
Verwachtingen Verwachtingen 
voor de voor de 

luchtvaartluchtvaart
�� TREND TREND 

�� TAFTAF

TRENDTREND
Het Het ‘‘staartjestaartje’’
van de METARvan de METAR



TRENDTREND
�� verwachting in codevormverwachting in codevorm

�� uitgangspunt: actueel uitgangspunt: actueel weerrappotweerrappot

�� verwachting voor komende 2 uurverwachting voor komende 2 uur

TREND: afkortingenTREND: afkortingen

�� NOSIGNOSIG

�� TEMPOTEMPO

�� BECMGBECMG

�� FMFM

�� TLTL

�� ATAT

�� CAVOKCAVOK

�� SKCSKC

�� NSCNSC

�� NSWNSW



TRENDTREND

�� NOSIGNOSIG== NO SIGNIFICANT CHANGENO SIGNIFICANT CHANGE

geen significante veranderinggeen significante verandering

voorbeeld:voorbeeld:

sanl31 sanl31 ehameham 210825210825
ehggehgg 210825z 33007kt  9999 few018 210825z 33007kt  9999 few018 
few022cbfew022cb

03/01 q1018 03/01 q1018 nosignosig==
nnnnnnnn

TRENDTREND

�� TEMPOTEMPO== TEMPORARYTEMPORARY
tijdelijke verandering tijdelijke verandering 

voorbeeld:voorbeeld:
sanl31 sanl31 ehameham 210955210955
ehameham 210955z 27006kt 9999 210955z 27006kt 9999 vcshvcsh
few018cb 02/01few018cb 02/01
q1020 q1020 tempotempo 35015kt 4000 35015kt 4000 
shragsshrags sct018cb=sct018cb=
nnnnnnnn



TRENDTREND

�� BECMGBECMG == BECOMINGBECOMING
overschrijden/bereiken limieten overschrijden/bereiken limieten 
regelmatig/onregelmatigregelmatig/onregelmatig

voorbeeld:voorbeeld:
sanl31 sanl31 ehameham 210955210955
ehbkehbk 210955z 25006kt 5000 br 210955z 25006kt 5000 br 
few005 01/00 few005 01/00 

q1020 q1020 becmgbecmg 99999999==
nnnnnnnn

TRENDTREND

�� FMGGggFMGGgg == FROM FROM 
vanaf vanaf GGggGGgg (=tijdstip)(=tijdstip)

voorbeeld:voorbeeld:
sanl31 sanl31 ehdbehdb 210925210925
eheheheh 210925z 26007kt 9999 210925z 26007kt 9999 
few025 01/01 q1020few025 01/01 q1020

tempo tempo fm1025fm1025 --shrasnshrasn
few018cb=few018cb=
nnnnnnnn



TRENDTREND

�� TLGGggTLGGgg == TILLTILL
tot tot GGggGGgg (=tijdstip)(=tijdstip)

voorbeeld:voorbeeld:
sanl31 sanl31 ehdbehdb 210925210925
eheheheh 210925z 26007kt 9999 210925z 26007kt 9999 
few025 01/01 q1020few025 01/01 q1020

tempo tempo tl1025tl1025 --shrasnshrasn
few018cb=few018cb=
nnnnnnnn

TRENDTREND

�� ATGGggATGGgg == ATAT
op op GGggGGgg (=tijdstip)(=tijdstip)

voorbeeld:voorbeeld:
sanl31 sanl31 ehdbehdb 210925210925
eheheheh 210925z 26007kt 9999 210925z 26007kt 9999 
few025 01/01 q1020few025 01/01 q1020

at1025at1025 --shrasnshrasn few018cb=few018cb=
nnnnnnnn



TRENDTREND

�� CAVOKCAVOK == cloudsclouds and and visibiltyvisibilty OKOK

�� SKCSKC == SkySky ClearClear

TRENDTREND

�� NSC =NSC = NIL SIGNIFICANT CLOUDSNIL SIGNIFICANT CLOUDS
significante bewolking zal significante bewolking zal 
verdwijnenverdwijnen

voorbeeld:voorbeeld:

sanl31 sanl31 ehameham 221625221625
ehrdehrd 221625z 21007kt 9999 ovc008 221625z 21007kt 9999 ovc008 
10/09 q102210/09 q1022
becmgbecmg 70007000 nscnsc==
nnnnnnnn



