
Als je pas begint met de Flight Si-
mulator begin je meestal met de
default (standaard) Cessna 172 en
die is helemaal niet beroerd. Boven-
dien, in het begin heb je het veel te
druk met allerlei zaken van ‘de kist
in de lucht houden’ om te gaan let-
ten op eventuele onvolmaaktheden.
Maar als je routine groter wordt
gaan je toch dingen opvallen. Tem-
peratuurmeters bijvoorbeeld die erg
traag reageren op de wisselende
omstandigheden of een nauwelijks
waarneembare verandering in snel-
heid bij verdere afstelling van het
mengsel. De C172 heeft een vaste
propeller zodat je geen verandering
in snelheid kunt zien door een ver-
andering van de stand van de pro-
pellerbladen. Helaas dat is nu
eenmaal zo. Later ga je wat verder
en ga je vliegen met software van
Carenado en Alabeo en ben je al
meteen in het begin plat door de
prachtige detaillering. Dan wil je
niet meer terug naar de default kist.
Maar ook Carenado en Alabeo zijn
niet heilig. Dat wordt je duidelijk als
je gaat vliegen met PMDG (737, Jet-
stream b.v.) en vooral voor de GA-
vliegtuigen: A2A Simulations. Een
wereld gaat voor je open. Alle klok-
ken gaan een echt leven leiden, bij-
voorbeeld de vier kleinere klokken
helemaal links op het instrumenten-
paneel voor temperatuur, oliedruk,
onderdruk voor de aandrijving van
de verschillende ‘girokompas’-on-
derdelen. Je kist komt tot leven. Die
komt nog meer tot leven als je be-
sluit om niet de C172 van A2A aan
te schaffen maar de C182 want dan
heb je ook een verstelbare propel-
ler. En dit alles maakt het allemaal
veel leuker, dus zoals in een van de
vertalingen van de artikelen van Pe-
ter Stark al gesteld: Loop je hele
familie en kennissenkring af voor
een financiële bijdrage in jouw
fonds Cessna A2A Simulations.

Oké, de klokken en de hendels. En ook
de schakelaars en de pedalen. Je kunt
ze indelen in groepen. Ik heb ze daarom
een nummer gegeven in de afbeelding
hiernaast.
Groep 1 is de groep van de zes belang-
rijkste klokken waar we op vliegen. Of
eigenlijk ook weer niet. We vliegen door
naar buiten te kijken. Recht vooruit,
naar links, naar rechts. We oriënteren
ons voortdurend op de omgeving, zodat
we ons bewust zijn van de situatie rond-
om en daar beneden. Dat is situation
awareness. Sorry, Engels is de taal van
de luchtvaart. Dat rondom kijken gaat in
de realiteit veel makkelijker dan bij de
flightsimulator. Toch zijn er voorzienin-
gen voor die drie views in de flightsim.
Zorg dat je die geroutineerd kunt bedie-
nen. De middelste twee klokken hier zijn
de Attitude Indicator of AI die je vertelt
of je met de neus omhoog of omlaag
vliegt en hoeveel graden dat is. Verder
geeft hij aan of je kist naar links of naar
rechts helt en hoeveel graden. Dat is de
klok van het wereldbolletje. Daaronder
zit het girokompas of Heading Indicator
(HI) waarop je kunt zien welke koers je
vliegt. Download anders even het artikel
‘Magnetisch kompas en girokompas’ van
onze website:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.
com/2015/06/magn-en-girokompas.pdf
Linksboven in deze groep 1 is de snel-
heidsmeter en daar valt nu niet zo veel
aan uit te leggen. Hoe die werkt? Down-
load het artikel ‘De pitotbuis’ van onze
website dan weet je meer:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.
com/2015/06/pitotbuis.pdf
Dan rechtsboven in deze groep staat de
hoogtemeter. Die heeft twee wijzers. De
lange is voor de hondertallen en de klei-
ne voor de duizendtallen. Op de volgen-
de pagina staat alles groter weergege-
ven en er staan ook een paar voorbeel-
den van die hoogtemeter. Plaatjes ma-
ken meer duidelijk dan praatjes.
Linksonder heb je de turncoördinator die
het je mogelijk maakt om op de juiste
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manier een bocht te vliegen. Meer weten
hierover? Ga naar onze website naar
‘Pitch Roll Yaw’:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.
com/2015/06/04-pitch-roll-yaw.pdf
En dan hebben we nog rechtsonder in
deze groep de stijg- en daalmeter. Die
geeft aan met hoeveel feet per minute
we stijgen of dalen. Ook een belangrij-
ke, maar minder geschikt om op te vlie-
gen. Ik bedoel, hij reageert een beetje
vertraagd. Als je wilt checken of je
straight and level vliegt (netjes op
koers, niet stijgen of dalen en geen

