
STOL betekent Short Take Off and
Landing. Landen op en opstijgen van
een heel klein baantje en dan liefst
een baantje midden tussen de hoge
bomen. En we hebben zo een klein
baantje gevonden. STALL is uit de
lucht vallen. Je vleugels leveren
geen lift meer, je valt zijwaarts weg.
Een STOL-landing is dus geen
STALL-landing maar zit er wel te-
genaan (met een beetje fantasie).
Na de verschillende artikelen in de-
ze serie over lift, pitch roll en yaw,
de cockpit, trimmen, gaan we nu de
grenzen opzoeken. Zet je hem nog
neer op de drempel van de baan
scherend over de boomtoppen met
minimale snelheid zo dat je op tijd
stilstaat? En bovendien, kan je dat
hele kleine baantje wel vinden tus-
sen de bomen?

In de standaard scenery van FSX zal er
heus wel een klein baantje met bomen
rondom te vinden zijn, maar ik ken ze
niet omdat ik dit soort oefeningen, bij
een nieuw vliegtuig bijvoorbeeld, altijd
doe op Vashon Muni van ORBX. En we
hebben geluk, want Vashon Muni is gra-
tis. ORBX geeft deze als kennismakings-
premium weg. Ga even naar:

https://fullterrain.com/freeware  en
download daar 2S1 Vashon Island Air-
port. De scenery beslaat het hele eiland,
dat vlak bij Seattle ligt. Op het eiland is
een tweede veldje WA69 Wax Orchard
dat veel ruimer is, met wit gekalkte au-
tobanden aan de rand, om de baan te
markeren. Vashon Island is een wereldje
op zich met twee vliegvelden dus. Van
dit piepkleine veldje moeten wij opstij-
gen en straks weer landen. Opstijgen is
geen probleem. Met de Cessna 172 van
A2A Simulations (net als in de vorige
afleveringen) red je dit makkelijk. Rem-
men intrappen, flaps op 10°, full throt-
tle, even wachten tot de motor op
toeren is en dan remmen los. We hou-
den Vx aan als stijgsnelheid, d.w.z. Dat
bij iets meer dan 60kts de neus omhoog
brengen (kan al bij 55kts, probeer
maar) en daarna de snelheid rond de
65kts houden. Dat is de stijlste manier
van opstijgen (volgens fabrieksopgave)
zodat we zo snel mogelijk boven de bo-
men zijn. Bij het opstijgen zag je even
een rode bal voor je uit in de lucht han-
gen en die hangt er niet voor niets. Daar
moet je overheen. Bij starten en landen.
Echt, dit is een eitje. Maar nu landen. En
daarvoor gaan we eerst eens oefenen.
Oefenen in de STALL. Wat is dat nu voor
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een ding? Als je kist in een stall komt
krijg je een waarschuwingssignaal, een
tergend geblèr. En daar gaan we ons
niets van aantrekken. Alsof je zou ver-
geten dat je tegen een stall aan zit! Al-
hoewel?

Een stall ziet er zo uit. Als de Angle of
Attack (de hoek die de vleugel maakt
met de rijwind, eh vliegwind) te groot

wordt dan laat de lucht boven de vleugel
los van het oppervlak en gaat hij werve-
len. Dan is die luchtstroom verstoord en
dan ben je de opwaartse kracht, je lift
kwijt. Ook in het derde artikel in deze
serie ‘Bernoulli versus Newton’ wordt
niet echt uitgelegd waardoor je dan je
lift kwijtraakt. Kijk het anders maar
even na. Op onze website
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
archief-3/   in de tweede kolom kan je
het artikel vinden. En daar zie je dat de
geleerden het nog lang niet eens zijn
over het begrip lift. Dus als de geleerden
het al niet weten… En toch blijven we in
de lucht hangen. Behalve bij een stall.

Daarom een foto in een windtunnel ge-
nomen om te laten zien dat het echt
klopt. En wat is je eerste reactie als je in
een stall komt? Neus omlaag zodat de
angle of attack weer kleiner wordt en
full throttle (plus als je eenmaal wat
snelheid hebt je flaps intrekken om
meer snelheid te krijgen, maar zo ver
gaan we niet in dit experiment). Neus
naar beneden is een onnatuurlijke reac-
tie als je vlak boven de grond in een
stall terecht komt en daarom gaan we
die stall eerst uitgebreid oefenen op
2500ft hoogte. Zodat we precies weten
tot hoever we kunnen gaan met het te-
rugnemen van vermogen voor een STOL
landing op een korte baan.

