
Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstellenden voor de
bijeenkomst van 21 augustus 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 4 september 2014

Flightplan
Vlucht 215 in het Caribisch gebied van TFFR (Guadeloupe) naar TNCM (St. Maar-
ten) is een interessante vlucht maar zonder ILS-landing. Wel een VOR-DME, dus
extra leuk. Kijk eens in Notam 188. Daar staat die VOR-DME uitgebreid omschre-

ven. 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

De vijfde aflevering in de serie
PMDG 737 NGX. Een vertaling vande artikelen van Jane Whittaker inde PC-Pilot. Over engine start up.We gaan de twee formidabele
CFM56-ers aan het draaien zetten,inclusief de APU. Er komt leven inde kist. De drie motoren van de737 uitvoerig bekeken. Zijn we erdan? Neen, Electronical System enHydraulics komt ook nog aan debeurt in volgende afleveringen. Endan pas gaan we echt vliegen.

Een nieuwe serie. Wederom vertalin-
gen allemaal. Wederom uit de PC-
Pilot het lijfblad voor Flight Simmers.
Want waarom zou ik zelf artikelen
schrijven als de PC-Pilot achter el-
kaar prima series het licht doet zien.
En als de 737 je soms te hoog ging…
we gaan weer GA vliegen, maar dan
niet het beginnerswerk. Misschien
later. Dit keer IFR (Instrument Flight
Rules) vanaf het simpele begin uit-
gelegd. Door Peter Stark. Dus nu
kun je al dat belangrijke basiswerk,
wat je vroeger misschien een beetje

hebt afgeraffeld weer helemaal over
doen. En dit is het degelijk werk.
Over de NDB, approach plates uitge-
legd, de VOR, en dat vliegen op een
radiaal en dat rare feit dat je op een
reciproke koers moet gaan liggen als
je naar het baken toe vliegt (ja, ja)
en nog veel meer. De DME komt aan
bod, holding patterns en hoe vlieg je
zo een holding ook weer binnen? En
en route kaarten en dan de onver-
mijdelijke SIDs en STARs. En ga zo
maar door. De afbeeldingen zijn op-
nieuw gemaakt. Dat was beter.

André Evalueert

De vlucht van KLBB naar KABQ

van enige tijd geleden. André had 5

juni j.l. Een presentatie over hoe dat

nu allemaal ingevoerd wordt in de

CDU inclusief een eventuele hol-

ding. Misschien ging het een beetje

snel die avond. André heeft dit alle-

maal op papier gezet zodat je het

nog eens rustig kunt doornemen.

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


Verslag van de bijeenkomst van 19 juni j.l. in 's Heer
Arendskerke

Flightsimliefhebber zijn geen voetbal-
haters hoor… maar het gezelschap van
afgelopen donderdag koos duidelijk FS
boven WK. Met elf man gingen we de
vragenronde in.

Hoe loopt nu eigenlijk onze vakantie?
Het zomerreces loopt van de maand
juli tot aan de derde donderdag augus-
tus, dan zien we elkaar weer. Het alou-
de schema dus.

Onze multiplayer-internetvluchten zijn
toe aan recycling. Ideeën blijven wel-
kom maar om de taak van onze ge-
waardeerde vluchtvoorbereiders
(dispatchers) te verlichten, kunnen we
bestaande routes hergebruiken.

Een korte discussie over de verhouding
zo ‘echt mogelijk versus het moet wel
leuk blijven’ volgt. Voorbeeld is de in-
deling van het luchtruim als een omge-
keerde bruidstaart. Hier moeten we
het echt simpel houden om het niet al-
leen leuk, maar zelfs mogelijk te hou-
den. We vliegen onze Airliners met één
piloot dus dergelijke echtheid kunnen
we best missen.

De AI vloot/database is al enige tijd
‘hot’. Erik en Ko hebben zich op de ma-
terie gestort en komen tot de conclusie
die anderen ook al trokken: het valt
niet mee. Daags na de bijeenkomst
kwam een relevante en interessante

mail van Richard Netto. Deze zal onge-
twijfeld verwerkt worden in de bericht-
geving.

Het blijkt dat de Notam niet meer op
de HCC website toegevoegd wordt.
Hier gaan we via Roel achteraan want
onze Notam is een paradepaardje en
verdient het wijd verspreid te worden.

De rest van de avond werd P3D aan ons
voorgesteld door Carlo. Globaal: het
enige alternatief voor FSX; volledige
benutting hardware; grafisch superieur;
performance stabiel. Wat wil een mens
nog meer zou je zeggen. Lagere prijs…
OK. Het blijft iets dat ‘ongeveer’ het-
zelfde is als wat we al hebben voor een
vijf keer hogere prijs.  Zijn er al meer
geïnteresseerden in Prepar3D? Het
loopt nog niet storm. Zelfs zal René zijn
licentie voor een zacht zeeprijsje over-
doen aan Ron die blijkbaar wèl enthou-
siast is. Wellicht dat de gedegen P3D
lezing van Carlo ons aan het denken
zet.

