
Als je de Airbus net hebt geïnstal-
leerd en in de cockpit stapt zullen
waarschijnlijk beide motoren draai-
en omdat dat een beetje standaard
is bij FSX en Prepare3D. Daar gaan
we iets aan doen want dat is zonde
van de brandstof, je moet uiteinde-
lijk nog helemaal je weg vinden in
dit toestel. We gaan daarvoor naar
de rechter CDU op de middenconso-
le, bij de Airbus heet die MCDU,
want hier kan je veel instellen.

Je drukt op de bovenste knop links, dat
is de LSK 1 L (Line Select Key 1 Left) en
dan krijg je een beeld zoals hier rechts
weergegeven. Dan druk je op de tweede
knop links, inderdaad, LSK 2 L waardoor
het toestel in de TURN AROUND STATE
wordt gezet. Dat is de staat van de ma-
chine zoals je hem aan zou treffen als
een eerdere bemanning al een vlucht
gemaakt heeft. Veel zaken staan nog
aan, maar de motoren zijn uit. Je moet
de flight management computer nog
helemaal invoeren, de trim instellen en
nog wel wat meer, maar je schermen
zijn aan en de energie wordt geleverd
door een GPU, Ground Power Unit. Die
zie je buiten ook staan en er staan ke-

gels om het toestel en de deuren zijn
open. Het toestel hierboven staat inmid-
dels al in Take-off state, dus voor ver-

trek aan het begin van de baan. Met de
knoppen rechts kan je je eigen voorkeur
invoeren waarmee je altijd wilt starten,
bijvoorbeeld TURN AROUND STATE, dan
druk je de toets LSK 2 R in. De -R- is
van RIGHT, zo eenvoudig is dat alle-
maal. Ik kom er nog op terug, op de
MCDU2. Maar niemand houd je tegen
om vast op onderzoek uit te gaan. Neem
dan de Step by Step Manual uit de docu-
mentenmap erbij die is het meest com-
pleet.

We gaan beginnen!

Op de volgende pagina heb ik het voor-
ste overhead panel lekker groot afge-
beeld. Dat werkt wat plezieriger. Het
bovenste stukje ontbreekt hier. We be-
ginnen links bovenaan (2) met het pa-

neel ADIRS, Air Data Inertial Reference
System waar je drie draaiknoppen van
OFF naar NAV kunt zetten. Dat moet je
op een gegeven moment doen als je het
vliegtuig start vanuit Cold and Dark
want anders krijg je geen beeld op de
schermen op je instrumentenpaneel. De
rest van de knoppen werkt niet. Dat zou
bij PMDG wel werken maar dit is ook
geen PMDG-sofware. De ADIRS sturen
alle gegevens naar je beeldschermen
zoals altitude, attitude, speed, position,
enz. Boven de ADIRS zit ook nog een
COCKPIT DOOR VIDEO paneeltje (1).
Onder de ADIRS zitten  FLT CTL (3)
(flight controls, het systeem voor de
besturingsvlakken), dan (4) EVAC (snel
het vliegtuig uit) en dan (5) Emergency
Electracal Power. Ze werken alle drie
niet. GPWS (6) begint iets interessanter
te worden: Ground Proximity Warning
System. Dit systeem zorgt voor de
waarschuwingen als je te dicht bij de
grond komt, dan hoor je: TERRAIN
AHEAD, PULL UP, GLIDESLOPE enz. Een
paar knoppen hiervan werken ook. Dat
is bedoeld voor vliegen in bergachtige
omgeving als je niet voortdurend de
waarschuwingen wilt horen. RCDR (7) is
de flight recorder. De linkse aan/uit
knop werkt. De middelste werkt niet en
de rechtse TEST werkt wel. Dan zitten
we op het onderste stuk van de linker-
kolom: OXYGEN (8), CALLS (9), RAIN
RPLNT (10) en WIPER (10). Oxygen is
om de zuurstofmaskers naar beneden te
laten vallen bij het wegvallen van de
druk in het vliegtuig. De enige knop die
werkt in deze panelen is de wiperknop,
je ruitenwissers. Calls is mij onduidelijk
en rain rplnt ook. Misschien kom ik daar
nog achter maar de knoppen werken
dus niet.

