
Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstellenden voor de
bijeenkomst van 19 juni 2014 voor GA vliegen om 19.30 uur in het Arendhuis aan

de Torenring 46 in 's Heer Arendskerke.

De eerstvolgende bijeenkomst voor de Airliners is 7 augustus 2014

Flightplan
Vlucht 213 in het Caribisch gebied van TFFF (Martinique) naar TFFR (Guadeloupe)
is een interessante vlucht met onderweg twee NDBs en zelfs een ILS op Guadelou-

pe. Dus waarom deze niet nog een keer doen?

19.00 uur: zaal open, 19.30 uur: Mededelingen, vragen en antwoorden over
Flight Simulator.

U krijgt deze NOTAM omdat u zich
hiervoor heeft ingetekend of omdat
u zich heeft aangemeld voor de
werkgroep Flight Simulator van de
HCC afd. Zeeland.
Kijkt u ook eens op:
http://www.hccflightsimulator.nl/
De overkoepelende organisatie van
de HCC voor het Flight Simulator
gebeuren.

Contact/kopij naar:
eriksonja2@kpnmail.nl

En nog even ter aanvulling: ook ATC-ers

gaan met vakantie. Er zijn daarom geen

officiële MP-vluchten op:

15 en 24 juli en op 5 en 14 augustus

Maar dat betekent nog niet dat je op die

data niet mag vliegen. De server van Dirk

Vincent staat gewoon ter beschikking.

Dus leef je uit. Je kunt vast een beetje

oefenen in de communicatie onderling

zonder officiële verkeersleiding. Zie de

checklist verderop in dit nummer.

De vierde aflevering in de
serie PMDG 737 NGX. Een
vertaling van de artikelen
van Jane Whittaker in de PC-
Pilot. Over de electronic flight
displays in de PMDG 737
NGX. Anders gezegd: de
klokken, maar dan de moder-
ne uitvoering. We kennen
daar al veel van uit de luxere
GA kisten. Dit gaat een stap-
je verder.

De voltallige redactie van

de Notam wenst u allen

een heel plezierige va-

kantie en gaat het er zelf

ook een beetje van ne-

men. Geen Notam in juli.

De eerste verschijnt weer

8 augustus en is voor de

vergadering van donder-

dag 21 augustus.

Wat wij nu echt zouden willen bij
het multiplayer vliegen is elkaar
kunnen zien in het vliegtuig waarin
de ander ook vliegt en ook in de
maatschappij die hij gekozen heeft.
Gewoon een klein filetje maken
waarin deze varianten staan, het
zijn er niet zoveel en dan kunnen
FSX en FSInn zich gewoon van deze
file bedienen. Hoe gaan wij dit aan
FSX en  FSInn uitleggen?

http://www.hccflightsimulator.nl/
http://www.hccflightsimulator.nl/
mailto:eriksonja2@kpnmail.nl


Verslag van de bijeenkomst van 15 mei j.l. in 's Heer Arendskerke

De vraag of we al iets gehoord
hebben van een Belgische sce-
nery die vergelijkbaar zou zijn
met NL2k kon niet goed beant-
woord worden. Henk had signa-
len opgevangen die daarop
duiden. De scenery die we ken-
nen uit het FS9 tijdperk is drin-
gend aan verandering toe. Ik ga
er vanuit dat we massaal op
zoek gaan naar deze omissie in
ons Europese scenery land-
schap.

Ko nam ons mee in zijn gedach-
ten over het aanmaken en ver-
anderen van een callsign in
FSInn. Een verhelderende Po-
werPoint ondersteunde zijn be-
toog. Het blijkt overigens dat er
meer wegen te bewandelen zijn,
maar deze demonstructie is be-
slist nuttig. Op aanvraag bij Ko
te verkrijgen!

René is al enige tijd eigenaar
van een P3D sim. Zijn aanvanke-
lijke scepsis bleek gebaseerd op
het inderdaad wat ‘kale’ karak-
ter van P3D. Migratietools en

verdere aankleding zullen zijn
wat versomberde mening over
de opvolger van FS10 moeten
opvijzelen. Feit blijft dat P3D op
een snelle pc met DX11 video-
kaart ‘tadellos’ vliegt. Ervarin-
gen van Carlo bewijzen dit.

Handjes, spookadressen en muis
echo’s passeerden de revue in
de vragenronde. No big deal,
bijverschijnselen die inmiddels
al opgelost zijn.

Erik loodste ons de wereld van
Plan-G binnen. Een prima navi-
gatietool voor VFR. Opgemerkt
moet worden dat vroegere ver-
sies heel mooi samenwerkten
met Google Earth.
Helaas..helaas..Open Street
Map is een alternatief, maar
vanwege het open source karak-
ter nog niet helemaal globedek-
kend. Hoe dan ook, er pleit veel
voor PlanG.
Een aardige bijzonderheid is het
apart te downloaden Vluchtpro-
fiel dat een verticale grafiek
geeft. En last but not least: je

kunt zelf vliegkaarten of z.g. ap-
proachplates importeren. Met
één muisklik tover je ze dan te-
voorschijn tijdens de vlucht.
Klasse! Vergelijkingen met FS-
Commander of het oudere
FSNavigator gaan mank omdat
deze specifiek voor IFR zijn, al
kunnen ze ook goede diensten
bewijzen bij VFR. O ja: Plan-G is
gratis..

Wil wist te melden dat Vatsim
een nieuw hostingprogramma
heeft: Vpilot. Wij houden het op
FSInn.
Voor de eerder genoemde data-
base voor onze FSInn mp vluch-
ten vraagt Erik of we bij hem
willen aangeven welke typen we
gebruiken. Zo kunnen we elkaar
in de correcte liveries zien vlie-
gen. Tenminste als dit gaat luk-
ken in FSInn.

En toen was het pauze. De rest
van de avond vloog zoals altijd
weer voorbij.

Ron.

Carlo, Prepar3D, 19 juni a.s.

Carlo en Wil vliegen al enige tijd in
Prepar3D en zijn enthousiast. Lock-
heed-Martin die P3D maakt zal het
waarschijnlijk niet lukken om het
oude FSX om te zetten van 32 naar
64 bits. Daarvoor zou het hele pro-
gramma moeten worden herschre-
ven. Maar op vele andere punten is
P3D een belangrijke verbete- ring,
bijvoorbeeld bij de autogen density.
Carlo geeft op de vergadering van
19 juni een presentatie over wat
wellicht de opvolger van FSX gaat
worden. Het staat vast dat het de
Twin Otter wordt. Mooie kist…als
je de baan zonlicht over het instru-
mentenpaneel ziet gaan….

‘To be understood by another per-
son, one must not authorize validity
to the very prospect of invalidation
which has the potential to assume its
own assumption of deficiency with
the very milieu of te message.
That is the key to clear and effective
communication!’