We zaten al in de blessuretijd voordat
het zaaltje ontruimd en donker achter-
gelaten werd op weg naar de bar.
We hoefden onze bestelling niet eens
op te geven, het stond al klaar.
Voetbal? Wat is dat?

Ron

Hallo Wil, Ron

Ter info:

vPilot: http://vpilot.metacraft.com/Features.aspx

Sinds kort heb ik vPilot op m’n Windows 8.1 computer geinstalleerd.
Het is nog volop in ontwikkeling, maar er zit een automatische update
funktie in.
Vandaag voor het eerst daarmee op VATSIM gevlogen.
Het werkt praktisch identiek als Squawkbox. Even stabiel en simpel.
Het grote voordeel is dus AI traffic, en ik moet zeggen, dat werkt perfect.
Alle reeds geïnstalleerde WOAI in FSX kan je er keurig inzetten, maar ook
andere add-ons, zoals Just Flight, My Traffic, Ultimate Traffic enz. en ook
de FSX Default natuurlijk.
Ik had er alleen WOAI en FSX default erin gezet. Van WOAI had ik alles
geinstalleerd wat er voor FSX aangeboden werd. (Helaas veel minder
beschikbaar als voor FS9).
Verder kan je zelf de volgorde bepalen, waar het eerst gezocht moet worden,
dus eerst WOAI , pas daarna FSX default: in de lijst verplaatsen, net zoiets
als met scenerys schuiven.
Er was bij de gate een Airliner-model bij, wat niet herkend werd, geeft daar
keurig een melding (in rood) van en maakte er een Airbus van, maar wel met
juiste livery (BAW).
De andere vliegtuigen klopten precies!
Een hele verbetering t.o.v. Squawkbox, die wel veel modellen kent, maar geen
liverys (zet overal VIP op).
vPilot is stand-alone, zodat ik naar keuze Squawkbox als vPilot kan
gebruiken. Er komt dus niets in de FSX folder, geen modules of cfg
bestanden, dus het is veilig uit te proberen.
Alles blijft netjes in de vPilot folder.
Hetzelfde zal voor FSinn gelden.
Behalve de VATSIM server kan je ook lokaal een server gebruiken, maar of de
HCC server erin kan: ik weet niet hoe....zelfde probleem als bij
Squawkbox....
Misschien dat er dat bij toekomstige updates wel in komt, naar voorbeeld van
FSinn.
Ron, mocht iemand geinterreseerd zijn, dan ben ik bereid de handleiding in
het Nederlands te vertalen (alhoewel de installatie en configuratie heel
simpel is).
groeten Richard.

Zie voor de laatste berichten over vPilot verderop in deze Notam.



Instrument Rating (IFR) deel 1. Het oppoetsen van je vaardigheden als piloot
In ongeveer de volgende vijf afleveringen wordt
geprobeerd de bijna ontelbare geheimen van na-
vigatie en approach kaarten te ontrafelen. Maar
er komt nog veel meer aan de orde.

In dit begin worden nog even een aantal pilootvaardig-
heden doorgenomen die je zou moeten oppoetsen
voor dat je koers zet naar de onbekende blauwe ein-
der, of is het de onbekende grijze einder bij vliegen op
de instrumenten? Naarmate we in de stof vorderen
zullen we bekijken hoe verschillende navigatie hulp-
middelen werken en hoe piloten deze interpreteren,
een aantal ongekend fascinerende radionavigatie tech-
nieken doornemen die blijkbaar verloren zijn gegaan in
het moderne electronische tijdperk, en zullen we van-
zelfsprekend de gebruikelijke tips en trucs laten zien
om de tijd die je besteedt aan de Flight Sim onderhou-
dender en leerzamer te maken. Dus, het maakt niet
uit in welke Flight Simulator je vliegt, maak je gordels
vast en laten we op weg gaan.

Het begin

Echte piloten beginnen aan hun command instrument
rating pas na vele uren van de meer elementaire trai-
ning en loggen eerst vele uren aan vliegtijd. De Flight
Simulator maakt het ons mogelijk om veel eerder aan
deze meer voortgezette manier van vliegen te begin-
nen doordat de gevolgen van iets verkeerd doen aan-
zienlijk minder dramatisch zijn dan in de echte wereld.
Dat neemt niet weg dat het veel leuker en bevredigen-
der is indien je over een redelijk niveau van vaardig-
heden en een basisniveau van begrip beschikt bij het
besturen van de systemen in het vliegtuig.

