
Iedereen die begint met de flight
simulator of met vliegen in het echt
komt het tegen: HET CIRCUIT
(spreek uit: sirkwie). En eigenlijk
worden twee zaken een beetje door
elkaar gehaald.
Ten eerste hebben we het cicuit dat
gevlogen wordt volgens het patroon
van de afbeelding hiernaast, dat
vooral gevlogen wordt om je vaar-
digheden te verbeteren. Wat is de
juiste manier van opstijgen, wat is
je correcte approachsnelheid en nog
wel wat meer. Ook als je net een
nieuw toestel hebt aangeschaft is
een circuitje vliegen het juiste ge-
reedschap om je vliegtuig te leren
kennen.
Ten tweede kennen we het circuit
voor kleinere velden.  Het is een
rechthoek waarin je je volgens een
bepaald patroon invoegt om de an-
dere piloten niet in de stress te
gooien en het is ook bedoeld om het
veld eerst even goed te verkennen
voor je gaat landen, zodat je correct
positie kunt kiezen voor nadering
van de baan.
Maar beide circuits zijn voor een
groot deel hetzelfde. Dezelfde legs,
dezelfde rechthoek die je vliegt, de-
zelfde glideslope, dus de nadering
van de baan onder de juiste dalings-
hoek. Voor dit tweede begrip heb ik
op de volgende pagina even het cir-
cuit van Midden-Zeeland (EHMZ)
afgedrukt en je ziet hier dat de be-
langrijke punten zijn: hoe voeg ik
mij in en waar heeft men het circuit
aangepast i.v.m. de omgeving (ge-
luidsoverlast). Ieder veld heeft weer
zo zijn eigenaardigheden en het eni-
ge wat je kunt doen is kaarten be-
studeren.
Over het tweede circuit gaan we het
niet hebben. Het wordt circuit num-
mer één, dus over de vaardigheden
van het vliegen, opstijgen, bochten
vliegen, koers houden, approach
inzetten, enz., enz.

En dan beginnen we met de takeoff, of
de departure. Het eerste stuk heet dan
ook de departure leg of takeoff leg. Dan
komt de crosswind leg want op deze leg
hebben we zijwind. We stijgen naar een
hoogte van 1000ft en daar zullen we wel
mee bezig zijn tot in het eerste gedeelte
van de downwind leg. Downwind bete-
kent met de wind mee. We zijn opgeste-
gen met tegenwind, dat heeft beslist de
voorkeur, dus leg drie is met de wind
mee. Daar komen we definitief op hoog-
te. Voor zo een oefenrondje is dat dus
1000ft, maar dat kan in de praktijk an-
ders zijn. Er kan een cicuit voorgeschre-
ven zijn van 2000ft hoog afhankelijk van
het terrein. Vandaar dat ik onderscheid
maak tussen dit rondje vliegen als oefe-
ning en een werkelijk circuit vliegen zo-
als op de kaart van het veld staat
aangegeven. Komen we aan de base leg
of basis leg, voor ons erg belangrijk,
want hier zetten we het vliegtuig in de
juiste configuratie (flaps, pitch, rounds

per minute, enz.) Voor de final leg, het
werkelijke glijpad naar de baandrempel
met de juiste snelheid en de juiste graad
van daling. Een glide slope van 3° is zo

een beetje standaard. Dan volgt de fla-
re, het laatste stuk met de neus iets
hoger waardoor de snelheid er definitief
uitgaat maar de dalingssnelheid ook
minder wordt en we niet ver meer zijn
van een STALL. En zo zetten we hem
dan zachtjes neer. Dat is het plaatje
hierboven. Onderaan de pagina staat
een stripverhaal van wat er allemaal
fout kan gaan als je het niet goed onder
de knie hebt. Op het allerlaatste plaatje
ligt de kist op zijn kop en er is brand
uitgebroken. De tekst is vrijwel onlees-
baar en dat is maar goed ook. Niet te
veel in verdiepen als je net met vliegen
bent begonnen.
Dit zijn dus de verschillende fasen van
een circuit. Die officiële namen van de
verschillende legs is wel belangrijk, die
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gebruiken we in het radioverkeer met
ATC of andere vliegtuigen als we een
echt circuit vliegen.