Multiplayer vliegen, Auto Intelligence (AI)-vliegtuigen en FSInn en nog veel meer.
Deze kop is in deep purple. Wordt een diepe zit. En het is, in principe, zo eenvoudig. Dus laten we eenvoudig beginnen.

Als je gaat multiplayer vliegen ver-
schijnen de andere vliegtuigen op je
scherm als vliegtuigen uit jouw bi-
bliotheek. Jouw bibliotheek staat
onder FSX > Simobjects > Airplanes.
Alle vliegtuigen van je medevliegers
worden weergegeven in ‘AI-modus’
van een van de vliegtuigen die op
jouw computer staan, terwijl je zelf
niet in AI-modus vliegt, want dat
kan niet. Indien je maar één kist in
je hangar zou hebben, bijvoorbeeld
een Cessna 172, komen al je mede-
vliegers in beeld als Cessna 172.
Ook al vliegt je medevlieger een
Anatov. En dat is precies het punt
waar we ontevreden over zouden
kunnen zijn. Kom ik even binnen
met een Anatov en dan zien de an-
deren een Cessna.

Als ik alleen maar drie vliegtuigen in FSX
zou hebben bijvoorbeeld de Cessna 172,
de Beechcraft Baron en de Boeing 737
en van alle drie de default uitvoering,
dus de met FSX meegeleverde uitvoe-
ring, dan is het erg waarschijnlijk dat ik
de 737 van een collega-vlieger ook als
737 zie en de Baron van een andere
piloot als Baron. FSInn gaat namelijk
kijken en zoeken welk toestel het beste
past. Daar heeft FSInn zo bepaalde me-
thoden voor en FSInn is slim. Maar wij
zijn natuurlijk slimmer, tenminste indien
we FSInn goed begrijpen. Want wat nu
indien ik De PMDG 737 heb geïnstalleerd
en tien andere medevliegers ook? Dan
loop ik de kans dat FSInn in zijn ijver
kiest voor de PMDG 737 en dus tien
PMDG 737’s gaat opstarten met al die
prachtige details van PMDG. Dat gaat
wat kosten aan framerates. Een goede
kans dat FSX zegt: +x??!!Brrb, enz. En
daar kunnen we iets aan doen, namelijk
in elke rootfolder van de verschillende

PMDG versies een klein filetje opnemen
dat FSInn verbiedt om deze kist te gaan
gebruiken. Dan heeft hij nog maar één
keus: de default 737. Dat is al een stuk
beter want dat is maar een klein be-
stand. Maar we willen nog kleiner, want
het zijn maar kleine eisen die wij heb-

ben. Eigenlijk moet de kist van onze
medevliegers slechts een lege huls zijn.
Een lege huls met motoren die draaien.
Met flaps en wielen die kunnen worden
ingetrokken en met lampen erop. Maar
liefst wel in de verschillende maatschap-
pij-kleuren. Dat is het zo een beetje.

Dus de default 737 is eigenlijk ook al te
groot. Bovendien is hij zwaar verouderd
en staan er standaard alleen maar 737’s
in van fantasiemaatschappijen. Als we
op Schiphol staan en we hebben AI-traf-
fic aangezet met de schuiven behoorlijk
naar rechts. Dan willen we natuurlijk

Schiphol met KLM en twee Delta’s, in de verte Transavia en ook nog een ver-         dwaalde Hercules

Vancouver, twee Amerikanen en twee Canadezen

New York, drie Amerikaanse Maatschappijen



vooral KLM-toestellen zien en Transavia
en Martinair-Cargo (bestaat die nog?).
Goed we kunnen een KLM-livery installe-
ren van de default 737. We hadden al
een KLM-livery van de PMDG geïnstal-
leerd maar die mag hij niet gebruiken.

Stoppen met tobben! Anderen hebben
het werk voor ons gedaan. Er zijn meer-
dere programma’s, freeware en payware
die ons AI (Artificial Intelligence) traffic
en vliegtuigen leveren. Waarom traffic?
Nou, als we AI-traffic aanzetten, ik heb
het nu even niet over multiplayer vlie-
gen, dan willen we dat de andere vlieg-
tuigen ook bewegen, taxiën, opstijgen,
landen, geluid maken, enz. Dat maakt
het allemaal een stuk gezelliger. Dat
heerlijke lawaai van een luchthaven.
Dus AI-vliegtuigen worden eigenlijk ‘al-
tijd’ (ga me hier niet op vangen) gele-
verd met een vluchtplan, zodat ze ook
ergens naartoe gaan. Eigenlijk hebben
wij voor dat multiplayer vliegen alleen
die lege huls nodig want onze collega
vliegers zorgen voor het vluchtplan.

Goed, alles is natuurlijk mogelijk en is
ook te maken indien je er verstand van
hebt. Voor ons als niet-nerd kunnen we
maar beter op veilig spelen. Dat wil zeg-
gen, we gaan van een website een flinke
bos maatschappijen downloaden en in-
stalleren. Als je van deze site, ik heb
gekozen voor World of AI, een maat-
schappij download dan download je te-
gelijkertijd alle vliegtuigtypen waarmee
de maatschappij vliegt en ook hun
vluchtplannen. En natuurlijk het jasje,
de maatschappij-kleuren want daar ging
het ons om. Peter vd Meule heeft in
2009-2010 een viertal artikelen ge-
plaatst over dit onderwerp en die heb ik
inmiddels samengevoegd tot één PDF
van 17 pagina’s (Nederlands) die ik je
gaarne toestuur. Even een mailtje naar:
eriksonja2@kpnmail.nl
Peter beschrijft hierin stap voor stap wat
je moet doen dus dat ga ik hier niet her-

halen, maar even het principe van deze
site. Ga naar: http://www.world-of-
ai.com/packages.php
Daar vind je alle packages van de maat-
schappijen. Ik geloof dat het er vijf en
een half honderd zijn dus keus genoeg.
Bij mij staan er nu 96 in mijn airplanes
map van FSX. Je download de verschil-
lende pakketjes van de overbekende
AVSIM-site, waar je dus wel een account
aangemaakt moet hebben. Daar haal je
ook de installer van WoAI (World of AI)
op en zo zet je alle maatschappijen in je
Airplanes folder. De installer biedt je ook
de mogelijkheid om ze in een aparte
folder te zetten, waarnaar dan een pad
wordt aangemaakt.

Ik heb ervoor gekozen om de default
AI-traffic van FSX buiten werking te
stellen en dat is eenvoudig. Maar lees
hiervoor het verhaal van Peter. Er zit
één bezwaartje hieraan vast. De default
AI-tarffic buiten werking stellen haalt

ook al je GA AI-traffic eruit. Heeft WoAI
hier een oplossing voor? Gedeeltelijk. Je
kunt verschillende GA files van de site
van WoAI installeren, alleen, dat zijn
vooral de bussiness jets. Cessnaatjes en
zo zie je dan niet meer rondvliegen. Ook
daar zal wel weer een oplossing voor
zijn. Een kwestie van forums napluizen.