Zoals echte piloten er niet aan moeten denken om hun
command instrument rating flight test te moeten on-
dergaan in een voor hen onbekende kist, zo moet je
dat ook niet doen in de Flight Simulator. Door de ver-
schillende oefeningen in deze serie in hetzelfde vlieg-
tuig te vliegen zul je veel eerder leren hoe je accuraat
moet vliegen in alle verschillende omstandigheden die
je waarschijnlijk zult meemaken bij instrument flying
conditions. Ga voor jezelf na welk vliegtuig in je verza-
meling de eigenschappen levert zoals hieronder om-
schreven.

Stabiliteit

Het is niet erg logisch deze vaardigheden aan te leren
in een vliegtuig dat de neiging heeft meteen op zijn
kop te gaan vliegen
als je een keertje
moet niezen, zoals
bijvoorbeeld de Ex-
tra 300S. In het
algemeen is een wat
langzamer General
Aviation toestel de
betere keus. Lang-
zamer omdat een high performance toestel sneller
gaat en je minder tijd laat om vooruit te denken en op
tijd te reageren als dingen fout beginnen te gaan.

De Avionics Suite

Het is duidelijk dat je de basis flight instruments in je
cockpit wilt hebben maar overtuig je er ook van dat
deze zijn aangebracht in de erkende standaard confi-
guratie in het toestel dat je kiest. Dit maakt je tech-
niek van voortdurend je instrumenten checken een
stuk degelijker en je zult beter in staat zijn het vlieg-
tuig weer onder controle te krijgen mocht je het advies
in de wind geslagen hebben niet een kist uit te kiezen
die door een keer niezen onderste boven vliegt. Het
zal ook veel makkelijker zijn om naar een ander vlieg-

tuig over te stappen dat ook de standaard configuratie
heeft.

Kies een vliegtuig dat de volgende navigatiemiddelen
aan boord heeft: VOR (één is voldoende), ADF, ILS,
DME en GPS. Maak je geen zorgen als niet al deze af-
kortingen je iets zeggen, ze worden later uitvoerig
behandeld.

Veel moderne toestellen, ook General Aviation toestel-
len, hebben tegenwoordig ‘glass cockpits’ met een of
twee LCD schermen die alle informatie verschaffen die

Erkende standaard configuratie: het sixpack

Ergonomisch bekeken is dit geen plezierig instrumentenpaneel



je eventueel maar nodig zou kunnen hebben in een
toestel uitgerust voor IFR-vliegen. Ga ook zeker zo
een avionic suite gebruiken. Er zal een speciale afleve-
ring komen om je het maximale uit een dergelijke
glass cockpit te laten halen bij IFR vliegen.

Ergonomie

Wat? Sinds wanneer moeten wij gaan nadenken over
cockpit comfort, plaatsing van draaiknoppen van de
klokken en zo in een op de PC gebaseerde simulator?
Als je er werkelijk op staat, werkelijk dus, kun je je
autopilot gebruiken wanneer je approaches oefent,
maar gegarandeerd, dan slaag je niet voor de Flight

Simulator instrument rating vlucht die in de Flight Sim
is ingebouwd. Je kunt bij deze testvlucht de autopilot
niet gebruiken. Die is gewoon uitgeschakeld. Deze
wordt in aanvang in de default C172 gevlogen en je
zult dan behoorlijk gefrustreerd raken als je niet een
gedegen instrument scanning techniek hebt opge-
bouwd en de beste manier om dit te bereiken is te
werken met een goed ontworpen instrumentenpaneel
en goed geplaatste controls.

Ga op zoek naar vliegtuigmodellen die voorzien zijn
van goed ontworpen pop-up subpanelen. Goed ont-
worpen pop-up sub panels kunnen aangepast worden
in grootte en verplaatst worden naar een gewenste
plek op je scherm en helpen je kijkrichting niet plot-
seling te veranderen om een schakelaar te vinden of
een radio- of navigatie-instelling. Maar…. Probeer een
vervuild scherm te vermijden vol gezet met pop-ups
die je aandacht afleiden van je primary flight instru-
ments.

De meeste moderne add-ons voor vliegtuigen hebben
alleen nog maar een virtual cockpit (3D). De veel
krachtiger PCs tegenwoordig met veel grotere grafi-
sche mogelijkheden heeft de behoefte aan pop-ups
sterk doen afnemen doordat slechts kleine wijzigingen
van kijkrichting voldoende zijn om soepeltjes in IFR
condities te kunnen vliegen. Als je vliegt met een joy-
stick (of yoke) met een POV (point of view) hat switch
is het mogelijk snel om te schakelen naar de verschil-
lende cockpit en panel views, maar misschien is dit
iets te grofstoffelijk voor bepaalde vliegtuigcockpits. Er
gaat niets boven het ultieme cockpit management met
behulp van het head tracking systeem, zoals van

TrackIR met als goede tweede het systeem van EZ-
Dok, waarmee je op maat allerlei verschillende views
kunt aanmaken en kunt wegzetten onder aparte toet-
sen. Met deze systemen ben je elk probleem van be-
reikbaarheid van knoppen en meters de baas.