bochten) dan kijk je naar de meter met
blauw en bruin, de attitude indicator.
Daar houd je de stip precies op de hori-
zon.
Groep 2 is maar één klok maar wel een
belangrijke: je tachometer of de toeren
per minuut die je draait. De Cessna 172
vlieg je vaak op vol vermogen (mag bij
deze Cessna) anders schiet je helemaal
niet op, maar je mag niet over de rode
streep gaan. Een simpele klok waar wei-
nig meer over valt te vertellen. Behalve
als we gaan vliegen, want bij allerlei
delen van de vlucht houden we de ta-
chometer op bepaalde vaste standen. En

die vaste toerentallen ga je je als twee-
de natuur eigen maken. Die tweede
knop is geen knop. Dat ding zit op de
plaats waar normaal de stuurknuppel
zit. Die kan je eraf halen bij de A2A
C172 (Cessna 172) om een beter zicht
op je instrumenten te hebben.

Groep 3 zijn de klok-
ken voor IFR-vliegen,
voor vliegen onder
Instrument Flight
Rules, hier links. Een-
voudiger gezegd: vlie-
gen met slecht zicht
met als hulp de VOR-
en NDB-bakens maar
daar zijn we op dit mo-
ment nog niet aan toe.
De bovenste klok is
gekoppeld aan de
NAV1 radio. Die zie je
op de volgende pagina
en is onderdeel van de
radioconsole en de
tweede klok is gekop-
peld aan NAV2. Met die
twee klokken kan je
peilingen maken en zo
je positie bepalen. Dat
kan ook, gedeeltelijk,
met de derde klok hier
links, de ADF-klok voor
NDB bakens een ouder

systeem van peilen met behulp van de
radio. En daar gaan we het nu nog niet
over hebben want we vliegen voorlopig
onder VFR- (Visual Flight Rules) omstan-
digheden (goed zicht).
Groep 4 zijn de vier kleinere klokken
links op het instrumentenpaneel en na
enige bestudering wordt je al een boel
duidelijk. Het klokje linksboven op dit
paneeltje geeft de hoeveelheid brandstof
weer die in de linker- en rechtertank zit.
Om je kist recht te houden moeten die
hoeveelheden zoveel mogelijk gelijk blij-
ven. Daarvoor zit er op de middenconso-
le in de Cessna een brandstofkraan:
nummer 9, waarmee je dat kunt rege-
len. Is weinig boeiends aan. Piloten ho-

ren niet op hun brandstofmeter te
vertrouwen. Ze gebruiken een peilstok
en vooral ook een brandstofcalculatie,
die ze zorgvuldig bijhouden. Piloten zijn
zorgvuldiger dan autorijders. Hoe zou
dat komen? De brandstofmeters zijn
slechts een indicatie. Rechtsboven zie je
een klokje met EGT. Dat betekent Ex-
haust Gas Temperature. De temperatuur
van de uitlaatgassen. Die vertelt je iets
over de motortemperatuur en over de
verbranding (mengsel). Daarnaast een
wijzertje met Fuel Flow ofwel de hoe-
veelheid brandstof die er doorheen gaat.
Linksonder een metertje met de motor-
temperatuur en ook zie je PRESS staan
en OIL. Zal dus wel oliedruk zijn. H’m,
niet onbelangrijk voor de smering van
een en ander. En dan de laatste klok in
de rechter benedenhoek. Eerst zie je
AMP, dus dat is de staat van de accu,
liever battery in de luchtvaart en als
laatste zie je VAC. Vacuum. Die zorgt
voor een onderdruk waarmee het moge-
lijk gemaakt worden om lucht langs het
‘schoepenrad’ van het girokompas te
voeren zodat dit op hoge toeren blijft
draaien. Voor de attitude indicator (het
wereldbolletje), je belangrijkste instru-
ment wordt ook een soort girokompas-
constructie gebruikt. Als je VAC-meter
slecht nieuws voor je heeft moet je eerst
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even langs de monteur, want dan zou-
den twee belangrijke klokken niet wer-
ken (zie ook magnetisch kompas en
girokompas). Overigens met een Piper
Cub kan je ook prima vliegen en daar zit
geen girokompas en geen attitude indi-
cator in. Wel een hoogtemeter en een
snelheidsmeter.
Groep 5 is de radiostack. Die is behoor-
lijk luxe uitgevoerd. In de Flight Simula-
tor speelt geld geen rol. Wil je een
mooie Cessna? Kan! Wil je een Phenom
300 luxe Bizjet? Kan! Nou ja, voor Sin-
terklaas of zo. Vrienden en kennissen
hebben ook nooit meer problemen om
een cadeautje voor je te vinden.
Van boven naar beneden: Het eerste
paneel met de groene lampjes is het
audiopaneel. Daarmee kan je morsesig-
nalen van een radiobaken hoorbaar ma-
ken, of van een outer marker bij een ILS
landing, maar vooral belangrijk is na-
tuurlijk de communicatie met de toren
of medevliegers. Als het lampje COM1
uit staat kan je ze niet horen. Dat is een
paneel om eens apart te behandelen.
Trouwens ook het apparaat daaronder:
de GPS. Dat is hetzelfde als de TomTom
in je auto maar dan een beetje anders.
De GPS gaan we nog niet gebruiken en
ook de autopilot niet, het onderste deel
van de console. En het is moeilijk om die
niet te gebruiken. Ik ken flightsimmers
die die twee kastjes als eerste hebben
bestudeerd en daarna nooit meer anders
zijn gaan vliegen dan op de autopilot en
de GPS. Dan heb je natuurlijk wel de
Flight Sim, dat prachtige programma
met eeuwigdurende mogelijkheden om