Het middengedeelte is voor ons veel
interessanter, daar zitten de belangrijke

In rood aangegeven de knoppen op het
voorste overhead panel die allemaal
niet werken, niet zijn gesimuleerd. Op
het achterste overhead panel werkt he-
lemaal niets. Voor de rest is de Aero-
soft Airbus 318/319/320/321 dik in
orde.

Airbus 320 deel 1 cockpitgids
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systemen zoals FIRE, HYD, FUEL, ELEC,
AIR COND en onderaan een aantal klei-
nere panelen. Het FIRE paneel (11)
doet niks, je kunt alleen het fire alarm
activeren. Dan het paneel HYDRAULICS
(12). In de Airbus zitten drie hydrauli-
sche systemen waarvan je de pompen
aan of uit kunt zetten, de middelste
daarvan heeft een afdekklepje. Hele-
maal rechts zit een elektrische pomp
voor het op druk brengen en dan is er
nog een knop PTU (Power Transfer Unit,
AUTO) die je in werking kunt zetten
maar hij kan ook uit zichzelf gaan wer-
ken. Hij geeft een apart pomgeluid en
zorgt er voor dat de druk in de drie ver-
schillende systemen altijd voldoende is.

Het FUEL paneel (13) heeft knoppen
voor de pompen van de rechter- de cen-
trale- en de linkertank. Per tank zijn er
twee knoppen. Precies in het midden
zitten twee knoppen boven elkaar, de
bovenste is CROSSFEED dus overpom-
pen van de ene zijde naar de andere en
de onderste heet MANUAL. In de Airbus
is veel geautomatiseerd en ook bij de
brandstofpompen maar je kunt ook
overstappen op handmatig indien nodig.

Daaronder het paneel ELEC (14) een
uiterst belangrijk paneel voor ons. Mid-
denboven zitten twee knoppen voor het
inschakelen van de batteries, het eerste
dat je doet bij opstarten vanuit Cold and
Dark. Venstertjes voor het uitlezen van
de voltage zitten ernaast. Meteen onder
de battery knoppen zit de BUS TIE, de
knop waarmee alle verbindingen tot
stand komen. Links iets lager zit de APU
GEN en rechts iets lager de knop EXT
PWR die we aan kunnen zetten als de
externe energievoorziening is aangeslo-
ten (het karretje). Verder naar links en
rechts zitten de knoppen van de genera-
tor van de rechter- en linkermotor die
normaal aan staan. Helemaal links en
rechts een knop met een afdekplaatje.
De knoppen hieronder zorgen ervoor dat
de generators losgekoppeld worden in
de vlucht in bepaalde noodgevallen. De

generators dan weer koppelen gaat he-
laas niet. Dat moet na de vlucht door
monteurs gebeuren. Trouwens, deze
twee knoppen werken niet. De twee
kmoppen helemaal links boven de afge-
schermde knop werken evenmin. Zijn
we gauw mee klaar.

We gaan een paneel zakken en komen
op het eveneens belangrijke AIR COND
paneel (15) of het persluchtgedeelte.
Helemaal links en rechts zitten de knop-
pen PACK 1 en PACK 2. Pack is een
acroniem voor Pneumatic Air Cycle Kit.
Dat werkt pas als beide motoren draai-
en, want de perslucht wordt recht-
streeks afgenomen van de motoren. Met
de twee knoppen BLEED schakel je de
perslucht naar het vliegtuig in of uit. De
drie draaiknoppen midden boven zijn
voor de temperatuurregeling, een voor
de cockpit een voor de cabine voorin en
een voor de achterkant. In de linkerbo-
venhoek zit een draaiknop om de snel-
heid van de lucht te regelen. Een lagere
stand hier maakt meer energie beschik-
baar voor de motoren. Midden onderin
zit APU BLEED, de perslucht van de
Auxiliary Power Unit de kleine straalmo-
tor in de staart die energie kan leveren
als de beide motoren nog niet draaien
en de ground power is losgekoppeld
(normaal gesproken vlak voor de start
van de motoren). De RAM AIR knop doet
niets in deze simulatie. Je hebt nog een
knop CROSS FEED en een knop HOT
AIR.