De motor

Oké, dit is geen diepe doordenker, maar misschien
moet je overwegen om een goede tweemotorige ma-
chine te kiezen. Die vergroot je workload op bepaalde
momenten maar er is altijd dat comfortabele gevoel
van die tweede windmolen die je in de lucht houdt
indien er eentje mee stopt. Later in deze serie zullen
we aandacht besteden aan een motoruitval tijdens
instrument approaches, dus misschien is het nu al de
tijd om een tweemotorig toestel uit te kiezen en hier-
mee goed te leren vliegen.

Appels en peren

Neen, het gaat hier niet om rantsoenen voor de be-
manning op langdurige vluchten maar dat je moet kij-
ken naar kwalitatief goede klokken wanneer je je

Bij de Beechcraft Duke van Real Air Simulation is het instru-
mentenpaneel dik voor elkaar en dan hebben we het niet over
het notenhouten dashboard. Het is wel een tweemotorig
toestel

De prachtige glass cockpit van de Cirrus 22 van Carenado

Een met pop-ups volgebouwd scherm. Je ziet tussen de bo-
men het bos niet meer. Beter is een tweede scherm ernaast.
Te veel pop-ups gaat ten koste van je framerate.

Met het instrumentenpaneel van de Piper Cub begin je niet
veel in IFR vliegen.

Dit artikel is een vertaling van het eerste van een serie
artikelen van Peter Stark over IFR vliegen in de PC-
Pilot, het overbekende lijfblad voor Flightsimmers.
De afbeeldingen zijn alle opnieuw gemaakt. Dat was
gewoon de betere oplossing. Hoeveel afleveringen dit
gaat worden? Gewoon niet aan denken. Ik ben in elk
geval van kopij verzekerd.

Erik.



favoriete toestel uitzoekt, omdat er grote verschillen
zijn in uitvoering en kwaliteit. Het gaat hier letterlijk
om een verschil van dag en nacht. Een paneel kan
overdag prima zijn, goede scherpe klokken en goed
gegroepeerd, maar bij een slechte verlichting wordt
dat een zoekplaatje in het donker, zoals de afbeelding
hieronder.

De default Cessna172 komt geen licht te kort. Mis-
schien zelfs een beetje te veel licht. En de yoke zit in
de weg en kan niet worden verwijderd zoals dat tegen-
woordig gebruikelijk is. De scherpte valt ook tegen.

Het is al wat oudere software en daardoor kan de Ces-
sna ook in de 2D cockpit worden gevlogen waardoor
een aantal problemen worden opgelost. Hiernaast nog
wat voorbeelden van een goede cockpit, van oudere
en modernere add-ons. Ga op zoek naar klokken die
vanaf de achterkant worden verlicht omdat die de bes-
te resultaten geven met veel van de modernere soft-
ware die het mogelijk maakt om ver in te zoomen
zonder dat de scherpte verloren gaat.

Wat is niet belangrijk?

Bijna alle Flight Simulator piloten zijn gek op een
mooie gedetailleerde weergave van hun kist en kiezen
bijna automatisch voor een toestel met een spetterend
uiterlijk dat alle popnagels in hun volle glorie weer-
geeft. Zonder twijfel vergroot dit het plezier in een
visuele vlucht waarbij je hoofd voor een groot deel
‘buiten’ de cockpit zit, maar het is geen factor van be-
lang indien je een soepel vliegen op de instrumenten,
bij een IFR vlucht, verlangt. Dus als je een computer
hebt die nogal moet zwoegen lever dan wat in van dat
mooie uiterlijk in ruil voor de boven-belangrijke-be-
trouwbaarheid van je klokken. Dus lever dan ook in op
spectaculaire autogen- en scenery-setting als daarmee
je klokken sneller gaan reageren. De belangrijkste
geheugenverbruikers zijn A.I.-Aircrafts en Autogen
objecten vooral in de buurt van grote vliegvelden en
steden.
Maar verrassend genoeg kan het ook voor komen dat
al je inspanningen om dit scenery gebeuren terug te

schroeven niet resulteren in een snelle reactie van de
klokken en ze moeite blijven houden om het allemaal
te volgen. Dat kan komen doordat de toegepaste klok-
ken niet de juiste codering werd meegegeven om snel
de vluchtgegevens te verwerken en te laten zien, re-
sulterend in een langzame en schokkerige respons.
Dus maak een rondje in de lucht met je kandidaat-
toestel om zeker te stellen dat je niet gefrustreerd
raakt door ‘chasing the needles’ van langzame klok-
ken.