steeds meer te leren over de luchtvaart
gedegradeerd tot een spelletje. Een
soort game eigenlijk. Zeg niet tegen een
serieuze FSX-er dat hij bezig is met een

game. Afhankelijk van de karakterstruc-
tuur van de flightsimmer kan dat goed
of slecht aflopen. Eéntje zijn we nog
vergeten: de squawkbox of transponder.
Dat is het kastje waar je 1200 in ziet
staan. Van de verkeersleiding (ATC of
Air Traffic Control) krijg je een squawk-
code op die je hier moet instellen. Daar-
mee krijgt elk vliegtuig een eigen identi-
teit. Vanuit dat kastje wordt informatie
gezonden naar ATC zodat zij kunnen
zien waar je vliegt. Maar er worden ook
gegevens uit je kist over hoogte en snel-
heid meegezonden. Belangrijk! De code
1200 wordt gebruikt in niet door ATC
gecontroleerde airspaces. Gedurende
taxiën staat je squawkkast op standby.
Hij mag pas aan als je op de startbaan
bent.
Groep 6 omvat verschillende zaken.
Vanaf links: het contactslot met inge-
bouwde starterstand net zoals in je au-
to. Twee hoofdschakelaars, de eerste
voor het koppelen van de battery en de
tweede voor de alternator, de wissel-
stroom generator. In je auto gaat dit
automatisch. In vliegtuigen is het veel
meer de gewoonte dat je je als piloot
bewust bent wat je nu aan of uit zet.
Daarvoor is kennis van je vliegtuig en je
systemen nodig en die moet groeien.
Autofabrikanten hebben dat eigenlijk
liever niet dat je hun auto volledig be-
grijpt en zeker niet als het om CO2-uit-
stoot gaat. Dus een van de redenen om
in een vliegtuig aparte schakelaars te
hebben voor het in- of uitschakelen van
verschillende circuits en systemen, is
dat je gedwongen wordt te begrijpen

hoe het allemaal werkt. Bij auto’s heb je
altijd nog de Wegenwacht nietwaar (bij
een lekke band of zo). Daarom ook
hoofdschakelaars voor de Avionics (je
klokken). Je wilt niet dat deze stroom
trekken als je de startmotor gaat bedie-
nen. Lichten: Beacon (BCN) gaat aan
zodra je in het vliegtuig stapt. Naviga-
tielichten gaan aan als je gaat starten,
strobe- en landingslichten alleen als je
op de start-/landingsbaan bent. Taxi is
duidelijk. Die witte ronde dingen erbo-
ven zijn zekeringen. Dan Panel Lt en
daaronder Glareshield is de verlichting
van je instrumentenpaneel. De zwarte
knop druk je in voor meer gas: je throt-
tle en de rode knop trek je uit voor een
armer mengsel. En dan een hendel voor
je flaps.
Groep 7 zijn je pedalen waarmee je je
rudder bedient maar ook stuurt tijdens
het taxiën. Als je het ene pedaal naar
voren schuift gaat de andere naar achte-
ren. Logisch. De bovenkant van de pe-
dalen zijn je remmen. Die bedien je met
je tenen. Je kunt dus links en rechts
tegelijk remmen maar toch een bocht
maken (liever niet te snel).
‘Groep’ 8 is je trimwiel. Daar gaan we
een volgende keer mee aan de slag om
een mooie tabel te maken voor verschil-
lende fasen van de vlucht. Machtig inte-
ressant? Een beetje taai maar wel heel
nuttig.

1* Het vliegtuig staat hier aan de grond
en helt iets achterover.
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