ANTI ICE (16) is duidelijk. De linker-
knop is voor het ontdooien van de vleu-
gels, de andere twee knoppen zijn voor
ijsbestrijding in de motoren.
PROBE/WINDOW HEAT is warme lucht
op de voorruit. (17), die je aan of uit
kunt zetten. Rechts daarvan is het pa-
neel voor het instellen van druk in de
cabine (18) die in de Airbus volledig
automatisch wordt geregeld met een
computer, maar je zou ook met de hand
kunnen instellen indien nodig. Hier
werkt geen van de knoppen. Daaronder

links zit het paneel EXT LT (19) zeg
maar de ‘buitenverlichting’. Je hebt ach-
tereenvolgens de STROBE lights,
BEACON lights, WING lights, NAV & LO-
GO lights, RWY TURN OF lights, die op
het voorste landingsgestel zitten en
schuin naar links en naar rechts schijnen
en handig zijn bij taxiën. De LAND (lan-
dingslichten hebben twee standen om-
dat ze worden uitgezet of ingetrokken in
de vleugels en de laatste schakelaar hier
is de TO (take-off) en TAXI lights. Taxi is
één lamp op het voorwiel, bij TO komt
er een tweede lamp bij. Het heeft niet
veel zin ze te laten branden als je neus-
wiel is ingetrokken. Wanneer moet je
welke lichten aan doen? Kijk even hier:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.
com/2015/06/lichten-aan1.pdf

Twee knoppen op het paneel APU (20)
werken allebei en dat moet ook want die
hebben we elke keer nodig: de master
switch en de start switch. Als je de mas-
ter switch indrukt verschijnen er auto-
matisch op een van de centrale beeld-
schermen de gegevens van de APU. Je
moet wachten tot je daar FLAP OPEN
ziet en dan kan je de startknop indruk-
ken. Het toerental neemt dan toe en ook
de uitlaattemperatuur (EGT). Daarna
wordt de APU generator automatisch
gekoppeld.

INT LT (21) is de binnenverlichting. Met
de linkerdraaiknop zet je de verlichting
van alle panelen in de cockpit aan. Heel
fraai om te zien. Er zijn ook knoppen op
andere plaatsen in de cockpit die het-
zelfde doen. De knop kent twee stan-
den: aan of uit. De tweede knop werkt
niet, de derde is voor de DOME LIGHT,
een algemene verlichting die je als eer-
ste aan zou doen indien je in een donke-
re cockpit komt en dan rechts daarvan
zit het ANNUNCIATOR LIGHT zeg maar
de testverlichting om te checken of alle
lampjes het doen. (22) Is voor seat
belts on en voor no smoking. Die kan je
op auto zetten of gewoon aan. En rechts

daarvan zit de schakelaar voor de emer-
gency exit lights.

We gaan naar het rechterpaneel van het
overhead panel. Het bovenste gedeelte
is een back up paneel voor de radio-ont-
vangst en dit gehele paneel werkt niet
(23) en (24). Je stelt je radio in op de
middenconsole.

FLT CTL (25) is hetzelfde als aan de
linkerkant van het overhead panel en
hier werkt ook niets. Daaronder CARGO
SMOKE detection (26). Werkt ook niet.
Dan VENTILATION (27) bijvoorbeeld
wanneer je co-pilot stiekem een sigaret-
je heeft zitten roken, maar hier werkt
ook niets. ENG (28) Emgine Start werkt
ook niet, maar maak je geen zorgen, je
kunt de motoren starten. En dan zijn we
grote stappen snel thuis op paneel (29)
dat hetzelfde is als het onderste paneel
aan de linkerkant. Dus de knop van de
rechter ruitenwisser werkt wel.

Het wordt tijd dat we eens overstappen
naar zaken die wel werken. Ik heb er
een paar.

In het verlengde van de middenstijl van
de voorruit kan je op een rechthoekig
vlak drukken en dan komt een magne-
tisch kompas naar beneden. Daar kan je
dus ook op vliegen!

Op de grond worden airliners vaak be-
stuurd met een tiller, een helmstok. Dat
kan in de Airbus ook. Daarvoor moet je
wat kunstgrepen verrichten die allemaal

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/lichten-aan1.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/lichten-aan1.pdf


beschreven staan Vol1-InFSX EN.pdf
pagina 24 van de bijgevoegde documen-
ten. Je kunt de besturing toewijzen aan

een draaiknop op je throttle of stick of
zoiets en ik heb ermee gewerkt en heb
het er daarna weer uitgegooid. Maar
misschien iemand anders.
Het mooiste is het wegschuivende zij-
ruit. Als je de hendel verzet komt er een
‘blok’ raam naar je toe en dat verschuift
dan naar achteren met prachtige gelui-
den (kloink, boink). Alleen voor op de
grond, bijvoorbeeld als de captain even
wil praten met een stewardess beneden
op het platform.