Basic Pilot Skills (basisvaardigheden)

Nu je je favoriete beest hebt uitgezocht wordt het tijd
nog eens je basisvaardigheden grondig door te nemen.
Het is beslist nuttig om uitgaven van PC-Pilot uit het
verleden te herlezen, zoals over VFR night flying in de
nummers 67 t/m 73 omdat hier wordt ingegaan op
desoriëntatie die onder bepaalde omstandigheden je
parten gaat spelen. In deze nummers vind je ook links
naar verschillende online bronnen van kennis. Een
goed begrip hebben van basis-zicht-navigatie zal ook
zeker helpen en dit vind je terug in de nrs. 56 t/m 66

Een wat oudere add-on maar goede klokken, goed gegroe-
peerd en van achteren aangelicht.

De modernere add-on van Real Air Simulations voor de
Beechcraft Duke is goed. Goede verlichting, scherp gestoken
klokken ook bij vergroten en de groepering is prima.



van PC-Pilot en in een serie vliegavonturen in de Ge-
neral Aviation PC-Pilot speciale uitgave. Digitale ar-
chiefexemplaren van deze uitgaven zijn verkrijgbaar
via:
http://www.pcpilot.net/

Maar dit is allemaal in het Engels. Joost Visser is al
vier nummers van zijn Pilotenpost bezig de basisvaar-
digheden door te nemen en het is de moeite waard
deze Pilotenposten in huis te halen. Ga naar:
http://library.avsim.net/login.php?Location=%2F
Log in en type in het searchvak: pilotenpost47.zip,
resp 48, 49, 50.
En dan is er voor de basisvaardigheden nog altijd het
prima boek in het Nederlands van Floris Wouterlood
‘Leren vliegen met Flight Simulator X’, dat nog steeds
tweede hands te krijgen is bijvoorbeeld via bol.com.

Je doel moet zijn dat je in staat bent om een aantal
basismanoeuvres uit te voeren puur en alleen op je
instrumenten zonder hulp van zicht naar buiten op de
horizon. Indien je in staat bent enige tijd te steken in
straight en level, langzame klim en afdaling, misschien
wel een paar langzame klims en afdalingen gecombi-
neerd met bochten, dan ben je toe aan de volgende
stap in zelfvertrouwen. Anders dan VFR-vliegen op
boomtophoogte, bestaat IFR-vliegen bijna altijd uit
ruimschoots van te voren plannen en langzaam en
geleidelijk vliegen om je voldoende tijd te geven
veilig kleine aanpassingen in hoogte en koers door te
voeren en op te lijnen voor de approach vele mijlen
voor de baandrempel.

Een beproefde en bewezen techniek om effectief en
soepel controle te houden over je vliegtuig bij IFR-vlie-

gen is je instrumenten te scannen zoals hier is afge-
beeld. Je voornaamste kijkrichting is altijd op de
kunstmatige horizon (ook wel genoemd de Attitude
Indicator of AI. Attitude = houding of ‘stand’ van het
vliegtuig. Attitude Indicator, het begrip is ook afhanke-
lijk van de mate van informatie die dit instrument per
vliegtuig levert.) Nadat je eenmaal de verlangde stand
van je toestel hebt bereikt met behulp van de AI, gaat
je blik naar de Airspeed Indicator om te zien of je op
de snelheid zit die je wilt voor de manoeuvre. Dan te-
rug naar de AI en maak je eventueel een kleine aan-
passing en check je weer de airspeed op het verlangde
effect om daarna weer terug te keren naar de AI. Is zo
alles in orde? Dezelfde procedure wordt altijd gevolgd
als je een van de andere flight instruments gebruikt of
zelfs wanneer je de frequentie van je radio verandert.
De AI is altijd je belangrijkste focus.
Door je te focussen op de AI en de andere klokken te
gebruiken als ondersteuning vermijdt je dat je wijzers
gaat najagen, wijzers gaat volgen en de overall con-
trole begint kwijt te raken. Als de zaken verkeerd be-
ginnen te gaan keer dan terug naar de AI en gebruik
je controls (yoke, throttle) om weer straight en level
te komen voordat je weer verder gaat.
Natuurlijk heb je in de flight simularor ook een prima
co-pilot in de vorm van de autopilot. Terwijl er onge-
veer niets bevredigender is dan een op de hand gevlo-
gen ILS-approach is het gebruik van de autopilot
tijdens de tutorials (lessen) nuttig om je aandacht te
richten op details van de approach zonder dat je wordt
afgeleid door een stuiterend vliegtuig. Als je daarna
voldoende bent ingespeeld op het type approach zelf,
kun je de autopilot ontkoppelen en de nadering geheel

op de hand vliegen om zo de vaardigheden te ontwik-
kelen die nodig zijn om door de IFR flight Test te ko-
men.

