
In deze aflevering vervolgen we on-
ze serie tutorials voor de Majestic
Dash 8 met een korte vlucht van on-
ze flightsim thuisbasis Southampton
naa Manchester. Bij voorbaat is het
correct te stellen dat deze vlucht
niet de strikte airliner procedures of
elke nuance van aircraft manage-
ment zal volgen. En dat is om een
aantal redenen. Ten eerste, om dat
te doen, zou veel te veel ruimte vra-
gen. Ten tweede, de aandacht is
vooral gericht op de essentiële pun-
ten van de vlucht om niet te verzan-
den in details. Dus beschouw dit als
een kort overzicht en in komende

tutorials kunnen we dan op verschil-
lende punten terugkomen en de de-
tails verder invullen.

Wat we met deze vlucht willen bereiken
is het samenbinden van alle tutorials tot
zover inclusief de start van de motoren
en het programmeren van de FMC (flight
management computer) met de route en
performance details.
Het eerste wat je zou moten doen is de
weight en balance configureren met het
Majestic Control Panel zoals uitgelegd in
de vorige afleveringen. Zorg dat je de
zero fuel weight van het vliegtuig goed
hebt geregistreerd. Aan te bevelen is

een hoeveelheid brandstof van 70%
want dan hebben we meer dan genoeg
om Manchester te bereiken en daarin zit
meer dan voldoende reserve voor afwij-
kingen van het vluchtplan en het vliegen
van een holding mocht dat nodig zijn.
Zoals we al eerder hebben besproken
kunnen deze getallen gebruikt worden
om in te vullen op de performance pagi-
na van de flight management computer
en dat moet je nu doen.

Het vluchtplan

Nu we toch in de FMC bezig zijn is het
een goed idee om het vluchtplan naar

Manchester op te zetten zoals we dat
gedaan hebben in de vorige aflevering.
Mocht je niet meer een kopie hiervan bij
de hand hebben dan is hier het vlucht-
plan:
DCT NORRY Q41 WCO DCT DTY DCT
SAPCO N57 TNT DAYNE2A
Samengevat vliegen we direct naar het
NORRY waypoint voordat we de Q41
airway gaan volgen tot Westcott, dan
door naar Daventry, SAPCO en volgt dan
de N57 naar Stoke-on Trent. De kruis-
hoogte voor de vlucht van vandaag is
20.000ft. Een van de grote voordelen
van het vliegen met een regionale prop-
liner is dat we kunnen vliegen boven de
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hoogte die door de GA-toestellen wordt
gebruikt en beneden de hoogte van de
airliners. Omdat onze route naar het
noorden in de werkelijkheid een van de
drukste routes in de wereld is, is het feit
dat we komen te zitten in het niet volge-
propte middendeel tussen beide catego-
rieën een enorm voordeel. Dat is een
van de redenen waarom regionale vlieg-
tuigen zo populair zijn op de domestic
vluchten in het overvolle luchtruim van
de UK.
Nadat je alles volledig hebt opgezet
overtuig je dan ervan dat je de auxiliary
power unit hebt opgestart voordat je de
ground power loskoppelt. Het kan tame-
lijk irritant zijn nadat je het vluchtplan
met alles erop en eraan hebt ingevoerd,
om dat zomaar te zien verdwijnen door-
dat de elektriciteit wordt afgesneden.
Dus check zorgvuldig dat je volledig
bent overgegaan op electrische energie
van de auxiliary power unit voordat je
de ground power loskoppelt voordat je
overgaat tot de push back. Je moet er

nu ook voor zorgen dat de trim in de
takeoff range gezet wordt. En dan is het
een goed idee om de hoogte selector
meteen op 20.000ft te zetten (bij deze
vlucht) met de knop op het autopilot
instrumentenpaneel. Deze ingestelde
hoogte kun je dan zien op de primary
flight display boven het lint dat de feite-
lijke hoogte aangeeft. Blijf aan de knop
draaien totdat je 20.000ft kunt uitlezen.