TRENDTREND

�� NSW =NSW =NIL SIGNIFICANT WEATHERNIL SIGNIFICANT WEATHER
significant weer zal verdwijnensignificant weer zal verdwijnen

voorbeeld:voorbeeld:
sanl31 sanl31 ehameham 210825210825
eheheheh 210825z 26005 5000 br few030 210825z 26005 5000 br few030 
m01/m01 m01/m01 q1019 q1019 becmgbecmg 9999 9999 nswnsw
tempo 6000 tempo 6000 --shrasnshrasn few018cb=few018cb=
nnnnnnnn

militaire TREND: militaire TREND: colorstatecolorstate



TAFTAF
Terminal Terminal 

AerodromeAerodrome
ForecastForecast

TAFTAF
�� geldigheidsduur: 9 uurgeldigheidsduur: 9 uur

�� update: iedere 3 uurupdate: iedere 3 uur

�� herkenbaar aan herkenbaar aan ““FCFC”” in de in de 
headingheading

�� geldig voor vliegveld en geldig voor vliegveld en 
landingsgebiedlandingsgebied



weerelementen in de TAFweerelementen in de TAF

�� windwind

�� zichtzicht

�� weerweer

�� bewolkingbewolking

gebruikte codesgebruikte codes

�� BECMG BECMG 

�� TEMPOTEMPO

�� FMFM

�� PROB30 of PROB40PROB30 of PROB40



wind in de TAFwind in de TAF

�� gemiddelde richting en snelheid als gemiddelde richting en snelheid als 
in METARin METAR

�� VRB (variabel) mag altijd VRB (variabel) mag altijd 
(ongeacht snelheid)(ongeacht snelheid)

zicht in de TAFzicht in de TAF

�� te verwachten overheersend zichtte verwachten overheersend zicht



bewolking in de TAFbewolking in de TAF

�� te verwachten bewolking wordt te verwachten bewolking wordt 
opgenomenopgenomen

�� boven 5000 voetboven 5000 voet →→→→→→→→ NSCNSC

�� CAVOK mag worden gebruiktCAVOK mag worden gebruikt

FMFM

�� FM = FM = FroMFroM = vanaf (gevolgd door = vanaf (gevolgd door 
tijdsaanduiding)tijdsaanduiding)

na de code FM vervalt het na de code FM vervalt het 
voorgaande deel van de TAF en voorgaande deel van de TAF en 
wordt een geheel nieuwe situatie wordt een geheel nieuwe situatie 
beschreven!beschreven!



PROBPROB

�� PROB = PROB = PROBabilityPROBability = waarschijnlijkheid= waarschijnlijkheid

�� PROB wordt gevolgd door percentagePROB wordt gevolgd door percentage
(30 of 40), dus:(30 of 40), dus:
PROB30PROB30 = = kans 30% op kans 30% op ……
PROB40PROB40 == kans 40% op kans 40% op ……

zczczczc
fcnl31 fcnl31 ehdbehdb 161200161200
ehameham 161209z 161322 30025g38kt 161209z 161322 30025g38kt 
9999 sct0209999 sct020
prob30 tempo 1319 30030g45kt prob30 tempo 1319 30030g45kt 
6000 6000 --shragsshrags sct018CB bkn030 sct018CB bkn030 
becmgbecmg 1619 26025g37kt prob40 1619 26025g37kt prob40 
tempo 1922 27035g55kt 3000 tempo 1922 27035g55kt 3000 
shragssnshragssn tsgstsgs sct008 bkn015CB=sct008 bkn015CB=

nnnnnnnn

voorbeeld TAFvoorbeeld TAF



TAF amenderenTAF amenderen

�� als zich een onverwachte verandering in als zich een onverwachte verandering in 
de weerssituatie voordoet kan de de weerssituatie voordoet kan de 
meteoroloog op elk moment de TAF meteoroloog op elk moment de TAF 
aanpassen (amenderen)aanpassen (amenderen)

�� in in headingheading herkenbaar aan: herkenbaar aan: 

aaaaaa = = amendedamended

�� in bericht aangegeven na tijd van in bericht aangegeven na tijd van 
invoeren met invoeren met amdamd