Huiswerk

Zoals het is met alle nieuwe bekwaamheden moet je
ook hier jezelf een nieuwe woordenschat, een lijst van
begrippen eigen maken. Elke nieuwe fase waar we aan
beginnen maken we duidelijk wat zelfs de meest fun-
damentele begrippen inhouden zodat je IFR van IMC
kunt onderscheiden, en NDB van ADF. Een aantal links
hieronder die hierbij erg nuttig zijn, maar die zijn na-
tuurlijk in het Engels:
http://www.caa.govt.nz/fig/instrument-flying/night-
flying.html
http://flighttraining.aopa.org/students/crosscountry/sk
ills/night.html
http://virtualskies.arc.nasa.gov/navigation/1.html
http://www.faa.gov/airports/resources/acronyms/
De laatste is een lijst van in de luchtvaart gebruikte
afkortingen en hun verklaring.

Volgende aflevering: De oude vertrouwde NDB.

De eisen van de Flight Simulator IFR flight test zijn nogal
strikt. Dus om er door te komen moet je routine opbouwen in
soepel en accuraat vliegen.

Approach kaarten zullen uitgebreid aan bod komen, in alle
soorten en maten.



De bediening van de flaps gaat door middel van een zwengel
op een wiel met een ketting die ratelt. Ontroerend.

En weer zo een aanbod dat ik niet kon weigeren.
Of ik de prachtig gerestaureerde Fieseler Storch
wilde verplaatsen van Compton Abbas naar Chi-
chester. Een vluchtje van niks en weer landen op
een moeilijk te vinden grasbaantje. Weet je wat
het is met mensen die zich een dergelijk museum-
stuk hunnen permiteren? Ze hebben zelf geen tijd
om te vligen. Nou ik wel.

Deze is gerestaureerd in een z.g. ambulance-uit-
voering, dat is toch iets minder provocerend dan
met hakenkruisen.  We vliegen van EGHA naar
EGHR volgens een erg eenvoudige route. We gaan
terug naar de kust, want die kan je niet missen, dus
in zuidoostelijke richting richting Poole dat aan een
prachtig gevormde baai ligt. Links zien we dan de
luchthaven van Bournemouth. Het stukje Engeland
waar we nu overheen vliegen en ook het stuk dat
nog komt is erg in trek bij mensen die het goed ge-
boerd hebben en hier willen ‘retiren’. Een prachtig

heuvelachtig landschap met oude dorpjes. Voor
een 500.000 pound kan je hier wel iets moois ko-
pen. Van Poole gaan we rechtstreeks naar het ei-
land Wight, dat nu redelijk rustig is want het is niet
de week van Cowes. Ik denk dat er dan ook vlieg-
beperkingen zijn in verband met de vliegende pers.

Na Wight sturen we rechtstreeks op de landtong
van Selsey aan die duidelijk voor je ligt en buigen
dan af naar het noordoosten en dan moeten we
even verder in de aantekningen kijken waar we
moeten afbuigen naar het noordwesten om zo een
straight in te hebben op de grasbaan die moeilijk



te herkennen zal zijn. We hebben een paar aanbe-
velingen gekregen voor de herkenning.
Als je dit met de tweemotorige Cessna 340 zou
vliegen met 160 kts is er geen lol aan. Ten eerste
heb je door de motor links een slecht zich naar be-
neden en het gaat allemaal veel te snel. De Storch
was hier dus niet voor ontworpen. Juist langzaam
vliegen en een goed uitzicht door middel van de
uitgebouwde ramen waren bedoeld voor dit ver-
kenningsvliegtuig dat zijn tijd ver vooruit was,
vooral door de fabuleuze STOL (short take off and
landing) eigenschappen. Het is nog steeds een ge-
liefd vliegtuig voor verzamelaars en modelbou-
wers.
Ontworpen in 1937 door Fieseler als hoogdekker
met vaste slats vooraan de vleugel waren de stijg-
en landingskarakteristieken indrukwekkend en dat
zijn ze nog steeds: een landingsbaan van 200 ft en
een stall speed van 25 mph (geen kts!). Er zijn er
rond de 4000 van gebouwd en ze werden overal
ingezet. In de warmere landen zag je ze vaak zon-
der motorkap links en rechts , want de V8, die on-
derste boven in het vliegtuig zat had een neiging
tot oververhitting. Bijna 200 pk leverde deze lucht-

gekoelde Argus motor. Hierbij een plaatje van deze
indrukwekkende machinerie. Zit simpel in elkaar,
toch?
Storch betekent ooievaar. Het toestel werd in 1935
ontworpen als langzaam vliegend toestel voor de
verbindings- en verken-
ningstroepen. Hij heeft
gedurende de gehele
Tweede Wereldoorlog
zijn waarde bewezen. Dit
vliegtuig was betrokken
bij verschillende overbe-
kende gebeurtenissen in
deze oorlog. Erwin Rom-
mel de woestijnvos vloog

erin gedurende zijn
Noord Africa Campagne
overal landend op moei-
lijke plaatsen langs het
gehele front. Het was
een Storch die de dicta-
tor Mussolini redde uit
een hotel bovenop een
bergtop nadat Italiaanse

partisanen hem hier hadden opgesloten tegen het
einde van de oorlog. Het was een Storch die de
bom transporteerde die werd gebruikt voor de
aanslag op Hitler in juli 1944. Minder dan een jaar
later in de laatste dagen van de oorlog vloog Han-
na Reitsch de beroemde vrouwelijke testpiloot met
een Storch naar hartje Berlijn tijdens het beleg van
Berlijn door de Russen. Ze landde vlak bij de Bran-
denburger Tor voor een laatste instructie van Hit-
ler.