Ben ik gelukkig met deze verandering?
Jazeker! De dag werk die ik aan het in-
stalleren kwijt was ben ik allang weer
vergeten. Ik krijg nu op allerlei vliegvel-
den kisten te zien die daar ook thuis
horen en mijn framerate is erop vooruit
gegaan. Niet spectaculair maar toch
merkbaar en ik vlieg regelmatig met de
‘schuiven volledig naar rechts’.

WoAI maakt in je map Airplanes voor
elk vliegtuigtype een aparte map aan en
plaatst daarin de textures van alle ver-
schillende maatschappijen die met dit
type vliegen. Een logische indeling.

Dus nu hebben we een heleboel AI-
vliegtuigen die de zaak bijzonder verle-
vendigen. Ik vlieg tegenwoordig graag
met de schuiven van AI-traffic flink
open. Maar hoe zit het nu met FSInn en
multiplayer vliegen? En daar begint de
diepe zit. Wij zullen FSInn de weg moe-
ten wijzen. En daarover de volgende
keer. Misschien. Als ik daar zelf uit ben.

Je hoeft niet 96 maatschappijen te in-
stalleren. Als we bij de airliners met de
737 vliegen hoeven we alleen bijvoor-
beeld KLM, Transavia, SAS en nog een
paar te downloaden. Dan kun je je ook
afvragen of je de oude AI-traffic van
FSX wel uit moet zetten. Ik heb daar
nog geen antwoord op en blijf dus voor-
lopig zoeken. Maar deze veel beter klop-
pende AI-traffic vind ik sowieso een
aanwinst.

Erik

Charle de Gaulle

Prinses Juliana

mailto:eriksonja2@kpnmail.nl
http://www.world-of-ai.com/packages.php
http://www.world-of-ai.com/packages.php


De 737 NGX Electronic Flight Displays - een wandeling door de schermen
In deze aflevering nemen we voor
het eerst een kijkje op de ‘televisie’-
schermen van de Boeing 737 NGX.
Terwijl het overhead panel nogal
hetzelfde is als dat van de vroegere
analoge versie is het instrumenten-
paneel volledig verschillend. Het
belangrijkste waarop we ons richten
in de cockpit zijn de zes electroni-
sche display schermen, die door
Boeing display units (DUs) worden
genoemd. In de meest gebruikte
configuratie zien we van links naar
rechts de displays voor de captain’s
primaire flight data, navigatie, mo-
toren en tenslotte de first officer’s
navigatie en primaire flight data.
Onder de motorendisplay zit de la-
gere DU, meestal gebruikt voor aan-
vullende motorgegevens en
optioneel een grafische weergave
van de stand van de control surfa-
ces. Niet alle luchtvaartmaatschap-
pijen gebruiken de lagere DU, dus
het kan voor komen dat dit scherm
blanco is en de noodzakelijke gege-
vens ergens anders op een display
worden weergegeven. Dit is een
zaak van zowel kosten als maat-
schappij-voorkeuren.

Zoals eerder vermeld in de tutorial over
de configuratie is in de DUs een ruime
variatie aan instellingen mogelijk. Een

van de wat gewonere instellingen is een
set displays waarin de oudere analoge
klokken van de 737 grafisch zijn nage-
maakt. Je kunt deze instelling vinden in
de PMDG Display Options. Maar de po-
pulairste layout  is de PFD/ND configura-
tie met een ultra moderne primary flight
display en een navigation display over
het hele scherm. Dus de configuratie
zoals hierboven getoond. Deze configu-
ratie is bewust dezelfde als in de 777 en
de 747-400, aldus de policy van gelijk-
vormigheid volgend. Behalve wanneer je
een bijzondere reden hebt om voor een
andere samenstelling te kiezen is deze
opzet het meest aan te bevelen. Ver-
schillende andere modi zoals terrain gui-
dance zijn alleen maar beschikbaar in
deze PFD/ND-configuratie. Kort gezegd:
als je alle gadgets wilt is dit de opstel-
ling die je zoekt. Voor deze tutorial
wordt uitgegaan van deze configuratie
maar in een later stadium wordt ook
ingegaan op andere configuraties.

Primary Flight Display

Zoals de naam al aangeeft is dit de be-
langrijkste DU. In het centrum zit de
kunstmatige horizon. Blauw is de lucht,
buin is de grond, zoals we gewend zijn.
Hier kun je eenvoudig de pitch en roll
ten opzichte van de horizon uitlezen,
met de graden van pitch en bank, alles

zoals we gewend zijn. Rechts hiervan is
het altitude (hoogte) lint met de huidige
altitude in een venster weergegeven.
Hier weer rechts van zit de vertical
speed indicator, een wijzer die de
stijg/daal-snelheid aangeeft met een
schaal in fts/min. De exacte vertical
speed is boven deze wijzer weergege-
ven. Helemaal links zit de speedtape

waar de snelheid ‘langs-scrollt’ met weer
de huidige snelheid in een venster en
verder de belangrijke indicaties zoals
V-rotate en de snelheden voor intrekken
(en uitzetten) van de flaps. Ook zicht-
baar hier zijn de rode ‘steentjes’ die
overspeed of underspeed aangeven en

ook nog amberkleurige ‘waarschuwings-
steentjes’ indien van toepassing. Bene-
denaan het PFD zit een compas terwijl
bovenin het blauwe gedeelte een
rudder/slip indicator zichtbaar is (het
driehoekje met het rechthoekige vlakje
eronder). Helemaal bovenaan zit de
FMA - Flight Mode Annunciator. De FMA
geeft zowel de actieve als de geladen

Dit artikel is een vertaling van het vier-
de van tien artikelen over de PMDG
737 NGX van Jane Whittaker in de PC-
Pilot, het overbekende lijfblad voor
Flightsimmers. Na dit nummer dat gaat
over het 737 NGX Electronic Flight
Displays, volgt nog: Starting up the en-
gines, The Electrical System (2 afleve-
ringen), Hydraulics, en een Demonstra-
tion Flight (2 afleveringen).
Het grotere plaatwerk ontbreekt in deze
vertaling omdat een tijdschrift gewoon
meer ruimte heeft. Wel opgenomen zijn
de afbeeldingen van panelen, FMC,
klokken, enz. maar deze zijn opnieuw
gemaakt. Dat was gewoon de betere
oplossing. Zes afleveringen nog. Ik
hoop dat het gaat lukken. In elk geval
ben ik van kopij verzekerd.

Erik.



(armed) autoflight en throttle standen
weer. De FMA komt later nog in detail
aan bod.