We taxiën van de parking naar het run-
way holding point (gele lijnen) en stop-
pen daar. We mogen pas over de lijn
heen als we toestemming hebben gekre-
gen van ATC. Als op een klein veldje
geen ATC is overtuigen wij ons ervan
waar de andere vliegtuigen zich bevin-
den en vertellen dan duidelijk dat we de
runway opdraaien, nadat we goed heb-
ben rondgekeken of er geen gevaar is.
Als je je hier niet aan houdt moet je
jezelf maar beschouwen als een ‘gonner’
(afgevoerd) in de pilotenwereld.

Landing lights en Strobe lights mogen
pas aan als je op de baan staat en je
squawk box mag ook dan pas van
standby naar operationeel. En nu gaan
we het even heel officieel doen, tenmin-
ste als je in de Cessna 172 van A2A
vliegt. Want deze Cessna heeft net zoals
in de werkelijkheid gauw last van vette
bougies. Die vettigheid kunnen we eraf
branden. Als we op de baan in startposi-
tie staan checken we of het trimwiel op
takeoff staat, zetten we links en rechts
onze voet op de rem en zetten de throt-
tle naar full. Dan luisteren we naar de
motor. Of hij netjes loopt en niet ploft of

sputtert. Dan gooien we de remmen los
en daar gaan we. Bij een langere baan
hebben we geen flaps nodig. Bij een
korte baan zetten we die op de eerste
positie (10°). In de Cessna van A2A is
een duidelijk propellereffect ingebouwd
net zoals in de realiteit. We moeten
daarom stevig rechterrudder geven bij
het vaart meerderen.

Bij twee mensen aan boord en tanks half
vol kan je al loskomen bij 55kts, laten
we 60kts aanhouden voor Vr, de rota-
tiesnelheid dus de snelheid dat we de
knuppel langzaam naar achteren trek-
ken. En dan gaan we in de climb. Laten
we gewoon eens Vy aanhouden. In de
aflevering ‘Pitch Roll en Yaw’ (zie onze
website) ligt die rond de 75kts. Vy wordt

vooral door airliners aangehouden, de
meest efficiënte stijgsnelheid. Voor airli-
ners is het belangrijk om zo snel moge-
lijk op de kruishoogte te komen zonder
daarbij te veel snelheid te verliezen. Op
kruishoogte is de lucht veel ijler en
daardoor de snelheid gerekend over de
grond aanzienlijk hoger. GA-piloten zijn
daar meestal minder mee bezig. Vx is
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wel belangrijk voor ons als we van een
klein veld met hoge bomen rondom
moeten opstijgen. Onze klim is maar
heel kort want we gaan een circuit vlie-
gen op 1000ft hoogte. Misschien hebben
we niet eens de tijd om de climb zorg-
vuldig te trimmen. Bovendien moeten
we al snel een bocht in. Circuits worden
standaard linksom gevlogen tenzij an-
ders aangegeven (zoals EHMZ), dus een
bocht naar links. En dan wordt het las-
tig. Er gebeuren nu verschillende dingen
tegelijk.
We duwen de knuppel voorzichtig naar
links om de bocht in te gaan en we zor-
gen ervoor dat de vleugeltip niet lager

komt dan het streepje, zoals je hier kunt
zien. Dat is een standard rate turn.
Hoeft niet maar waarom zouden wij ons
dat niet vanaf het begin aanleren? We
constateren dat de neus gaat zakken als
we in de bocht liggen. De vleugels staan
nu niet meer horizontaal en de lift van
de vleugels werkt ook niet meer recht
omhoog maar gedeeltelijk zijwaarts. En
die lift zijwaarts hebben we nodig an-
ders kunnen we geen bocht maken.
Maar we moeten wel compenseren voor
die neus die zakt. Dus je knuppel moet
ook een beetje naar achteren. En ver-
volgens zien we dat het ‘balletje’ niet
meer in het midden staat, we komen in
een slipping turn terecht waarvoor we
moeten bijsturen met de rudder. En dan

raken we door die drie dingen tegelijk
de kluts volledig kwijt en gaan we achter
de feiten aanhollen. Daar is maar één
duidelijke oplossing voor: Volg je bewe-
gingen op de Attitude Indicator. De AI is
je hoofdinstrument. Numero uno!