Onze vlucht van Compton Abbas naar Chichester is
gelukkig minder spectaculair. Bij het taxiën naar de

runway worden we natuurlijk gefotografeerd vanaf
het terras van Compton Abbas. Een houten loods
met een paar picknicktafels ervoor. Het is er mees-
tal gezellig. Ik ‘tik maar even aan m’n pet’ als groet.
Is wel een gepast gebaar voor zo een kist. En dan
op weg.

Navigeren? Er valt weinig te navigeren, want langs
de kust vliegen naar het oosten is de simpelste op-
lossing. Door de naar buiten gebouwde ramen
hebben we een prachtig zicht naar beneden. Inder-
daad een echt verkenningsvliegtuig. Een kleine
aanloop was al genoeg om ons van de grond te



krijgen, vergelijkbaar met de Piper Cub en de En-
gelse Lysander. En wist je dat er modelbouwers
zijn die zo gek zijn met dit toestel dat ze hebben
volstaan met alleen het bouwen van het frame en
dit daarna op hun boekenkast hebben gezet? Maar
goed, de navigatie dus.

De vlucht is simpel. We zien de mooie baai van
Poole aan onze rechterkant wanneer we richting
zuidoost naar de kust vliegen. Daarna meer naar
het Oosten afbuigen met het eiland Wight voor ons
en dan weer meer richting noordoost naar de punt
van Selsey. Intussen kunnen we uitgebreid genie-
ten van het prachtige landschap. Zou je hier willen
wonen? Vroeger dacht ik van wel, maar de laatste
jaren bereiken ons steeds vaker berichten over
overstromingen in de Engelse kustgebieden. Had-
den ze nog nooit over nagedacht daar en ook in
New York niet. Wonen in Zeeland is zo slecht nog
niet.
Southhampton met zijn vrij uitgebreide industrie-

terrein is al van verre zichtbaar. Eigenlijk kunnen
we wel een beetje wegmijmeren en de Storch zelf
eens uitvoeriger bekijken want het is een oude ma-
chine qua ontwerp. En een KISS-machine. Keep It
Simpel Stupid. Stangen waaraan je kunt trekken

om boven je hoofd lucht binnen te laten en ook
uitklapramen zoals het bovenraam in je keuken.
Dit mooie stukje sofware is gemaakt door FSAddon
Publishing een minder bekende studio. Kijk eens
op: http://silvercloud-
store.com/index.php?dispatch=products.view&pro
duct_id=29841
Een manual van 38 pagina’s geeft je veel informa-
tie en ook veel links naar andere websites voor uit-
gebreide achtergrondinformatie van dit toestel.
Ook zonder de manual krijg je hem snel de lucht in.

http://silvercloud-store.com/index.php?dispatch=products.view&product_id=29841
http://silvercloud-store.com/index.php?dispatch=products.view&product_id=29841
http://silvercloud-store.com/index.php?dispatch=products.view&product_id=29841


Ze hadden gezegd dat ik langs de oostkant van de
Selsey landtong moest doorvliegen tot ik het twee-
de caravanpark bereikt zou hebben. De tweede is
een combinatie met industrieterrein (lekker zeg)
en daar meteen voorbij. Hier is het eerste:

Dan klagen wij wel eens dat de campings bij ons zo
vol gebouwd zijn! Voorbij de tweede buigen we af
naar het noordwesten iets meer ten noorden en
dan wordt het een zoekplaatje. Flaps uit en lang-
zaam, langzaam. Dan moeten we een paar plassen
voor ons zien, niet verwarren met de glazen daken
van kwekerskassen die meer rechts liggen, met een
snelweg er dwars doorheen. En als je dan goed
kijkt zie je de grasbaan. Goed kijken zeiden ze. De

snelweg zie je dus en dan recht vooruit achter de
bomenrij. Daar moeten we zijn. We maken een
nette driepuntslanding (nou ja bijna driepunts) en

staan vrijwel meteen stil met de Storch. Wat een
leuk vliegtuig is dit. Van alle kanten komt hulp aan-
draven om deze taildragger even netjes in de rij te
zetten. Eigenlijk willen ze er allemaal even in zit-
ten, in dit museumstuk. Welkom op Chichester.
Het ziet er hier gezellig uit. Eerst maar eens een
biertje.

Erik.