Powering the Screens - the Display Elec-
tronic Units

Misschien vraag je je af waar de scher-
men hun gegevens vandaan halen. Elk
scherm wordt geladen door een Display
Electronic Unit (DEU). De 737 heeft twee
DEUs, die de workload van de schermen
aansturen. De DEUs zijn twee voor dit
doel gemaakte computers die hun gege-
vens ophalen van een groot aantal bron-
nen.

De twee DUs aan de captains zijde en
het bovenste centrale scherm worden
geladen door DEU1, terwijl de schermen
van de first officer en het benedenste
centrale scherm geladen worden door
DEU2. Elke DEU is onafhankelijk als het
gaat om stroomvoorziening en opereren,
zodat beide voor elkaar als back-up kun-
nen dienen. Dus als één DEU uitvalt zijn
niet alle gegevens meteen verloren.

De DEUs ontvangen hun gegevens van
een aantal bronnen inbegrepen air data
sensoren, de inertial reference units,
FMC, engine diagnostics en andere sy-
stemen en vormen deze gegevens om
voor de relevante weergaveschermen.
De makkelijkste manier om hiervan in je
voorstellingsvermogen een beeld te vor-
men is te denken dat alle verschillende
systemen in het vliegtuig gegevens zen-
den naar de DEU computer, die dan
weer daaruit de terzake doende gege-
vens zeeft en dat doorstuurt naar de
displays.

Normaal gesproken worden de instru-
menten aan de captains zijde gevoed
door de sensoren aan de captains zijde
en een inertial reference unit en aan de
first officers zijde door de instrumenten
aan de first officers kant en een tweede

inertial reference unit. Dit stelt zeker dat
de kritische gegevens op zowel de cap-
tains als de first officers panelen uit on-
afhankelijke bronnen komen. En om
deze goede reden wordt ook de electri-
sche voorziening naar elke DEU onaf-
hankelijk geleverd. De DEU aan de
captains kant  komt van de 28 volt DC
standby bus, terwijl de DEU aan de kant
van de first officer wordt gevoed door 28
volt DC bus 2 electrische bron.

Uitval van de DEU

We weten nu dat de displays van de 737
worden geladen door de DEUs die elk
een separate elektrische energievoorzie-
ning hebben. Wat gebeurt er wanneer
een DEU uitvalt? Dit kan zeker gebeuren
indien je het onderhoud van de 737 in je
flight simulator verwaarloost. Als dat
gebeurt is het zeker belangrijk om te
begrijpen wat er gebeurt en hoe je het
moet oplossen. Op het voorste overhead
panel zie je in het paneel DISPLAYS
twee schakelaars. De draaischakelaar
met SOURCE heeft drie standen, AUTO,
ALL ON 1 en ALL ON 2. Normaal staat de
schakelaar op AUTO. Heel wat flightsim-
mer krabben zich het hoofd waar deze
schakelaar voor dient. Deze schakelaar

verzorgt de verbinding tussen de DEU
en en de cockpitschermen. In de AUTO
stand voorziet elke DEU de betreffende
DUs van gegevens volgens de eerder
gegeven beschrijving. Indien een DEU
uitvalt zorgen de standen ALL ON 1 en
ALL ON 2 voor een toevoer van de gege-
vens op alle displays, zodat een van de
twee DEUs al het werk voor zijn reke-
ning neemt. Dit is een tamelijk handige
voorziening die overigens maar zelden
door piloten wordt gebruikt om redenen
die hieronder worden beschreven.

Als een DEU nog op de grond uitvalt,
wordt gewaarschuwd door een CDS
FAULT signalering (Common Display
System) op de display voorafgaande aan
het starten van de tweede motor. Dit is
officieel een no-go geval op de mini-
mum equipment list en daarom moet
deze fout op de grond verholpen worden
en is vertrekken niet toegestaan.

Als een DEU er tijdens de vlucht mee
stopt zal de overgebleven DEU automa-
tisch alle zes DUs van gegevens voor-
zien. Een DSPLY SOURCE waarschuwing
in amberkleur zal op beide PFDs ver-
schijnen om de bemanning erop te wij-
zen dat slechts één DEU alle displays
aanstuurt. In dat geval moeten de PFD
gegevens en andere sleutelgegevens
gechecked worden op juistheid op ande-
re standby instrumenten. Dat brengt de
vraag naar voren waarom de draaischa-
kelaar in het paneel zit als het systeem
automatisch corrigeert bij een uitgeval-
len DEU. Boeing heeft deze aangebracht
als een extra beveiliging voor het zeld-
zame geval dat een DEU-fout door het
systeem niet wordt opgemerkt. Bijvoor-
beeld, gedurende de vlucht merkt de
bemanning weigerachtig gedrag van een
DEU, resulterend in meldingen op een
scherm die niet zouden worden opge-
merkt door de diagnostiek van de syste-
men. In dit geval kan de piloot  ALL ON
1 of ALL ON 2 van de draaischakelaar

gebruiken om handmatig om de fout
heen te werken. Deze schakelaar wordt
verder gebruikt op de grond door onder-
houdsmonteurs wanneer zij elke DEU
testen als onderdeel van de routine on-
derhoudsprocedures.

Je ziet ook een CONTROL PANEL schake-
laar. Deze schakelaar bepaalt welk dis-
play controlpanel gebruikt moet worden
in geval van een controlpanel-fout. Op
deze manier kan een uitvallen van een
DEU of controlpanel eenvoudig door de
bemanning in de vlucht worden verhol-
pen met een minimum aan verstoring
van de voortgang van procedures.

Wat indien een scherm uitvalt?

Tot zover de opties die je hebt bij het
uitvallen van een DEU, de computer die
alle elektronische schermen aanstuurt in
de 737NG cockpit. Er is ook nog de mo-
gelijkheid dat een van de schermen zelf
uitvalt. Dit is hetzelfde als je computer
thuis die prima draait maar je beeld-
scherm het heeft opgegeven. Alleen, in
dit geval zitten er zes beeldschermen in
de cockpit die alle de mogelijkheid heb-
ben van het niet meer doen.

Bij een niet meer functioneren bestaat
een combinatie van zowel automatisch
aangestuurde schakelingen als door de
piloot bediende schakelaars voor de
schermgegevens.

Indien een van de buitenste displays
(PDF) het opgeeft worden de gegevens
van deze display automatisch overgezet
naar de binnenste display (ND). Met de
buitenste display wordt dus bedoeld; het
dichtste bij het zijraam. In dit geval
wordt voorrang gegeven aan het PDF
boven het navigatiescherm.  Dit gebeurt
alleen aan de kant waar uitvallen plaats
vindt. Dus als dit links gebeurt wordt de
PDF van de captain overgezet naar zijn
navigatiescherm terwijl de situatie voor



de first officer ongewijzigd blijft. Als een
van de binnenste schermen uitvalt zal
het zondermeer blanco worden en ver-
der niets, want het PDF heeft prioriteit
boven het ND. Als het centrale scherm
voor de motorgegevens uitvalt worden
de data overgezet naar het onderste
centrale scherm in een compactere
vorm in aanvulling op de secundaire
motorgegevens die al eerder in het on-
derste scherm werden weergegeven.