Tweede belangrijke klok bij een turn is
de turn coordinator, die je hier links was
tegengekomen. Derde belangrijke in-
strument is je kompas om te zien of je
een nette hoek van 90° maakt. De minst
belangrijke klok is de klok voor de verti-
cal speed. Die klok ijlt altijd een beetje

na doordat hij werkt op luchtdruk terwijl
je AI werkt op giroscopische principes
en dat is veel directer. Flightsimmers
hebben de sterke neiging om vooral te
letten op de VS-meter. Niet doen.
Goed vliegen is kijken. En voelen, al-
thans in de werkelijkheid. Bij echt vlie-
gen zijn wij onderhevig aan G-krachten
die we voelen en die ons helpen bij de
oriëntering. In de flightsim werkt dat
niet. Bovendien is het kijken voor de
meesten van ons beperkt tot één
scherm eventueel met een tweede
scherm voor de klokken, kaarten, enz.
Het gevolg is dat we in de flightsim veel
meer aangewezen zijn de klokken.
Hierboven zie je hoe je je zes belangrij-
ke klokken moet scannen. Elke keer op-
nieuw. Je AI is het centrum van alles. Je
blik keert altijd op je AI terug. Vanuit je
AI maak je voortdurend uitstapjes naar
je andere klokken en keer je daarna
weer terug naar de AI. Je ziet hier dat
een snelheid op de klok van 78kts een
nose up pitch oplevert van 10° ongeveer

met een stijgsnelheid van rond de
1000ft/min. Niet slecht. De Cessna is in
goede conditie. Met deze wijze raad over
hoe je je instrumenten scant moet het
gaan lukken, die drie dingen tegelijk.
Niet de eerste keer en niet de tweede
keer en niet…. Echt het gaat steeds be-
ter.
We hebben meteen al het kompas be-
trokken in onze vliegoefening. Het is
niet onverstandig om van te voren de
koersen van de verschillende legs even
op een papiertje te zetten. Bij een baan
met een heading van 240° (baan 24)
zou dat zijn: 240 - 150 - 060 - 330 -
240. Klopt toch?
Na de bocht je toestel weer rechttrekken
is oefening. Je moet dat niet te laat
doen want dan schiet je door. Ach, ge-
woon proberen. En dan na het rechttrek-
ken gaat je neus weer omhoog. Ja,
logisch, de lift werkt nu weer recht om-
hoog en niet meer schuin omhoog. Dus
je moet aan het einde van de bocht je
knuppel naar voren duwen. Geloof me,



dit wordt een automatisme. Intussen
zitten we op de downwind leg en vliegen
dus in tegengestelde richting en zien
links de baan liggen. Als we op een
nieuw vliegveld aankomen gebruiken we
vooral deze leg om ons te oriënteren. Je
kunt behoorlijk goed op het oog parallel
aan de baan gaan vliegen en op die ma-
nier checken of het allemaal overeen-
komt met je kompas. Als we halverwege
de baan zijn kunnen we een bericht uit-
sturen dat zo klinkt:

‘Cessna PH-ETA (papa hotel echo
tango alfa) is midfield left down-
wind 24.’

Midfield betekent halverwege de baan,
left wil zeggen we vliegen een links-
draaiend circuit en 24 is natuurlijk baan
24. Even later kunnen we zeggen:

‘Cessna PH-ETA turning to left base
24.’

Als we de baan op 45° achterlijker dan
dwars van ons zien draaien we de bocht
in naar de base leg. Maar voordat we de
bocht indraaien hebben we de throttle
teruggebracht en hebben 10° flaps ge-
zet zodra de wijzer van de snelheidsme-
ter in het witte gedeelte is gekomen.