Het echte werk

Dat gaat nu beginnen. De schermen die
je als piloot altijd voor je neus hebt en
als je airliners een beetje gewend bent

ziet dit er vertrouwd uit. Nr. (2) is het
Primary Flight Display dat ik nog uitge-
breid ga behandelen als we hoogtes,
V-speeds, enz. gaan invoeren. Nr. (3) is
het Navigation Display waar je laterale
route op wordt weergegeven net zo als
bij de GPS. Maar er kan nog veel meer
op dit schermpje, zoals een kaart met
obstakels in de omgeving en ook een
weergave van wat de weather radar
ziet. Het paneeltje links hiervan (1) met
de draaiknoppen is om de helderheid
van de twee schermen af te stellen. Al-
leen de twee bovenste draaiknoppen
werken. De linker is voor de primary
flight display en rechter voor de naviga-
tion display. Die rechter draaiknop be-
staat uit een knop in het centrum met
een ring er omheen. Die ring is bedoeld
voor het afstemmen van de helderheid
van bijvoorbeeld de kaart met obstakels
op de grond die je over je navigation
display hebt heengezet. Pal boven deze
dubbele draaiknop zit de testknop voor
het Ground Proximity Warning System
(GPWS) waarmee je even alle waarschu-
wingen kunt uitluisteren. Met de knop
(4) schakel je de GPWS op je navigation
display aan of uit. Denk erom, Aerosoft

heeft een nieuwigheid: inschakelen doe
je met je linker muisknop, uitschakelen
met je rechter. Even wennen dus. (5)
en (6) zijn ouderwetse standby instru-
menten die onafhakelijk van de andere
systemen werken. (6) is zelfs een ana-
loge peilingsklok. Daaronder zit een
schermpje (7) dat in de werkelijkheid
wordt gebruikt voor niet urgente berich-
ten, bijvoorbeeld communicatie tussen
piloot en maatschappij of METAR berich-
ten. Dit schermpje werkt niet. De be-
kende schermen (8) en (9) zijn
natuurlijk overbelangrijk. Het zijn de
ECAM (Electronic Centralized Aircraft
Monitor) schermen. Het bovenste is voor
het volgen van de motoren, FOB (Fuel
On Board), de stand van de flaps en
waarschuwingen en een mini checklist.
Met het onderste ECAM scherm kan je
alle andere systemen naar voren halen.
Daarvoor is een apart toetsenbord dat je
in afbeelding (13) ziet. En dat zijn heel
wat gegevens. Over bijvoorbeeld
DOORS, ENG (een tweede scherm voor
de motoren), BLEED AIR, AIR PRESSU-
RE, ELECTRICAL HYDRAULIC, FUEL,
APU, AIR CONDITIONING, WHEELS,
FLIGHT CONTROLS. STS is status waar-

me je checkt of alles normaal is, RCL is
recall om nog even de berichten terug te
bladeren die op het bovenste scherm
hebben gestaan. Als je de rode knop
EMERGENCY indrukt krijgt je de lijst met
namen te zien van de mensen die ge-
werkt hebben aan deze add-on. Grap-
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pig! De vier pijlknoppen naast elkaar
werken niet. (10) is het paneeltje waar
je de toestand van het landingsgestel
kunt zien en waar je ook de AUTO
BREAKS kunt instellen. Voor een take-
off zet je die meestal op maximaal zodat
je toestel vol in de remmen gaat bij een
rejected take-off. Daarna moet je wel
even naar de garage om de remmen te
laten controleren. Voor een landing zet
je de auto breaks meestal op de middel-
ste stand. Verder: BRKFAN, een ventila-
tor om de remmen te koelen als ze te
warm geworden zijn en een schakelaar
voor anti-skid en neuswielbesturing. Er
zit ook een tweede knop voor GPWS
voor de co-pilot, een wat uitgebreide
klok (11) waarmee je van alles kunt
doen en een klokje voor het registreren
van de remdruk (12) en de hendel voor