Handmatige omzetting van de displays

Aanvullend zijn er voor de piloot bedie-
ningsknoppen die het mogelijk maken
schermen om te zetten. De twee draai-

schakelaars met de aanduiding MAIN
PANEL DUs en LOWER DU, beschikbaar
aan zowel de captains als first officers
kant kunnen worden gebruikt om de
schermen handmatig in te delen. In nor-
male omstandigheden staan deze scha-
kelaars in de NORM-positie.

De MAIN PANEL DUs-schakelaars heb-
ben de volgende mogelijkheden:

-  De OUTBD PFD positie maakt het bin-
nenste scherm blanco en zet het PFD op
het buitenste scherm.
-  De ENGINE PRI positie plaatst de mo-

tordisplay op het binnenste scherm.
-  De PFD positie plaatst de PFD op het
binnenste scherm.
-  De MFD positie zet de gegevens van
het onderste scherm over op het bin-
nenste scherm.

De LOWER DU schakelaar heeft de vol-
gende standen:

-  De ENG PRI positie zet motorgege-
vens op het onderste scherm.
-  De ND positie zet het navigatie dis-
play op het onderste scherm, wat bij-
zonder nuttig is indien een binnenste
scherm uitvalt zodat zowel de captain
als de first officer toegang hebben tot de
navigatie data.

De DEUs en DUs kunnen ook werken op
battery power van de spanningdragende
battery bus van het vliegtuig.

Zoals je ziet heeft Boeing rekening ge-
houden met alle mogelijke tegenslagen
bij het managen van de DEUs en de
daaraan verbonden schermen. De kans
van een volledige uitval van alle scher-
men is daarmee ongelofelijk klein. Ge-
scheiden energievoorziening, dubbele
DEUs en de mogelijkheid van schermen
om te zetten beperkt de kans van een
totale uitval tot één op de honderden
miljoenen.

Zelfs indien dat zou gebeuren dan nog is
de 737NG uitgerust met nood-standby
instrumenten en een vloeistofkompas
die kunnen worden gebruikt om het
vliegtuig veilig naar een alternate vlieg-
veld te leiden.

In de volgende aflevering kijken we nog
verder naar de electronic displays van
de PMDG 737 NGX. Maar de volgende
aflevering zal de aandacht vooral zijn

gericht op de displays voor de motoren
en hierbij worden adviezen, aanwijzingen
en tips gegeven voor de Engine Start
procedure.

Kijk ook even hier:
http://www.precisionmanuals.com/pages
/product/ngx.html   en hier:
http://www.pcpilot.net/view_article.asp?
ID=7317

HCC Flight Simulator Zeeland
AGENDA INT-MP-vluchten 2014

213  VFR di 3 juni
TFFF_TFFR Martinique-Guadeloupe
213 HERH VFR do 12 juni
TFFF_TFFR Martinique-Guadeloupe

214  AIRL di 17 juni
KSJC_KBUR San Jose - Burbank
214 HERH AIRL do 26 juni
KSJC_KBUR San Jose - Burbank

215  VFR di 1 juli
TFFR_TNCM Guadeloupe-St.Maarten
215 HERH VFR do 10 juli
TFFR_TNCM Guadeloupe-St.Maarten

Vakantie AIRL di 15 juli
Vakantie AIRL do 24 juli
Vakantie VFR di 5 aug
Vakantie VFR do 14 aug

216  AIRL di 19 aug
KSLC_KBOI SaltLakeCity-Gowen Field
216 HERH AIRL do  28 aug
KSLC_KBOI SaltLakeCity-Gowen Field

217  VFR di 2 sep
TNCM_TIST St.Maarten-St.Thomas
217 HERH VFR do 11 sep
TNCM_TIST St.Maarten-St.Thomas

218  AIRL di  16 sep
KATL_KBFM Atlanta- Mobile Downtown
218 HERH AIRL do 25 sep
KATL_KBFM Atlanta- Mobile Downtown

http://www.precisionmanuals.com/pages/product/ngx.html
http://www.precisionmanuals.com/pages/product/ngx.html
http://www.pcpilot.net/view_article.asp?ID=7317
http://www.pcpilot.net/view_article.asp?ID=7317


Dat is het aanbod dat ik kreeg: ‘Kan je mijn Alba-
tros D.III, een nog prima vliegend museumstuk,
van Cardiff naar Compton Abbas vliegen voor een
vliegshow?’ Dat is door de lucht maar een kort
stukje. Over de weg is het een heel gedoe. Dit was
een aanbod dat ik niet kon weigeren.

Alleen een snelheidsmeter en een kompas. Ik laat
hier even wat plaatjes zien van deze boordinstru-
menten. De snelheidsmeter is een simpele anemo-

meter zoals we die tegenwoordig ook nog kennen.
Nou en? En het kompas lijkt niet erg op de kom-
passen die we tegenwoordig in vliegtuigen zien.
Het lijkt wel veel op de iets oudere scheepskom-

Met een mooie oude Albatros van Cardiff naar Compton Abbas
met alleen een kompas en een snelheidsmeter



passen. En dat werkt prima. En nu even de tocht
van Cardiff naar Compton Abbas. Die is maar heel

kort, maar het venijn zit in de staart. Een beetje.
Het veld is een van de vele kleine grasbaantjes in
Zuid Engeland en is vanuit de lucht niet makkelijk
te vinden. En de baan is glooiend. Dat komt goed
uit want er zitten geen remmen op de Albatros.
Tenminste indien we EGHA vanuit het Westen kun-
nen aanvliegen. Dan is de baan oplopend. Dus een
dag met windstil weer afwachten. Het vinden van
een kleinere grasbaan vanuit de lucht is niet altijd
makkelijk. EHMZ is ook vaak moeilijk te vinden
voor mensen die het niet kennen. We hebben bij
EGHA een paar aanknopingspunten. We kunnen
het beste de rivier de Severn opvliegen in de rich-
ting van Bristol. Ten Noorden van Bristol ligt EGTG
en dat is een groter veld met verharde banen en
die zijn altijd goed te herkennen. Bovendien, er zijn
daar twee grote bruggen over de Severn. Dan door

naar EGUO, waarvoor hetzelfde geldt en dan is het
bijna pal zuid, 176 graden magnetisch. Je zou de
A350 kunnen volgen, maat ik heb de ervaring dat
secundaire wegen uit elkaar houden van bovenaf
gezien tamelijk lastig is. Wat hebben we wel?
Compton Abbas ligt heel duidelijk op een heuvel en
vlak ervoor, komend vanuit het Noorden, is een
grotere zandvlakte die makkelijk te herkennen is
hebben ze mij verteld. Bovendien staat er op het
veld een wit licht op een paal dat één keer per 8
seconden een flits geeft. Dat moet genoeg zijn.
Voor de zekerheid heb ik een gedetailleerde ‘staf-

kaart’ van dat stukje meegenomen keurig vastge-
maakt op een bord. Zo lastig als die kaart in je
gezicht waait tijdens de nadering. Voor Nederland
moet je eens kijken naar de stafkaarten 1 : 25.000
van de Topografische Dienst of anders Open Street
Maps. Genoeg gepraat. We gaan vliegen.