Flaps uitzetten doen we bij voorkeur als
we nog recht vliegen en niet in een
bocht. Wat moet onze snelheid zijn? In
het artikel TRIMMEN SAAI? (Notam 210)
hebben we gezien dat we nu in het ge-
deelte SLOW terecht komen. We gaan
vliegen met 1° NOSE UP, met 10° flaps
en een snelheid van 85kts. Vlak voor we
de final leg indraaien zetten we de flaps
op 20° en brengen we de snelheid terug

naar 75kts en dat levert ons een NOSE
DOWN pitch van 3° op en als we het
goed doen een afdaling met een hoek
van 3°. We kunnen dan melden:

‘Cessna PH-ETA on left final 24.’

Dan is het verder correct voor de baan
zetten en je snelheid aanpassen voor de
landing. De snelheid voor je touch down
op een veld met een langere baan is
rond de 60kts. 55kts Gaat ook maar je
voelt dat je kist dan de neiging heeft om
zijwaarts weg te vallen, het begin van
de stall. We houden het op 60 kts.
Een goed veld om te oefenen zou zijn
KHQM Bowerman in de staat Washing-
ton in de US, dat is aan de westkust
vlak onder Canada. ORBX de bekende
scenery maker heeft gratis scenery voor
dit veld en die is gaaf. Maakt het alle-
maal wat leuker en gezelliger.
Een groot hulpmiddel bij de final ap-
proach zjn de VASI- of PAPI-lichten. Op
de afbeelding hieronder zie je dat alleen
rode lichten betekent; te laag, rood met
wit: je zit goed en alleen wit: je zit te
hoog.
Oké, de final approach op KHQM, Bo-
werman, ik vertel hem even.

Nadat we de bocht naar de final leg heb-
ben gemaakt gaan we de snelheid ver-
der verminderen tot ongeveer 65kts,
maar onze concentratie richt zich eerder
op de PAPI-lichten. We moeten zorgen
voor rood plus wit en hebben we die niet
dan passen we de glide slope aan met
behulp van de throttle. Alleen rode lich-
ten: meer gas, alleen witte lichten: min-
der gas.

Als we die situatie gestabiliseerd hebben
zetten we de flaps naar 20° als je dat
was vergeten. De neus komt dan even
omhoog. We duwen die weer naar bene-
den met de stick. Ik denk dat dan je
correcte snelheid tegen de 60kts zal
liggen met een dalingssnelheid van on-
geveer 400ft/min. We hadden ons na de
laatste draai al gericht op de baan en
hadden al naar links of naar rechts bij-
gestuurd, maar dat wordt nu ons hoofd-
doel. Je snelheid is in orde en je glide

slope is in orde. Nu nog even op de juis-
te plek neerzetten. De juiste plek voor
touch down zijn de landing marks zoals
je die op het kleine plaatje van baan 20L
ziet. Daar raakt je hoofdlandingsgestel
(de twee wielen onder de vleugels) de
baan. Vanuit de cockpit zie je dit:

Het enige dat je hoeft te doen als je glij-
pad in orde is en als de centreline van
de baan keurig verticaal staat (je bent
recht voor de baan) is te zorgen dat de
landing marks steeds op dezelfde plaats
van je voorruit bljven staan. Dat die
plek niet verloopt. Als je het niet goed
doet verandert ook het perspectief van
de baan, zoals de baan 25 in de grotere
plaat hier links. Nou ja, daarnaast moet
je nog even opletten wanneer je de flare
inzet (3 tot 5 ft boven de grond). Dan
draai je het gas dicht (naar idle) en trek
je de neus op. En dat doe je gelijktijdig
en dat doe je langzaam en voorzichtig.
Niet je throttle dichtrammen. Dan rem-
men en van de baan af, enz., Enz.
Oh, ja nog één ding: bij de departure
leg draai je niet meteen van de baan
weg. Je blijft de baan volgen. Stel je
voor dat je motor ineens uitvalt. Bij Bo-
werman is het gewoon plons.
Erik.

Voor de voorgaande artikelen zoals
PITCH, ROLL en YAW en TRIMMEN
SAAI? Ga even naar onze website naar
de pagina ARCHIEF:
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
Voor de gratis Bowerman scenery:
https://fullterrain.com/freeware
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