We stijgen op van Vashon Muni en gaan
naar 2500ft en daar nemen we flink gas
terug tot we in het witte gedeelte van de
snelheidsmeter komen en 10° flap kun-
nen geven. Dan verminderen we het gas
nog meer en zetten de flaps verder uit
naar 30°. En dan is het even het koppie
erbij houden. Tot hoever mag de snel-
heid zakken. Ja, we kunnen gaan dalen,
dan loopt de snelheid weer op, maar dat
is niet de bedoeling. Hoe ver kunnen we
gaan met snelheid verminderen met full
flaps voordat we in de problemen ko-
men. Hiernaast zie je het. 45kts! Je
neus staat dan 5° omhoog. Dus je angle

of attack is nog niet zo groot. Maar lift is
ook nog afhankelijk van snelheid niet-
waar? Als ik die snelheid nog verder laat
zakken en wel probeer mijn hoogte te
houden, wat moeilijk is, gaat de neus
verder omhoog en hoor ik de stall waar-
schuwing. En dan kantelt mijn toestel
weg naar een kant. En dat wil ik corrige-
ren. Ik wil zo lang mogelijk de stall ver-
mijden. Hij kantelt weg dus dan druk ik
mijn stuurknuppel in tegengestelde rich-
ting zijwaarts. Niet dus. Dan raak je
volledig de controle kwijt. Correcties in
deze bijzonder labiele toestand doe je
alleen maar met je rudder. En dat is
hard werken om hem overeind te hou-
den en de neus staat behoorlijk om-
hoog. Waarom gaat die neus eigenlijk
omhoog? Omdat het vliegtuig zoveel
mogelijk lift wil genereren en een grote-
re angle of attack levert meer lift, na-
tuurlijk totdat die hoek te groot wordt.

Rond 40kts is het echt afgelopen. Dan
valt je kist zijwaarts weg. De stallwaar-
schuwing komt er even beneden de
45kts in. Nou hier hebben we wel wat
aan, aan deze ervaring. Juist, ervaring
dus. Schrijven erover is makkelijk. Je
moet het gewoon doen. Dus met 50kts
en full flaps kan ik hem nog rustig neer-
zetten op een kort baantje mits ik met
de rudder alert reageer als dat nodig is.
Fijn dat er een flight simulator is. Komen
de autotiteiten tenminste niet langs als
het fout gaat. En de Cessna van A2A is
behoorlijk realistisch heb ik mij laten
vertellen.

Volgende stap: Slow Flight. Iets wat elke
piloot fundamenteel moet beheersen.
We weten nu dat we met full flaps tot
50kts kunnen zakken mits we alert blij-
ven en meteen met de rudder stevig
corrigeren als de kist zijwaarts wegkan-
telt. Daaruit trek je misschien de conclu-
sie dat je echt van de ailerons moet
afblijven en dat komt ons niet goed uit,
want het zou te mooi zijn als we keurig
recht voor dat korte baantje uitkomen.
We zullen toch iets moeten bijsturen. En
dat is de volgende oefening. Die doen
we weer op 2500ft hoogte. Als we netjes
stabiel in de lucht hangen gaan we voor-
zichtig de koers veranderen, bijvoor-
beeld van 150° naar 60°, dus een 90°
koerswijziging. Je stuurt heel voorzichtig
zijwaarts en je zorgt ervoor dat je bank
angle, je helling naar zij niet meer wordt
dan vijf graden. Dus niet dertig graden!
Nou ja, dat klinkt logisch. Bij een helling
van dertig graden verlies een behoorlijk

Dit is het korte baantje van Vashon Muni.
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stuk van de lift. En ook hier zou ik willen
zeggen: doen, doen, doen. Maar dat heb
ik al zo vaak gezegd, dus ik zeg oefenen
voor de verandering.
Op deze manier kan je nog bijsturen
voor een correcte nadering van de baan.
Dat bijsturen gaat langzaam en dat
houdt in dat we al lang van te voren ons
met de approach moeten gaan bezig-
houden. Duidelijk!

En nu aan de bak. En dat moet je zelf
doen. Ik heb het een beetje voor gevlo-
gen en wat plaatjes gemaakt. Landing
op Vashon Muni is vanuit het zuiden
makkelijker dan vanuit het noorden.
Vanuit het zuiden is het landschap ope-
ner en kan je geleidelijker dalen. Je

houdt je snelheid keurig op 50kts met
full flaps en dan gaat het eigenlijk van-
zelf. Geloof me. En je bent nu niet meer
bang voor die 50kts want je weet inmid-
dels dat je zelfs nog verder kan zakken
met je snelheid.
Ik ben bij deze nadering vertrokken van
WA69 Wax Orchard en je heading naar
2S1 is dan 354°. Als je dat op de kaart
bekijkt vraag je je af of dat wel klopt.
Want 2S1 ligt oostelijker dan WA69. Dan
verwacht je een heading van 10° of zo.
Maar we zitten hier behoorlijk noordelijk
aan de westkust van de US en daar is de
variatie groot.
Ik gaf je ook even de heading op want
het vinden van zo een klein veldje tus-
sen de bomen is niet eenvoudig. Ja,