ATC van Cardiff is mij goed gezind en ik mag opstij-
gen van rwy 12 en dat is gunstig. Cardiff ground en
Cardiff Tower geven nog even een extra waarschu-
wing aan al die grote bullebakken dat ze een beetje
voorzichtig moet omspringen met dit stuk erfgoed.
En dan zijn we de lucht in.



We vliegen naar het Oosten de rivier op richting
Bristol tot we twee bruggen zien en ook EGTG en
dat is het punt dat we afbuigen naar rechts richting
EGUO. Dit is dus echt een eitje. Grotere vliegvelden
zijn makkelijk te herkennen in Zuid Engeland. Tijd
genoeg om ook nog even van het prachtige land-
schap te genieten, heuvels, gele velden groepen
met bomen, eentonig is het niet. En ook EGUO is
eenvoudig te vinden. Meteen daarna buigen we af
naar het Zuiden Heading 176 graden. En dan maar
afwachten wat we tegenkomen. Ze hadden gezegd
dat ik een soort zandvlakte voor mij moest zien als
ik Compton Abbas nader. Ik heb iets westelijker

aangehouden zodat ik het links van de neus moet
gaan zien. Is dit het misschien?

Ik zie nu ook een paar loodsen staan en dat zijn
hangars. Gek is dat. Hangars ga je al van verre her-
kennen. En een kort wit flitslicht om de 8 seconden
bevestigt dat ik goed zit. Ik nader toch vanuit het
Westen want er schijnt een soort verhoging, het
begin van de heuvel, aan de westkant te zitten en
die wil ik eerst even inschatten. Dan een rondje
over het veld, het ziet er beneden al gezellig uit en
dan de approach. Die is niet slecht. Geen echte
mooie driepuntslanding want ik heb een beetje

vaart gehouden in verband met die drempel en
halverwege loopt de baan op dus ik verlies makke-
lijk mijn vaart. Welcome to Compton Abbas!



Deze Albatros is het model DIII in Oostenrijk-Hon-
garije in licentie gebouwd. De Albatros was een ro-
buust en goed te handelen vliegtuig waarin
eigenlijk alle Duitse Aces de verfijnde kunst van het
dogfighten hebben geleerd ook de Red Baron. De-
ze is vooral erg mooi omdat hij niet beschilderd is.
Houten multiplex frames, of spanten zo je wilt, en
rechte en gebogen multiplex platen erover heen.

https://a2asimulations.com/store/index.php?main_page=pro
duct_info&cPath=8&products_id=52&zenid=ddac8e4609b65
83577d43f860ca1595b

De link voor een uitgebreide documantatie. Je kunt
hier ook de manual vinden met een historisch
overzicht.
Erik.

Pilotenpost 50. En 50 is 50. Daar kun je
wel even bij stil staan.

Maar we laten Joost zelf even aan het woord:

Alweer nummer 50 van de PilotenPost. Het
vrije en onafhankelijke magazine voor Neder-
landse FlightSimulator piloten, niet behorend
tot enige club en niet beïnvloed door commer-
cie. Een blad in de traditie van de vroegere
FlightSimulator mentaliteit: elkaar belange-
loos helpen en belangeloos software ter be-
schikking stellen. Dat laatste is helaas met het
verschijnen van FSX sterk verminderd en zelfs
matige software producenten vragen geld
voor hun producten.

De doelstelling van de PilotenPost is altijd ge-
weest om FlightSimulator wat toegankelijker
te maken voor mensen die minder goed de
Engelse taal machtig zijn. Veel zaken die ver-
teld worden zijn dan ook vertalingen. Stevige
kost soms en geschreven zonder de lezer als
een kleuter te beschouwen zoals in de Neder-
landse media nog wel eens het geval is. Ook
“breedte” is belangrijk voor de PilotenPost.
Niet alleen de gevorderde “simmer” moet iets
uit PilotenPost kunnen halen, maar ook de
beginner. Pogingen zijn er ook steeds om aan
te geven hoe het zit met de hardware. De
ontwikkelingen daarin stoppen nooit en dit
kan consequenties hebben voor de sim.

Joost behandelt veel verschillende zaken in dit
nummer, waaronder aflevering 3 van zijn
back to basics. Het beste is dan ook om zijn
pilotenpost even op te halen van AVSIM. Ga
naar:

http://library.avsim.net/login.php?Location=
%2F
Log in en type in het searchvak:
pilotenpost50.zip

https://a2asimulations.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=8&products_id=52&zenid=ddac8e4609b6583577d43f860ca1595b
https://a2asimulations.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=8&products_id=52&zenid=ddac8e4609b6583577d43f860ca1595b
https://a2asimulations.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=8&products_id=52&zenid=ddac8e4609b6583577d43f860ca1595b


Op dinsdag 29 april heb ik
mijn computer en joystick ingepakt en
ben ik op bezoek gegaan bij Ron Ko-
nings.  Zoals afgesproken gaat Ron
mij op deze dag wat verder wegwijs
maken met de flight simulator.  Nadat
alles is geïnstalleerd drinken we koffie
waarna we direct aan de slag gaan.
We beginnen met een uitleg van de
assen, de controles en de stuurvlakken
van het toestel.  Daarna komt lucht-
stroom over de vleugels en het ont-
staan van opwaartse druk aan de orde.

Een ware stortvloed van infor-
matie komt op mij af maar dankzij de
heldere uitleg van Ron blijft het alle-
maal begrijpelijk.  Het vliegen met
een Cessna was mij zeker niet
vreemd. Thuis had ik al behoorlijk
wat vlieguren gemaakt en het lukte
mij om met het toestel op te stijgen en
het vervolgens onder controle te krij-
gen. Landen was echter een ander ver-
haal.  De landingen die lukten waren
meer toevalstreffers.

Na enkele aanpassingen aan de
instellingen van de joystick en uiter-
aard de uitleg van Ron kreeg ik een
steeds beter gevoel voor het vliegen
met de Cessna. Het onder controle
brengen van de Cessna  gaat steeds
sneller maar het landen is nog niet 'op-
timaal'. Oefening baart kunst zullen
we maar zeggen...

