
Waar waren we gebleven? Aan het
einde van de vorige aflevering heb-
ben we het invoeren van de vlucht-
gegevens in de MCDU (FMC) afge-
rond. Dus je eerste en begrijpelijke
reactie is nu: starten en vliegen met
dit ding! Echter, we moeten eerst
nog een paar zaken checken en in-
stellen. Je ziet een kleinere check-
list hiernaast die we gaan volgen.

Het eerste dat we doen is de knop LS
(Landing System, (1)) uit zetten. Dan
zetten we het navigation display naar de
ARC-modus (2), dus één tikje linksom
draaien. En dan zetten we op de draai-
knop ernaast (3) de range (vergroting
van de kaart ) op de laagste stand, dus

10nm. Dan zetten we onze radio’s voor
navigatie 1 en 2 zoals we die willen heb-
ben, dus VOR of ADF. Dat zijn de twee
schakelaars eronder. Beide schakelaars

hier staan op VOR en dat zie je ook op
het navigation display in de beide bene-
denhoeken. Als je op de FMC vliegt hoef
je je over het instellen van de frequen-
ties geen zorgen te maken, dat wordt
door de computer geregeld.
Dan brengen we de hoogte in (4). De
eerste altitude constraint bij de
OLNEY1B SID is 5000ft en dat brengen
we in. En vervolgens willen we dat de
speed, de heading en de altitude wordt
gekoppeld aan de FMC. Dat doen we
door op de knoppen onder de vensters

met de linkermuisknop de klikken. Dan
zie je dat er een amberkleurig balletje
zichtbaar wordt en dat is het teken dat
ze gekoppeld zijn. We kunnen de snel-
heid en de koers niet uitlezen in deze
stand want de FMC wil helemaal niet dat
we ons daarmee bemoeien als hij bezig
is. Je ziet alleen maar streepjes. De
hoogte blijft wel zichtbaar want die
moeten we regelmatig veranderen en
daar wil de FMC niet zelf over beslissen.
De Vertical Speed (stijg-daalsnelheid
heeft de FMC ook al bepaald vandaar

ook hier de streepjeslijn.
We gaan nu volgens de checklist kijken
naar de ECAM Status, het onderste
scherm in het midden (de console) en
daarvoor drukken we op het kleine toet-

senbordje eron-
der op de linker
van de twee
middelste toet-
sen. Als we alles
goed gedaan
hebben zie je
het woordje

NORMAL verschijnen.
Dan check je nog even je PFD en je ND
of alles er correct in staat en dan zet je
de MCDU in de F-PLAN modus, de flight
plan modus.

Klaar! We gaan de motoren starten. Of
toch nog niet want we zijn de passagiers
vergeten, iets dat mij vaker overkomt.
En voordat we de passagiers toelaten tot
de cabine moeten we toch eerst nog wat
doen om het leven aan boord een beetje
aangenaam te maken. Juist, de tempe-
ratuur en ook de air conditioning. En dat
kunnen we niet zonder onze APU (Auxili-
ary Power Unit) te starten. En we heb-
ben ook perslucht nodig voor het starten
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van de motoren. Maar, even over de
temperatuur aan boord. Als je op het
kleine toetsenbord onder het ECAM

scherm op de
knop COND
drukt krijg je
in het scherm
een overzicht
van de tem-
peratuur aan
boord, 13°
dus. En wij
piloten kun-
nen daar te-

gen maar het zal de maatschappij
beslist boze brieven van passagiers op-

leveren. Gezeur waar we geen zin in
hebben. We drukken op de APU Master
Switch, de bovenste knop in het kleine