Push back

Je kunt nu aan de push back beginnen.
Nadat je toestemming hebt gekregen
start je de motoren volgens de procedu-
res die we hebben doorgenomen in eer-
dere afleveringen en begin je met taxi-
ën. De normale baan van vertrek is Run-
way 20 omdat de windrichting meestal
een vertrek in westelijke richting voor-
schrijft. Het is een goed idee om je hea-
ding bug op het autopilot paneel op de
richting van de baan te draaien. Zet de
flaps in de takeoff positie en eenmaal op

de baan duw je de condition levers van
het vliegtuig helemaal naar voren.

Het gebruik van de autopilot

Als alles klaar is zet je de takeoff door
en dan mag je verwachten dat je de
takeoff snelheid bereikt op ongeveer
130kts. Eenmaal gesetteld in de klim
trek je het landingsgestel in en ook de
flaps volgens het voorgeschreven sche-
ma. Zet de autopilot aan als je de 200ft
bent gepasseerd en druk op de heading-
knop. Het valt je op, als je goed oplet,
dat het vliegtuig ook de pitch waarmee
je bent opgestegen handhaaft samen
met de heading die je hebt ingesteld. Op
1500ft AGL (above ground level) kan je
beginnen met de neus naar beneden te
brengen naar een drie graden climb
pitch. Een bijzonder handige voorziening
maakt het mogelijk de bestaande pitch
te veranderen zonder de noodzaak de
autopilot los te koppelen. Draai eenvou-
dig aan het nose up/nose down scroll

wiel op het autopilot paneel en dan
wordt automatisch de pitch aangepast
naar de verlangde pitch. Draai de pitch
naar beneden naar drie graden en dan
begint het vliegtuig te versnellen in de
klim. Maar, deze modus moet met ver-
stand gebruikt worden, zeker in de klim,
want het invoeren van een pitch die on-
houdbaar is kan leiden tot een drama-
tisch verval in snelheid en tot de moge-
lijkheid van een stall. Je dient altijd
zorgvuldig je snelheid in de gaten te
houden met in het achterhoofd dat dit
vliegtuig niet over een autothrottle be-
schikt.
Een andere modus die nuttig is in de
klim is de VS-modus die het je mogelijk
maakt een vaste vertical speed in te
stellen. Druk op de VS-knop en dan kan
je het scroll wiel gebruiken om een ver-
tical speed in te voeren en niet meer
een pitch in graden. Dit is waarschijnlijk
het meest bruikbaar bij een afdaling
waar je de instructie krijgt te dalen vol-
gens een vaste dalingssnelheid of waar

Het vluchtplan naar Manchester is geladen in de FMC zodat het vliegtuig de route in
LNAV-modus kan volgen.

NORRY is ons eerste waypoint als we Southampton Airport verlaten. NORRY is al
zichtbaar op het navigatievenster.



je op een bepaald waypoint op een be-
paalde hoogte wilt zijn. Velen van ons
zijn bekend met deze mogelijkheid om-
dat die ook is ingebouwd in de default
vliegtuigen in FSX.

We volgen de track naar Manchester

Nu kun je de LNAV-knop indrukken
waarna het vliegtuig de route gaat op-
zoeken die in een keer door gaat naar
Manchester volgens de waypoints van
ons vluchtplan in de FMC. Dit is precies
hetzelfde als het volgen van een GPS
vluchtplan in de default vliegtuigen en
werkt op bijna precies dezelfde manier.
We moeten ook de power en propeller
pitch (hoek van de propeller) terugbren-
gen voor de verdere klim om te zwaar
belasten van de motoren te vermijden
gedurende deze lange klim naar
20.000ft. Voor dit gedeelte is het een
goed idee om de IAS-modus van de au-
topilot te gebruiken. Deze modus heeft
betrekking op de Indicated Air Speed en
maakt gebruik van pitch om een vaste