Na de lunch vliegen we een
circuit bij vliegveld Midden Zeeland.
De eerste paar keer ben ik het vlieg-

veld helemaal kwijt maar na een aan-
tal pogingen krijg ik vliegtuig dan
toch recht voor de landingsbaan.  Ron
probeert mij uit alle macht mijn ver-
keerde manier van insturen af te leren.
Na verloop van tijd beginnen de aan-
wijzingen vruchten af te werpen.  Het
gaat steeds beter!

Na een koffiepauze en nog wat
oefenen, is het tijd voor het echte
werk!  Ron heeft zijn flight simulator
met echte Cessna-cockpit opgestart!
Dat is wel even iets anders!  Je beleeft
het vliegen heel intens in de prachtig
nagebouwde cockpit  met een heel
groot scherm voor je!  De rest van de
middag hebben we geoefend met de
flight simulator van Ron.  Met een
hoofd vol informatie ben ik weer naar
huis teruggekeerd. Naast een hele
leerzame dag was het vooral ook een
geweldig leuke dag! .

Hiervoor dank ik Ron en zijn
vrouw hartelijk voor de zeer gastvrije
ontvangst!

Jos Kalle

Basiscursus vliegsimulatie bij Ron Konings NL2000 Releases: "Come
and get NL2000 Schiphol" op
14 juni in het Aviodrome
04 May 2014

Het is bijna zover, de release van de
nieuwe NL2000 Schiphol scenery
komt er aan. Nog voor deze zomer
kan iedereen boven onze nationale
luchthaven vliegen en is NL2000
versie 4 eindelijk compleet.
Om dit te vieren organiseert het
NL2000 team op 14 juni 2014 een
speciale dag in het Aviodrome. Al
onze fans kunnen hier een kortings-
bon aanvragen waarmee ze die dag
25% korting kunnen krijgen op het
toegangskaartje van het Aviodrome.
Om 11:00 uur geven we in de Uiver-
zaal een presentatie over het bou-
wen van de scenery en laten we
zien hoe je er het maximale uit kunt
halen. Na afloop van deze presenta-
tie is er gelegenheid om het NL2000
team te ontmoeten en vragen te
stellen over de scenery.
Als je zelf op 14 juni een USB stick
van minimaal 2Gb meebrengt, dan
kun je de scenery er ter plekke gra-
tis op laten zetten (alleen de nieuwe
Schiphol scenery). Dus je kunt er na
afloop thuis direct mee aan de slag.
Later zullen we de scenery ook via
het Internet beschikbaar stellen.
Daarnaast is er een mooie gelegen-
heid om een kijkje te nemen bij de
flight simulators van het Aviodrome.
De nieuwe NL2000 Schiphol scenery
zal dan draaien in de grote RFS
flight simulator van het NLR. Het
Aviosim team staat daar de hele dag
klaar om iedereen te begeleiden.
Dus kom allemaal op 14 juni naar
het Aviodrome en vergeet niet om
een eigen USB stick mee te nemen.

ATC checklist voor multiplay-
er vluchten zonder ATC

Checklists keurig geplakt op een lang-
werpig bloknootje met ringband zodat je
makkelijk kunt omslaan naar de volgen-
de pagina. Ik had een fotoverslag be-
loofd hoe je zo iets maakt. Maar een
checklist voor GA multiplayer vliegen
zonder ATC op de toren is maar heel
kort. Hieronder staat hij. Even kopieer
plak naar een Word document en uitprin-
ten. Dit is de tekst (slechts een voorstel):

Midden Zeeland traffic, Baron 58 PH-ETA
On parking …, start up for runway 27 de-
parture to the North (South, East, etc.)

PH-ETA taxi to runway 27

PH-ETA take off runway 27 departure
to the North (South, West, etc.)

Midden Zeeland traffic, Baron 58 PH-ETA
20 miles South-East from airport
announce full stop landing runway 27
(or touch and go)

Midden Zeeland traffic, PH-ETA on
downwind right hand circuit runway 27 at
1500 ft.

ETA on (turning to) base leg

ETA on final

ETA announce missed approach
follow runway heading and go around

ETA vacated the runway
taxi to parking nr. ....

ETA on parking nr. .... and switch off

https://docs.google.com/forms/d/1R22ELOn3CfV9xAXr49T4cAJMQXP3P7iarxMss-1aQLY/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1R22ELOn3CfV9xAXr49T4cAJMQXP3P7iarxMss-1aQLY/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1R22ELOn3CfV9xAXr49T4cAJMQXP3P7iarxMss-1aQLY/viewform?usp=send_form


Veteranendag in Ter Reede - Hoogvliegerdag op Midden-Zeeland -
Stoomgroep Kerkwerve

Op al deze drie open dagen zullen wij weer van
de partij zijn met onze Flight Sim apparatuur.
Ron vraagt dus om versterking van het demon-
stratieteam.

Op 28 juni is er weer Veteranendag in het atrium
van het Vlissingse Zorgcentrum Ter Reede. Wij
zijn hier al vaker geweest. Een foto van Carlo op de
Veteranendag van vorig jaar. Wie doet er dit jaar
mee?

Op 5 juli is op Midden Zeeland weer de Hoogvlie-

gerdag. De Stichting Hoogvliegers vliegt met ern-
stig zieke en gehandicapte kinderen, die voor één
dag piloot zijn. Ga even naar:
https://www.stichtinghoogvliegers.nl/

Dan zul je je ongetwijfeld herinneren waar het om
gaat. Wij staan er weer de 5e juli met onze Flight
Sim Club.

Zaterdag 2 augustus houdt de Stoomgroep Kerk-
werve haar traditionele Grote Rijdag en wordt er
door de Recreatieboerderij van Langeraad de Open
Zeeuwse Palingrookkampioenschappen georgani-
seerd. In de loop van de tijd is het totale evenement
uitgegroeid tot een zeer wijd bekend feest met in
eerste instantie stoom modelbouwers uit alle wind-
streken. Vorig jaar is daar uitbreiding naar een bre-
der spectrum van modelbouw bij gekomen. Voor
het gemak worden wij Flightsimmers dan maar tot
de modelbouwers gerekend. Ga even naar:
http://www.stoomgroepkerkwerve.nl/
Op deze site zie je ook Ron in actie op een filmpje
in zijn uitgebreide Cessna-cockpit met projectie-
scherm.

Aanmelden bij Ron Konings:
r.konings11@kpnplanet.nl

Wemeldinge
HCC Flight Simulator Groep Zeeland was met
een stevige bezetting aanwezig op de open dag
in Wemeldinge alwaar wij weer acte de présen-
ce gaven. Geen kinderachtige bezetting, wel
veel kinderen. Aanwezig waren Cas, onze nes-
tor, Jan K, Ron en Carlo (niet op de foto’s). De
foto’s zijn ook terug te vinden op zijn NAS:
http://carlovanoers.demon.nl/photo/

https://www.stichtinghoogvliegers.nl/
http://www.stoomgroepkerkwerve.nl/
mailto:r.konings11@kpnplanet.nl
http://carlovanoers.demon.nl/photo/


Dertien doordouwers waren aanwezig op deze
airlinervergadering in het begin van juni en dat
is niet slechts. En doordouwen moesten ze bij de
presentatie van André over een van de laatste
vluchten naar Albuquerque waar André de ATC
voor zijn rekening had genomen.