APU-paneel
onderop het
overhead
panel. Dan
schakelt het
ECAM-scherm
automatisch
naar de APU-

pagina. Je ziet FLAP OPEN dat zijn de
kleppen die opengezet worden om lucht
van buiten naar de APU toe te laten.
Dan wacht je even totdat je een blauw
lampje op de APU Master Switch ziet en

dan kan je star-
ten. De knop
met START er-
onder. Dan
moet je wach-
ten tot de bo-
venste wijzer
op 100 staat en
je ziet ook de
temperatuur
(EGT Exhaust
Gas Temperatu-
re) eerst flink
stijgen en daar-
na loopt hij
weer terug. De

generatoren worden ingeschakeld en als
het allemaal klaar is zie je AVAIL (avai-
lable) in het scherm maar ook op de
startknop van de APU. Dan gaan we

weer terug naar de
COND-pagina van het
ECAM- scherm en we
drukken bovendien op
de knop APU BLEED
die ietsje boven het
APU-paneel zit. Dan
gaat de temperatuur
stijgen. De bovenste
rij is de ingestelde
temperatuur en de
onderste de actuele
temperatuur en die
gaat omhoog. De
aanduiding FAULT op
de knoppen PACK 1
en PACK 2 zijn dan
ook uitgegaan. Als dit
allemaal voor elkaar
is en we niet meer
bang hoeven te zijn
voor beschadigde

passagiers, gaan we ze laden.

Daarvoor gaan we weer naar de rechter
MCDU en klikken linksonder op
LOAD/FUEL. Je ziet daar dat we 120
passagiers gaan laden en dat het maxi-
mum aantal 180 is. Je drukt op BOAR-
DING en dan zou het kunnen zijn dat er

niets gebeurt. Dan moet je even chec-
ken of je de deuren hebt opengezet. Dat
laden gaat met ongeveer één persoon
per seconde dus dat heeft even tijd no-
dig. Je kunt ook op LOAD INSTANT
drukken en dan is dat in een oogwenk
geregeld.

Nu kunnen we de checklist gewoon vol-
gen: Parking Brakes ON, Gashendels op
IDLE, we checken of de barometerstand

goed is ingevoerd. Deze vlucht is met
fair weather dus 1013 is correct. Dan
gaan we naar het overhead panel.
SEATBELTS moet ON. De External Power
mag uit want we hebben de APU draai-
end. Met de rechtermuisknop dan veran-

dert ON in AVAIL.
We moeten hem nog
loskoppelen. Die
knop zit in het ELEC
panel boven het AIR
COND panel.



In de rechter MCDU gaan we naar de
beginpagina en drukken dan op ACT
DOORS. Hier kan je alle deuren sluiten.
Als dat gedaan is drukken we nog een
keer op RETURN en daarna in het hoofd-
venster op GROUND SERVICES. Daar
kunnen we de Traffic Cones (de kegels)
de blokken en de ground power unit
verwijderen. Na verloop van enige tijd
zie je ook SLIDE verschijnen naast de
deuren. De bemanning heeft de deuren

vergrendeld en heeft het Door Emergen-
cy Mechaniek in werking gezet. En als
laatste zet je de Beacon lichten aan om
de ground crew duidelijk te maken dat
je gaat starten.

De linkermotor is motor nummer 1 en
de rechter is nummer twee. Het is een
goede gewoonte om nummer twee eerst
te starten omdat daar het platform
meestal vrij is want aan de linkerkant
staan eventueel nog bagagewagentjes,
de loopbrug is nog niet helemaal inge-
trokken, enz.

We gaan het
verloop van het starten volgen op de
twee ECAM-panelen in het midden van
het instrumentenpaneel. Hier rechts zie
je de twee ECAM-panelen onder elkaar.
Eerst de situatie als er nog niets draait.
Je ziet ook nog even de pagina
DOOR/OXY. Rechts is de situatie als er
een en ander gaat draaien. Die komt
automatisch naar voren als je de draai-
knop naar rechts draait (zie plaatje hier-
naast) We doen een engine start tijdens
de pushback want dat komt het vaakst

voor. De parking Brake moet OFF en
dan drukken we Shift+P. Dan ga je naar
het ENG paneeltje dat op de middencon-

sole zit onder de gashendels en je zet
daar de draaiknop op ING START (igniti-
on = ontsteking). Vervolgens zet je de
knop ENG2 om naar boven en dat is
alles, geen brandstofpompen en zo.
Wordt allemaal voor je gedaan. En dan
ga je monitoren. Dat heet toch zo te-
genwoordig? Dat betekent goed kijken
wat er gebeurt. Er verschijnt even een