het landingsgestel met maar twee stan-
den dus niet een tussenstand zoals bij
de 737.
Onderaan deze pagina afgebeeld is de
FCU of Flight Control Unit, je mag ook
zeggen het paneel voor de auto pilot.
Het meest rechtse deel van de co-pilot
dat gespiegeld is, is weggelaten. Hele-
maal links zitten twee knoppen die niets
doen. Dan de twee belangrijke warning
lights (1). Het bovenste is het Master
Warning Light dat begint de flashen in
rood en waarschuwt voor iets dat echt
niet in orde is, met een stevig belsig-
naal. Kan je niet missen. De onderste is
het Master Caution Light in amber. Die
waarschuwt voor iets dat op korte ter-
mijn je aandacht nodig heeft. Het bo-
venste knopje bij (2) is de stopwatch
die uiterst eenvoudig te bedienen is.
Eerste keer drukken aan, tweede keer
stop en derde keer terug naar nul. Be-
slist de favoriet voor het opnemen van
je vliegtijd. De stopwatch verschijnt
links onderin het ND (navigation dis-

play). Daaronder de Side Stick Priority.
Als beide piloten aan de stick zitten te
zwengelen kan je hier op drukken en
dan kan je zien welke van de twee het
vliegtuig bestuurt. Werkt niet in deze
simulatie.
Rechts daarvan zit het EFIS panel (3)
dat ik nog even vergroot heb weergege-
ven. EFIS staat voor Electronic Flight
Information System. Dit paneeltje be-
paalt wat je in je primary flight display
(PFD) en je navigation display (ND) te
zien krijgt en hoe. QNH is bekend. Lin-
kermuisknop op de ronde knop ga je
over naar Standard, rechtermuisknop
weer terug naar QNH. Onder de knop
voor de barometer setting zit de knop
voor je Flight Director en rechts daarvan
LS is het Landing System in je PFD zet-
ten. Dan komen de twee balken voor
een ILS-landing in beeld. De rest van de
knoppen op het EFIS panel werken op
de ND. Met de rij bovenin kan je een
keuze maken welke navaid je in beeld
wil hebben: een waypoint (intersectie),

een VOR, een NDB of een
airport. De meest linkse is
CSTR (constraint) waarmee
je de hoogtebeperkingen
van een SID of een STAR
in beeld kunt brengen. Ze
kunnen niet allemaal tege-
lijk aan. Gelukkig niet. De
middelste draaiknop staat
nu op ARC. Je krijgt een
boog in beeld met de top,
die de richting van het
vliegtuig weergeeft. Naar
rechts (PLAN) draaien

geeft je een kompasroos, een cirkel dus
met het noorden naar boven en met
deze weergave kan je ook in combinatie
met je flight management computer je
laterale vluchtplan helemaal nalopen.
Nav is ook een kompasroos maar met
de top in de richting van het vliegtuig.
VOR is een roos bedoeld voor peilen van
een VOR baken en LS is je ILS in beeld
gebracht met aan de rechterkant je ver-
ticale pad in beeld. Klinkt allemaal inge-
wikkeld. Is het niet als je gewend bent
met geavanceerde HSI-klokken te vlie-
gen. De rechterdraaiknop is voor de ran-
ge en die werkt alleen in de ARC-modus.
Dus vergroten of verkleinen van je map
die eronder zit. Daaronder twee schake-
laars met een keuze tussen ADF, OFF en
VOR. Als je de juiste frequenties hebt
ingebracht in de radio krijg hier richting-
pijlen in beeld. De co-pilot heeft ook een
EFIS-paneel en in de werkelijkheid kan
dat onafhankelijk van de linker EFIS
werken. In deze simulatie werken beide
EFIS-panelen tegelijk voor beide naviga-
tion displays. (Ja in de PMDG 737 kan je
de NDs apart instellen, ik weet het).

En nu, waar het echt om draait, de FCU
of Flight Control Unit (4). Op de volgen-
de pagina staat een vergroot beeld. Alle-
maal bekende zaken hier zoals SPEED,
HDG (heading), ALT (altitude) en V/S
(vertical speed). Je ziet de draaiknoppen
voor de instellingen, je ziet LOC, locali-
ser hold, A/THR, auto throttle, AP1 en
AP2, de auto pilots, EXPED, expedite
maar die werkt niet en APPR wat van-
zelfsprekend de approach is. Wat je zo