snelheid te handhaven in de klim of de
afdaling (op een manier die overeen-
komt met FLCH en LVL CHG in de
Boeing en Airbus toestellen). In deze
modus past het vliegtuig de pitch aan
om de ingestelde snelheid vast te hou-
den. We kunnen deze dus gebruiken om
de hele klim naar 20.000ft te maken
met een snelheid van 220kts. Ook hier
kan het scroll wiel op het autopilot pa-
neel gebruikt worden om de verlangde
snelheid in te stellen.
Maar pas op. Omdat er geen authrottle
op de Dash 8 zit breng je ook geen ver-
anderingen aan in de power setting van
het vliegtuig. Je verandert alleen de
pitch om de snelheid vast te houden
zonder dat de power setting verandert.
Het is dus onze verantwoordelijkheid als
pilot-in-command om zeker te stellen
dat we de juiste power setting hebben
ingesteld met de hendels van de throt-
tle. Als er onvoldoende power is kan de
IAS-modus het onmogelijk maken om
de verlangde snelheid te handhaven en

andersom als de snelheid hoger gaat
worden dan de geselecteerde snelheid
zal de pitch automatisch verhoogd wor-
den om de snelheid te verminderen
waarbij ook de stijgsnelheid vergroot
wordt. Deze modus gebruikt de zwaarte-
kracht om het vliegtuig af te remmen
dus het is duidelijk dat hoe groter de
pitch is hoe harder het vliegtuig moet
werken om de snelheid gelijk te houden
en wordt elke overspeed situatie geëli-
mineerd.

De ALT select knop is uiterst belangrijk

Als je door de 10.000ft heen bent check
dan of je de ALT SEL knop hebt inge-
drukt. Dit is een Dash 8 ‘GOTCHA’ waar
heel wat piloten ingetrapt zijn dus is het
de moeite waard dit even in detail te
behandelen. Behalve wanneer je de ALT
SEL knop hebt ingedrukt voordat je je
verlangde hoogte hebt bereikt gaat het
vliegtuig gelukzalig, zonder onderbre-
king door met stijgen. Alleen als je de
ALT SEL knop (altitude select) hebt in-

gedrukt zal de kist de klim beëindigen
en op de op de primary fligth display
ingestelde hoogte gaan vliegen (level
off). Veel piloten hebben deze belangrij-
ke stap gemist, zodat dit er nu ingeramd
wordt op vliegscholen die de omschake-
lingsopleiding doen naar de Dash 8.
Het vliegtuig moet nu netjes op weg zijn
naar Manchester op een koers naar het
Cowley waypoint in Oxford met de Lon-
don City rechts van ons. Op dit punt
gaan we mengen met het verkeer van
Heathrow en Gatwick dus houdt je traffic
radar goed in de gaten om er zeker van
te zijn dat je geen neusversiering wordt
van een 747 longhauler! We vliegen dan
door op een kruishoogte van 20.000ft
wanneer we richting Stoke-on-Trent
gaan vliegen, naar het TNT waypoint.
Nogmaals, omdat je niet kunt vertrou-
wen op een autothrottle houdt je snel-
heid in de gaten en laat die niet
afzakken. Voor dit korte kruisgedeelte is
240kts een goed gekozen snelheid.

De Dash 8 is voorzien van ground power aan de gate om het vliegtuig van elektriciteit
te voorzien.

Voorafgaande aan het starten van de motoren is het normaal dat je een boel lampjes
ziet branden op het paneel.



Afdalen naar Manchester

Als je op 25 mijl van Stoke-on-Trent zit
is het tijd om na te gaan denken over
onze afdaling naar Manchester. De
throttle hendels van je kist moeten nu
naar achteren getrokken worden tot net
boven flight idle. Afdalen met gas erop
zal leiden tot een overspeed situatie die
je maar beter kunt vermijden. Met de
hendels vlak boven flight idle helpt echt
om precies voldoende propellerrotatie te
hebben om het elektrische systeem van
het vliegtuig van voldoende energie te
voorzien. De initial aproach altitude (de
hoogte waarop de approach begint) is
4000ft en die zetten we met de ALT SEL
knop in de primary flight display en ge-
bruiken de IAS knop om een snelheid
van 220kts vast te houden. Het vliegtuig
zal dan vaart minderen tot de gekozen
snelheid en vervolgens de gehele afda-
ling maken naar onze gekozen hoogte
van 4000ft. Als je ziet dat je dalings-
snelheid te laag is, kan het zijn dat je