A-tje boven het ignition
symbool in het onderste
scherm en dat gaat weer
uit. En nu zien we dat de
motor langzaam op gang
komt. Wat we willen zien



is dat het toerental van de N1 op 19 à
20 komt te staand, dat is de idle-snel-
heid en de EGT (exhaust gas temperatu-
re) op ongeveer 380. Bij een start met
pushback start je de rechtermotor tij-
dens de pushback. Als die klaar is zet je
de parking break aan en dan start je de
linkermotor. Dat is een beetje standaard
geworden omdat het handig is. Als er
iets niet goed verloopt krijg je meldin-
gen in rood of amber op je scherm. En-
gine 1 starten gaat net zo als engine 2.
De draaiknop op het ENG paneeltje die
we gedraaid hebben, naar IGN START
kan nu weer teruggedraaid worden naar
Norm, het eerste punt van

de kleine checklist hierboven. We heb-
ben de APU niet meer nodig want de
beide motoren draaien nu en leveren de
electriciteit en de perslucht, dus we kun-
nen op het overhead panel APU Bleed
Air en APU Master uitschakelen.
De spoilers (speed brakes) moeten op
ARM. Met de rechtermuis klik je op de
hendel en dan verschuift die nog iets
naar boven.

Ruddertrim moet op 0 staan. De pitch
trim kunnen we uitlezen uit de MCDU.
Ga naar de PERF pagina en dan TAKE
OFF. We hadden hier als flapstand een 2
ingevoerd en toen kwam daarachter te

staan: UP0.8. Dus we stellen de trim in
op 0.8 up. Op het kleine toetsenbord
onder het ECAM-scherm zie je een knop
FCTL en dat levert je weer een mooi
nieuw scherm met trimgegevens. Je
draait nu aan het trimwiel tot je uit kunt

lezen: 0.8°UP. En op dit scherm kan je
meteen de Elevators, de Ailerons, de
speedbrakes en de rudder testen op
goede werking, dus de flight controls
checken. Je kunt ook zien dat de spoi-
lers van één van de vleugels gaan uit-
staan bij het maken van een bocht als
ondersteunende functie. We zetten de
flaps op stand 2, zoals we ook in de

MCDU hebben
ingebracht en
dit kan je in het
bovenste ECAM
panel zien.

Engine anti ice
en wing anti ice
zijn niet nodig

voor deze vlucht. We checken nog even
het onderste ECAM panel de status pagi-
na en ook de Doors pagima of alles in
orde is.

We gaan taxiën. Dat kan je doen met
behulp van ATC in FSX/P3D of met be-
hulp van een ander taxi-programma of
helemaal niet. Vandaar dat het tussen
haakjes staat. Het taxi-licht op het
neuswiel gaat aan en de parking brake
gaat los.
Je zet de thrust levers een stukje om-
hoog zodat N1 in het bovenste ECAM-
scherm stijgt naar 25-30%. Dan gaat de

kist rollen en dan kunnen de thrust le-
vers weer terug naar idle. Dat eerste
beginstootje was voldoende om de zaak
in gang te zetten en hem door te laten
rollen. Tijdens het taxiën tip je even de
remmen aan om ze te testen. Is een
goede gewoonte.
In het bovenste ECAM-scherm is een
soort mini-checklist verschenen, je weet
wel, op de plek waar het vliegtuig zijn
mededelingen plaatst, zijn hart uitstort
en dat ziet er zo uit:
Als er achter een item een mededeling

in blauw staat moet de piloot een be-
paalde actie ondernemen, in dit geval
moet de AUTO BRAKE op MAX. Het AU-



TO BRAKE PANEL zit meteen rechts van
het bovenste ECAM-scherm:

Daar druk je op de rechterknop waar
MAX boven staat. De auto brakes moe-
ten aan staan indien je in een noodsitu-
atie de start moet afbreken.