voor de plaatselijke bevolking is het
simpel, voor ons niet. Je gaat het dus
verkennen, de omgeving en gaat voor
jezelf punten bepalen waar je overheen
moet vliegen of die je rechts van je
moet houden en zo. Dat mag je lekker
zelf uitvinden want daar zit nu juist de
lol in. Je bent nu bezig met ‘pilotage’
zoals we dat noemen, Maar dat komt
nog wel een keer. Vanuit het noorden is
het een stuk lastiger. Daar staan hoge
bomen voor de baan. Je moet hier tot

de onderste grens van je snelheid gaan
omdat je vlak voorbij die bomen flink
moet ‘dumpen’ en dan loopt je snelheid
weer op. En meteen aansluitend de fla-
re. Een echt stukje pilotenwerk. Boven-
dien, een klein veldje tussen de bomen
vinden lukt beter als je hoger nadert.
Dan heb je meer overzicht. En dan volgt
een steile daling naar het veld en loopt
je snelheid flink op, iets wat we hele-
maal niet willen. Oefenen dus.
Als het goed gelukt is verwacht je eigen-

50kts, bank angle 5°, een langzame bocht naar links.

Slow flight aan de grens van wat mogelijk is. Je kist hangt behoorlijk achterover.

Nadering vanuit het zuiden. Klein veldje? Ja, klein veldje.



lijk applaus als je uitstapt, helaas. Mis-
schien kan ORBX dat nog eens inbou-
wen. Dan zouden ze natuurlijk ook boe-
geroep moeten inbouwen en gillende
sirenes.
Oh ja, nog wat: Als je met de Cessna
van A2A vliegt en je landing een beetje
ruw verlopen is, ga dan eerst even naar
de werkplaats want je hebt kans dat je
kist niet helemaal heel meer is. En als je
de A2A de volgende keer gewoon weer
pakt en je hebt het niet laten repareren
dan zit die schade er nog in. Vliegen ho
maar. Grappig, eerst denk je dat FSX
weer kuren heeft.

Dan blijft er nog maar één ding over in
deze serie van basisvaardigheden: Soft
Takeoffs en Landings, opstijgen en lan-
den en ook taxiën op zachte banen,
grasveldjes, verharde modder en dat
soort grond. Het ligt simpel dit pro-
bleem: je moet zorgen dat je neuswiel
niet in de modder blijft steken en je
kunt het beste als je eenmaal een beetje
snelheid hebt tijdens het taxiën de vaart
erin houden. De vraag is of FSX dat blij-

ven steken van het neuswiel ook heeft
gesimuleerd. Na uitgebreid testen kan ik
je vertellen dat het mij niet gelukt is het
neuswiel tijdens het taxiën in te graven.
Maar we gaan wel even de basisregels
doornemen. Houdt altijd druk naar ach-
teren op je stuur of knuppel. Al meteen
bij het op snelheid komen bij het taxiën
gaat die naar achteren zodat het neus-

wiel ontlast wordt. En het kan dan zo
zijn dat blijven steken in de modder niet
gesimuleerd is, maar kuilen in het veldje
neem je beslist slechter met druk naar
voren. Per software fabrikant kan het
nogal variëren dat ‘stuiteren’ op een
zachte baan. Er zit duidelijk verschil tus-
sen de default Cessna en die van A2A.
Maar de maker van de A2A Cessna le-
vert ook een programmaatje dat hotsen
en botsen en piepende remmen en een
krakend airframe simuleert. Ze hebben
er kaas van gegeten daar.

Wat is het vervolg van deze serie? We
kunnen twee kanten uit: We stappen
over op de Cessna 182 van A2A die een
variabele propeller heeft en waarbij je
het toerental van de motor kunt instel-
len. Dan moeten we wel eerst de GO-
VERNER gaan begrijpen en dat is een
ingewikkeld instrument. We kunnen ook
beginnen met navigeren, bijvoorbeeld
met PILOTAGE. Pilotage is niets meer
dan navigeren op de obstakels, wegen,
rivieren die je op de grond ziet. Dat
wordt dan vaak aangevuld met navige-
ren op een VOR of een NDB baken. Mis-
schien gaan we beide onderwerpen wel
oppakken.

Erik.

Wax Orchard een ruimer veld, ook op Vashon Island is ideaal voor  het oefenen van soft field take-offs en landings


