een incident of
technisch onderzoek.
2. De servo's zijn getest met behulp van de servo tester, f

3. De batterij laat duidelijk zien dat er kortsluiting heeft plaatsgevonden. Ook ie
aftelijden dat de kortsluiting in de batterij is ontstaan waardoor de verbindingen
tussen de cellen is weggesmolten en de rode kabel is losgekomen. Het omhulsel
zelf is niet gesmolten en of beschadigd.
4. Tijdens het technisch onderzoek is geconstateerd dat de flightcomputercard los zat
in zijn behuizing. Deze zit in een rail en wordt geborgd met twee bouten. Er is niet
na te gaan of deze al loszat of dat dit gebeurd is door de impact op het water.

6. In het technische verlag wordt ook gesproken van een scheur in het plenum.
Zonder aanvullend onderzoek is niet te bepalen of deze schade is ontstaan voor of
na het incident.
Module commandant
1. Na het incident heeft er wel overleg plaatsgevonden tussen C-Jwt, HDO, C
JISTAR module, C-UAS en de SVVO hier zijn een aantal acties uitgezet mbt
veiligstellen van het materiaal en opmaken van verklaringen. Hierbij is echter niet
gedacht om ook data van het schip vast te leggen.
2. Er wordt niet echt gewerkt met vluchtopdrachten.
3. Het SE detachement is gedurende de uitzending gegroeid ( Basis opgeleid)
4. Deze opdracht was vrij laat aangezegd, echter de randvoorwaarden waren op tijd
geregeld.
HDO
1. De HDO heeft de AVO aangestuurd om met de scan eagle buiten het bereik van
de regenbuien te blijven.
2. De radar beelden zijn niet te loggen, men kan alleen een screen shot opslaan.
3. De FORMEX is niet veiliggesteld, is niet over nagedacht.
4. Het viel de HDO op dat de beelden van de Scan Eagle deze vlucht niet perfect
waren.

Vragenlijst
1. Human Factors
a) Gedrag: er is in het gedrag van de diverse betrokken personeelsleden
geen bijzonderheid waar te nemen, die mogelijk enig verband zou
kunnen hebben met het incident. De algemene indruk is dat het
personeel een professionele houding heeft naar elkaar en naar de
toevertrouwde taken en verantwoordelijkheden
b) Medisch: er zijn geen medische gronden bekend, waardoor betrokkenen
mogelijk niet optimaal zouden hebben kunnen presteren
c) Operationeel: het opdoen van ervaring van het betrokken personeel
gebeurt de laatste jaren in de regel on the job nadat een voldoende basis
vaardigheid tijdens de opleiding is bijgebracht (limited experience).
Daarbij is het vermeldenswaard, dat in de opleiding en bij diverse
trainingsessies op de simulator geen aandacht wordt gegeven aan het
kunnen verwerken van complexe meervoudige emergencies
(inadequate training).
Te v e n s z i j n d e § | v o o r w a t b e t r e f t d e
gemonteerde apparatuur (motoren, payload), waardoor uit verschillende
documenten moet worden gewerkt (check lists).

Bij de optredende emergency waren de directe aclies (zgn. Memory
Items) ogenschijnlijk tegenstrijdig voor de onderscheidende onderdelen;
indicatie voor Spinstall leidt tot | ■, indicatie voor
Engine Failure leidt
zheck lists / inadequate training).
d) Taak gerelateerd: uit de interviews is niets gebleken van een te hoog
werktempo of andere afleidende factoren.
Vlak voor het optreden van het incident is een meer ervaren AVO
("AVO-2") in het GCS binnen gekomen ter voorbereiding van het
overnemen van de vlucht van "AVO-1". Bij het optreden van het
incident heeft AVO-2 duidelijk coachend gewerkt voor AVO-1 bij het
analyseren van het vliegpad en het optreden van de motorstoring
(judgement and decision making / cockpit resource management).
e) Instrumenten:

(design/configuration/location of
instruments, controls).

(design/configuration/location of instruments, controls en visual
restrictions due to structure).
f) Werkomgeving: voor dit onderdeel zijn geen noemenswaardige
bijzonderheden geconstateerd
g) Informatie overdracht:
_ (zie ook para le).
h) Personeel: op het gebied van vermoeidheid of vereiste training en
currency zijn voor het betrokken personeel geen bijzonderheden
geconstateerd.
2. Reactie van het schip op het voorval
De procedures, die moeten worden gevolgd in geval van een
luchtvaartincident zijn opgenomen in het OM voor de ScanEagle (sectie
A-l 1). Voor de boordoperaties aan boord van Nederlandse marineeenheden zijn aanvullend procedures opgenomen in ACZSK-10 en
ACZSK-11.
De gegeven procedures zijn slechts zeer gedeeltelijk uitgevoerd. Zo is
er wel een Formex en een melding bijzondere gebeurtenis opgesteld en
zijn diverse betrokken materiele zaken achter slot en grendel in
bewaring gesteld. Helaas is niet direct een weersrapport opgesteld (dit
staat overigens niet omschreven) en zijn de bescheiden van betrokken

personeel en materieel niet in bewaring gegeven bij de HLD van de
eenheid. Dit alles heeft naar mening van de CvO zeer waarschijnlijk te
maken gehad met een stuk onduidelijkheid over de wederzijdse
verantwoordelijkheden, waarbij ook snel na het incident direct contact
is gezocht met de moedereenheid in Nederland. Operationeel valt
STUAS onder aansturing van de ISTAR-eenheid aan boord, werkend
voor de staf. Logistiek valt de STUAS onder JWIT als moederschip.
Naar mening van de CvO was het beter geweest alie betrokken
gegevens en apparatuur direct in te nemen en zeker te stellen en bij
eerstvolgende gelegenheid in overleg met de moedereenheid voor
onderzoek op te sturen naar Nederland.
Fysiek is het voor het moederschip alleen mogelijk de communicatie
tussen schip en STUAS-eenheid te loggen, er kunnen geen radarplots
worden vastgelegd.
Verder is het vermeldenswaard dat bij het bergen van het toestel het
vaartuig waarmee de eerste berging vanuit het water plaats heeft
gevonden door een stuurfout gedeeltelijk over het toestel heen is
gevaren (extra schade?)