Je checkt je FCU (het paneel van de au-
topilot) of alles Dashed en Bolled is, dus
streepjeslijnen en ballletjes, als teken
dat de machine gekoppeld is aan de
FMC. Dat hadden we al ingesteld, maar
toch…

Dan blijft er nog maar één punt van het
lijstje over en dat is T.O. CONFIG. Om
dat te regelen ga je naar beneden naar
het kleine toetsenbord waar je een toets
TO CONFIG vindt. Die druk je in en dan
verdwijnt de blauwe tekst en krijgt je
het woordje NORMAL te zien. En als je
nu goed hebt opgelet heb je misschien

ook even een zacht tevreden gegrom
van je Airbus gehoord. Maar het kan je
ontgaan zijn.

De Weather Radar moet nog aan. Dat zit
vlak bij de speed brake hendel op de
middenconsole. Schakelaar (1) moet
één tikje naar rechts naar WX+T en
schakelaar (2) moet omgezet worden.
Afhankelijk van het weer waarmee je
vliegt kan je dan een weergave van het
weer krijgen in je navigation display
(eigenlijk MD: Multifunction Display). Bij
fair weather zie je niets. Als je ook bij

slecht weer niets ziet moet je even aan
de Brightness knop draaien die helemaal
links zit.
Je checkt nog even op het paneel van de
auto pilot (FCU) of je Flight Director aan
staat (belangrijk) en dan als laatste
gaan we de transponder inrichten. Die

zit rechtsboven de hendel van de speed
brake. Voor deze vlucht voeren we een
fantasiegetal in, maar dat is natuurlijk
anders als we bijvoorbeeld multi player
vliegen met andere piloten en een ATC.
Je moet altijd 4 cijfers invoeren. Als je
er maar drie invoert omdat het laatste
getal al klopte dan vreet ie ‘t niet.

Dat is het voor nu. In de volgende afle-
vering krijgen we Before Takeoff, Take-
off en Climb out. Beslist het spannend-
ste gedeelte.

Nog even verder gesnuffeld op de pagi-
na van Doofer911:
https://www.youtube.com/user/Doofer9
11/videos en daar kwam ik weer inte-
ressante zaken tegen. Bijvoorbeeld de
Rejected Takeoff voor de Airbus of de
Go Around Tutorial. Vaak verwaarloosde
zaken.

Wat betekent het woord Doofer? Doofer
kan alles betekenen. Als je op zoek bent
naar een term ergens voor of naar een
naam en die niet weet zet je daarvoor in
de plaats DOOFER. Dinges is wel een
aardige vertaling. Maar het kan ook een
afstandbediening zijn. Maar het kan ook
dat ene kleine onderdeeltje zijn dat
overblijft na een ingewikkelde construc-
tie waar verder alles op zijn plaats viel.
Behalve dat ene kleine onderdeeltje. Je
legt het weg voor later: do fer later. 911
betekent hier niet nine eleven, zoals we
weten een zwart stukje geschiedenis,
maar nine one one, het alarmnummer.
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Dit artikel is nummer 4 in een ho-
pelijk lange reeks over de kleinere
Airbus. Alles wat hier staat gaat
ook op voor de kleinere 318/319 al
zullen de beladingsgewichten en
zo wel anders zijn. Het is geschre-
ven sterk leunend op de video’s
van Doofer911 die je hier kunt
vinden:
https://www.youtube.com/watch?v
=TRCbOc1QgSw
en met de volgende artikelen zal
dat niet anders zijn. Dus warm
aanbevolen deze video’s als je de
Engelse taal meester bent.

Erik.
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