Ground Proximity Warning System op
je Navigation Display.
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niet ziet is dat de ronde knoppen uitge-
trokken kunnen worden of ingedrukt en
daar zit ‘m nu net de clou bij de Airbus.
Linker muisknop is indrukken, rechter
muisknop is uittrekken. Als je de knop
indrukt koppel je de auto pilot aan de
flight management computer. Als je de
knop uittrekt koppel je de auto pilot aan
de waarden die jijzelf invoert in het ven-
ster. Simpel hè? Als je de knoppen in-
drukt zie je een streepjeslijn met aan
het eind een gele punt. Je ziet dus geen
snelheid meer, of geen heading meer
want die waarden staan in je flight ma-
nagement computer en kan je op je
middenconsole uitlezen. Alleen je hoogte
instelling blijft altijd zichtbaar omdat je
die vaak onderweg moet instellen bij-
voorbeeld bij een hoogtebeperking van

een SID. Je kunt wel een hoogte instel-
len en dan op de knop drukken, dan
komt er een gele punt in beeld en dat
wil zeggen dat het vliegtuig gaat stijgen
volgens de meest efficiënte manier. Als
je een hoogte hebt ingesteld en je trekt
de knop uit dan stijg hij op de snelst
mogelijke manier. Je kunt met de meest
rechtse knop de verticale snelheid instel-
len. Je draait dan aan de knop en trekt
hem uit. Het vliegtuig gaat dan stijgen
met de ingestelde vertical speed. Als je
de knop indrukt gaat het vliegtuig de
dan bereikte hoogte handhaven (level
off).
Als je een hoogte hebt ingesteld en je
trekt de knop van ALT uit zoals hierbo-
ven beschreven verschijnt er bovenin je
PFD in groen OP CLB, dat betekent open
climb oftewel zo snel mogelijk stijgen.
Dan zitten we meteen in het Flight Mode
Annunciator (FMA) gedeelte van de PFD,
een zeer belangrijk gedeelte. Hier kun je
alles uitlezen hoe het er voor staat met
je vliegtuig. Daar kunnen heel wat ver-
schillende mededelingen staan en het is
handiger dat te behandelen als we gaan
vliegen in plaats van dat nu allemaal op
te dreunen.

En dan te bedenken dat echte piloten al
die knoppen op de middenconsole hier
rechts afgebeeld op de tast kunnen vin-
den. Nou, zou dat nou echt zo zijn? (1)
en (2) zijn de twee MCDU’s die aan het
begin al een beetje aan bod kwamen.
Daar ga ik uitgebreider op in als we de
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machine klaar gaan maken. Tussen de
twee MCDU’s in zit het paneeltje voor
instellingen op het onderste centrale
beeldscherm. De twee draaiknoppen hier
zijn voor de helderheid van de twee
schermen. Was ik vergeten. (3) is voor
het afstellen van de frequentie voor je
comm radio, dus contact met de ver-
keersleiding. De frequenties voor VOR-
en ADF-bakens breng je in in de linker
MCDU. Alleen de ronde, tweevoudige
knop werkt voor het invoeren van de
cijfers en natuurlijk ook de toets met de
pijlen voor het omzetten van standby
naar active. De rest doet niets. Links op
de console is comm nav radio 1 en
rechts is comm nav radio 2.
Daaronder twee draaiknoppen en rechts
van de throttle zit er ook nog een en ze
doen allemaal hetzelfde: de verlichting
van alle panelen in de cockpit wordt
hiermee aangezet. Overigens is die ver-
lichting wel mooi zoals je op pagina 2
van dit artikel kunt zien.
(5) is het paneel voor de weather radar
en die kan beter behandeld worden als
we ook daadwerkelijk met weer gaan
vliegen. Bij fair weather of zo heeft het
niet veel zin. (6) is de instelling van de
tranponder, je ziet ‘m even hieronder
nog. Met het toetsenbordje kan je de
code inbrengen en met de draaiknop
kan je van standby naar bijvoorbeeld TA
only gaan of naar TA/RA, waarmee je
alle vliegtuigen in de omgeving op je
scherm krijgt. TA/RA zet je natuurlijk
pas aan als je de baan opdraait. De rest
van de knoppen zijn nep geloof ik.