ongewild nog te veel power levert met
de throttle hendels en het vliegtuig de
neus nog te hoog houdt en op die ma-
nier niet wil versnellen in de afdalings-
snelheid. Als andere mogelijkheid, als je
sneller wilt afdalen kies dan met de IAS
knop voor een grotere airspeed en het
vliegtuig zet zijn neus verder naar bene-
den om die grotere snelheid te bereiken.
Door voorzichtig te variëren in zowel de
power setting als de target speed (IAS)
kan je zo je dalingssnelheid regelen om
op het waypoint DAYNE voor Manchester
op 4000ft uit te komen.

Vectors naar de runway

Eenmaal op DAYNE gebruik je de navi-
gation display als gids. Je kunt een hea-
ding kiezen die je direct naar de
centreline van baan 24R voert. Gebruik
de heading select voorziening voor de
juiste vectors naar je final approach.
Eenmaal voorbij de hoger gelegen ge-
deelten daal je verder af naar 2000ft en

De rechtermotor begint te draaien en brandstof is zojuist in de motor gebraacht. Met de motoren gestart en het vliegtuig correct geconfigureerd voor takeoff zouden er
geen waarschuwingen op de enunciator moeten zijn.

Afdalend met 240kts vlak voor DAYNE waypoint en verder de snelheid omlaag naar
220kts voor de rest van de afdaling.



minder je vaart tot een approach speed
van 180kts en zet je de flaps uit in hun
eerste stand. Als je dat wilt kan je een
visual approach maken of als alternatief
voer je de ILS frequentie in van 109.50
met een koers van 236 graden in de
navigatieradio resp. met de course knop
op het glareshield en ‘schiet’ je een ILS
approach naar de luchthaven. De APPR
knop van de autopilot zorgt voor het
oppakken van zowel de glideslope als de
localiser, precies zoals in de default kis-
ten van Microsoft. Maar wees je er wel
van bewust dat de Dash 8 niet gecertifi-
ceerd is voor een geautomatiseerde lan-

ding dus je moet de autopilot loskop-
pelen voor 200ft AGL. De laatste fase
van de landing moet altijd op de hand
gevlogen worden in dit toestel. Als je
afdaalt op de glideslope zet je de flaps
en het landingsgestel uit en configureer
je het vliegtuig volledig voor de final
approach en de landing. Vlak boven de
baan geef je heel rustig een paar graden
neus omhoog voor een vriendelijke flare
en zet je de throttle hendels op idle en
trap je op de remmen. Je kunt ook re-
verse thrust (stuwkracht omdraaien)
gebruiken als je dat wilt, maar met
meer dan voldoende baanlengte op

Manchester zou afremmen voldoende
moeten zijn zonder dat dit verrassingen
oplevert. Maar pas op, de Dash 8 staat
erom bekend moeilijk te zijn in de flare
waardoor het toestel de bijnaam Crash 8
heeft gekregen.
Eenmaal ‘clear of the active’ taxi je naar
de gate, start je de APU onderweg en
maak je het vliegtuig op orde. Zet de
motoren uit op de definitieve plek. Gefe-
liciteerd! Je hebt net je eerste tutorial
vlucht in de Dash 8 gemaakt. In de vol-
gende afleveringen gaan we de procedu-
res wat strakker toepassen voor een
groter realisme en controle wanneer

meer systemen van het vliegtuig worden
geïntroduceerd.

Dit is de vijfde aflevering van een
serie vertalingen van artikelen van
Jane Whittaker in de PC-Pilot, het
lijfblad van de flightsimmer, over de
DASH 8 Q400. Artikelen die onze
Nederlands lezende flightsimmer niet
mogen ontgaan. Hoeveel afleverin-
gen het worden? Geen idee.
Erik.

Veilig geland op Manchester Airport na 35 minuten in de lucht.