Op Albuquerque was een vliegtuig gecrasht en werd
Ko in een holding gezet en moesten de anderen die
later kwamen uitwijken naar een alternate airfield. Ko
deed dat toen prima en André nam nog even uitge-
breid door hoe je dat invoert in de FMC en ook hoe je
weer uit de holding weggaat. En als je een alternate
doorkrijgt van ATC dan zet je die ook meteen in je
FMC als gewijzigde bestemming. Want dan kan je FMC
meteen starten met het berekenen van de veranderde
TOD. Eigenlijk voor de meesten van ons wel te volgen.
Het probleem zit altijd in het juist en op tijd invoeren
van de gegevens als je ook nog moet vliegen en ook
nog moet communiceren. Dus alle veranderingen van
ATC breng je meteen aan in de FMC. En wat nu indien
je de FMC toch niet helemaal begrijpt op het punt van
STARs en Transitions bijvoorbeeld. André was hier
hard in. Indien je de luchtvaart-navigatiekaarten van
te voren bestudeerd hebt kom je niet echt voor verras-
singen te staan. Als er een wijziging in transition wordt
doorgegeven, dan ken je die al van de kaart en dan
heb je de situatie ter plekke al helemaal in het koppie
zitten. Dan hoeft ATC niet de gewijzige transition te
herhalen, want het klonk allemaal bekend in je oren.

Dus, en dat is een oud punt, je moet van te voren de
kaarten bekijken. Je krijgt een week van de voren de
route door van Ko, dus je kunt, zeg maar vijf dagen
achter elkaar een uurtje besteden aan het opzoeken
van kaarten, en het begrijpen van die kaarten en na-
tuurlijk ook proefvliegen. En wat is nu vijf uurtjes voor
een hobby? Je kunt het ook anders doen. Niets voor-
bereiden en goed luisteren naar de opdrachten van
ATC. En dat werkt natuurlijk ook als je goed luistert.
Maar luisteren is vaak ook begrijpen en begrijpen gaat
beter indien je bent voorbereid. Heeft ook iets te ma-
ken met situation awaremess, het plaatje voor ogen
hebben waar je je bevindt en waar al die andere pun-
ten, zoals VORs zich bevinden. Het verhaal van André
kwam helder over voor de meesten van ons, die in-
middels enige airliner-ervaring hebben. Onduidelijk-

heid was er nog steeds over Transitions in de linker-
kolom van de FMC en in de rechterkolom. In de linker-
kolom staan de ‘meeting’ points van vliegtuigen die uit
alle windstreken op een punt samenkomen om daarna
de STAR in te duiken. Een transition in de rechterko-
lom zit dus binnen het STAR-gebeuren. Hoe precies?
Tsja. En ook de STARs komen èn in de linkerkolom èn
in de rechterkolom voor. En hoe zit dat nou precies?
Tsja. Maar de MIERA TWO arrival, een meeting point is
uit het kaartje hierboven (sorry geen betere in de gau-
wigheid) wel duidelijk. Dus als we er voor zorgen dat
al dit soort gecompliceerde dingen mondjesmaat,
stapje voor stapje in de club worden ingebracht dan
zou het kunnen gaan werken. Oh ja, en waar haal je al
die kaarten vandaan? Navigraph natuurlijk. Maar dat
kost geld. Niet veel, maar toch altijd weer een beetje.
En hoe zit het nu met… We hebben afgesproken dat
we eerst nog eens gaan oefenen met het inbrengen
van de holding. En er dan weer uit de holding weg-
gaan. Een eerste stap. En dan de volgende kleine stap.
En als je de uitnodiging van Ko hebt binnengekregen
en de vlucht gaat voorbereiden, mag je dan vooraf-

gaand een verhaal in elkaar zetten van ‘Dit is mijn
interpretatie van de vlucht’ en dat via groepsmail (uit-
kijken hiermee) rondsturen? Neen liever niet! Dit kan
weer door anderen gezien worden als een nieuwe in-
structie van een nieuw opgestane goeroe. Beter is het
om de vlucht achteraf te… hoe heet dat ook weer? Te
evalueren. Dus achteraf met je vragen komen. Of met
je verslag. Ja graag! De Notam lijdt aan voortdurende
kopijhonger. Maar doen we dat ook, dat evalueren? En
doen we dat ook, dat kaarten opzoeken en bekijken.
André was daar luchthartig over. Als eerste stuurman
en loods heeft André geen kaartvrees. Piet Hanse zei:
‘Maar als ik nu helemaal niks van die kaarten begrijp?’
Wat dan? En dan zitten we op een heel bekend punt.

Erik gaat in het augustusnummer van de Notam star-
ten met een nieuwe serie vertalingen. Een serie artike-
len uit de PC-pilot van Peter Stark over IFR-vliegen.
Dus doodgewoon met je GA-toestel leren vliegen op je
instrumenten. Eerst met de NDB. Dan met de NDB en
een approach plate ernaast een nadering maken op
een klein veld en de approach plate in zijn basisvorm
leren begrijpen. Het inleidende artikel begin augustus
gaat over het kiezen van je kist voor IFR-vliegen. En
dan komt er nog… nou ja veel meer. In aflevering ne-
gen van Peter Stark komt de STAR uitgebreid aan bod
en dan vliegen we ook al met airliners. Even rekenen:
negen afleveringen, één per maand. Keulen en Aken
werden niet in ëën dag gebouwd. Maar iedereen kan
zelf op zoek gaan naar informatie. Meestal in het En-
gels. Captain Ron en co-pilot Erik lieten even op het
scherm zien hoe een stukje uit aflevering twee (Notam
september) verloopt: het weglopen van de ADF-naald
bij een stevige zijwind en wat is de juiste manier om
de ‘in-de-wind-hoek’ van je toestel te bepalen. Ik was
vroeger duikinstructeur en heb leerlingen toen behoor-
lijk doorgezaagd over duiktabellen oftewel ‘wat ge-
beurt er eigenlijk in je lichaam bij caissonziekte?’ Toen
de duikcomputer op de markt kwam was er niet zo
veel belangstelling meer voor die duiktabellen. De ver-
gelijkeing met de GPS plus autopilot is duidelijk.

We dienen dus het grote gat tussen GA VFR-vliegen
aan de ene kant en het vliegen met de 737 met FMC
(eigenlijk een GPS) op te vullen met gedegen hand-
werk en vooral ook blijven werken aan het airlinervlie-
gen. Langzaam stapje voor stapje.                     Erik.