(7) zijn de speed brakes. Rechtermuis-
knop op de hendel is speed brakes ar-
med, linkermuisknop en schuiven zet je
de speed brakes uit, maar de standaard
toetsenbordcommando’s van FSX/P3D
werken hier ook. (8) zijn de flaps waar-
voor je ongetwijfeld ook al knoppen op
je throttle quadrant of je stick hebt inge-
richt. De flapstand wordt niet aangege-
ven in aantal graden maar eenvoudig in
1, 2, 3, FULL. Dan, (9) werkt wel maar
is een speeltje. Als je je hoofd rechtsom
draait kan je op het achterschot van de
cockpit een kastje zien en dat kan je
aanzetten hiermee. Dan krijg je een vi-
deobeeld van de linksvoor toegangsdeur
tot het vliegtuig. Waar is dit voor? Om
te checken of de deur gesloten is? Dat
kan je beter op je rechter MCDU contro-
leren. Om de stewardessen te bekijken?
Toevallig zijn ze op het moment dat jij
kijkt niet op die plek. Grapje van de ma-
ker. (10) zijn de parking brakes, met
daaronder de rode knop waarmee je het
landingsgestel handmatig kunt uitzetten.
Is niet gesimuleerd. Eigenlijk begint dit
een langer lopend verhaal te worden van
wat er allemaal niet werkt in deze add-
on en dat is toch een beetje onsportief.
De dingen om serieus te kunnen vliegen
werken namelijk wel allemaal en werken
ook goed, bijvoorbeeld de flight ma-
nagement computer. Ik heb slechtere
voorbeelden gezien. Waarschijnlijk zal
het in de A320 van FlightSimLabs wel
allemaal werken maar er is een prijsver-
schil.

De throttles van de Airbus verschillen
wezenlijk van wat je gewend bent. Er
zitten ‘click spots’ op. Je kunt dat zien
aan de kleine witte driehoekjes die naar
rechts wijzen. De gashendels hier staan
nu op de click spot IDLE. Naar boven toe
kom je CL (CLIMB) tegen, meer naar
boven toe FLX of MCT (maximum conti-
nuous trust) en dan als bovenste stand
TOGA (take off go around). Bij TOGA
wordt het maximale vermogen geleverd.

Bij FLX MCT heb je een derated climb
dat wil zeggen dat het take off vermo-
gen is teruggeschroefd. Welke mate van
derated climb je moet instellen is afhan-
kelijk van de baanlengte, wind, bela-
ding, temperatuur, enz. En dat wordt
allemaal door anderen dan de piloten
uitgedokterd en dat wordt ook voorge-
schreven uit overwegingen van brand-
stofbesparingen. Wat natuurlijk niet wil
zeggen dat de captain niet verantwoor-



delijk blijft voor het op tijd loskomen
van de baan. Het eerste stuk van de
klim gaat vrij stijl maar na een korte
periode zie je in je PFD een mededeling
verschijnen dat je throttle terug moet
naar de click spot CL (climb). Daarna,
als de auto throttle aan blijft hoef je de
gashendels niet meer aan te raken, ook
niet bij de afdaling. Alleen vlak voor de
baandrempel gaan ze op IDLE en dan
gaat automatisch de auto throttle eruit.
Eerlijk gezegd: Dit vliegt lekker.
Reverse thrust is eveneens mogelijk (F2
ingedrukt houden of de knop die je
daarvoor hebt ingericht) en dan zie je de
gashendels verder teruggaan en de twee
zwarte flaps op de hendels komen om-
hoog. De throttles weer terug op idle
heft de reverse thrust ook weer op.
De trimwielen had je al gezien en daar is
niets nieuws over te melden.
Je ziet twee knoppen onder de throttles
met daarop ENG1 en ENG2. Starten van
de motoren doe je door de draaiknop
daaronder naar IGN (ignition) START te
draaien en dan een van de ENG knoppen
in te drukken. Zeg maar dat dat de
brandstoftoevoer is. Is allemaal heel
simpel. Er zat ook nog een knop ENG
MANUAL START op het overhead panel
maar die deed niets.

Dit artikel is geschreven sterk leu-
nend op de video’s van Doofer911
die je hier kunt vinden:
https://www.youtube.com/watch?v
=TRCbOc1QgSw  en met de vol-
gende artikelen zal dat niet anders
zijn. Dus warm aanbevolen deze
video’s als je de Engelse taal
meester bent. Ook de boeken van
Mike Ray zijn altijd lezenswaardig
en bovendien humoristisch, dus
niet droog en dat helpt. Kijk eens
hier: http://utem.com/  Ook warm
aanbevolen.  Erik.

https://www.youtube.com/watch?v=TRCbOc1QgSw
https://www.youtube.com/watch?v=TRCbOc1QgSw
http://utem.com/