De 737 NGX Starting up the engines
In deze aflevering gaan we de mo-
toren van de Boeing 737 bekijken
gevolgd door de volledige start up
routine. De 737 heeft drie straalmo-
toren. Voordat je tevergeefs de
vleugels af gaat zoeken naar deze
moeilijk te vinden derde motor; die
aanvullende energievoorziening kan
gevonden worden in de staart van
het vliegtuig in de vorm van een
auxiliary power unit (APU). Daar-
naast zit op elke vleugel de welbe-
kende CFM56 turbofan gemaakt in
een joint venture door de Franse
aerospace maatschappij SNECMA en
General Electric.

De CFM56

Terwijl veel vliegtuigen een keuze bie-
den in motoren, bijvoorbeeld motoren
vervaardigd door Rolls Royce, Pratt en
Whitney en General Electric, wordt de
737 Next Generation alleen maar uitge-
rust met de CFM56. De eerste versies
van de Boeing 737 waren uitgerust met
Pratt en Whitney JT8D motoren herken-
baar aan de lange torpedovormige
bouw. De JT8D bleek echter lawaaiig en
inefficiënt te zijn volgens de huidige
maatstaven. In feite staat van de Boeing
chiefs genoteerd dat zij alleen het suc-
ces van de 737 voor de toekomst kon-
den garanderen door de overstap naar

de CFM56 in de 1980s. Omdat de vleu-
gels van de 737 tamelijk laag bij de
grond zijn moest deze motor worden
aangepast om niet de grond te raken.
Aan de buitenkant kan dit makkelijk
worden herkend door de afgeplatte
vorm van de onderkant van de behui-
zing terwijl binnenin onderdelen zoals
gearing (overbrengingen?) Anders wer-
den geplaatst om weer in de nieuwe
behuizing te kunnen passen.

De 737 Next Generation serie heeft de
nieuwste update ingebouwd gekregen,
de CFM56-7 serie, die in zes versies
wordt geleverd met vermogens varië-
rend van 19.500lb tot 27.300lb. Net
zoals bij het kopen van een familie-auto

kun je de motoren kiezen die het beste
passen bij jouw behoeften, hoewel, net
zoals bij de familie-auto, hoe groter het
vermogen hoe hoger het brandstofver-
bruik. Dat betekent dat luchtvaartmaat-
schappijen zorgvuldig de condities
bekijken waaronder hun afzonderlijke
toestellen moeten vliegen voordat een
keuze wat de motoren betreft wordt
gemaakt. De krachtigste variant kan
zeker helpen je van de grond te krijgen
in tropische condities maar het brand-
stofverbruik daar tegenover kan zeker
de aantrekkelijkheid hiervan beperken.
Aan de andere kant, laag vermogen mo-
toren op de grootste 737-900 kan un-
derpowered blijken te zijn voor de eisen
van de maatschappij. Het  PMDG toestel

heeft een aantal motorvarianten overge-
nomen, waaronder de 22.000lb, 24.000
en 26.000lb CFM56. Veranderingen in
motorvermogen zijn volledig terug te
vinden in de prestaties van elk PMDG
model.

Dit artikel is een vertaling van het vijf-
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 het opstarten van de motoren
van de 737 NGX volgen nog: The Elec-
trical System (2 afleveringen), Hydrau-
lics, en een Demonstration 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. Vijf afleveringen nog. Ik
hoop dat het gaat lukken. In elk geval
ben ik van kopij verzekerd.

Erik.

De motoren van de 737 worden normaal gesproken gestart tijdens de pushback



Introductie van de APU

Voordat we de motoren starten moeten
we eerst de APU nader bekijken. Norma-
le procedure is de motoren op te starten
aan de gate gebruik makend van de
APU. Het is mogelijk de motoren te star-
ten met behulp van pneumatische en
electrische ground power, en deze zijn
ook opgenomen in het PMDG-opties me-
nu, maar hier wordt in de praktijk wei-
nig gebruik van gemaakt behalve in het
geval van een APU-uitval. Deze ground
start komt later nog een keer aan bod.
De in de 737NGX-familie ingebouwde
APU is de Allied Signal APU, terwijl eer-
dere Boeing 737s gebruik maakten van
Garrett en Sundstrand apparatuur. Deze
verandering van APU fabrikant mag dan
een klein stukje toevallige informatie
lijken maar heeft invloed op de werking
van het vliegtuig. Naast het leveren van
luchtdruk en elektrische energie voor
het starten van de motoren op de grond
kan de APU ook gebruikt worden in ge-
val van een mankement in de lucht. De
Allied Signal APU is de enige Boeing 737
APU die tot een hoogte van 41.000ft
elektrische energie kan leveren. Net zo-
als andere 737 APUs kan hij gecombi-
neerd elektrische energie en luchtdruk
leveren tot een hoogte van 10.000ft en
enkel luchtdruk tot een hoogte van
17.000ft. Een ander belangrijk verschil
met een aantal eerdere Boeing 737 APU
typen is dat wanneer de motoren een-
maal opgestart zijn de APU onmiddellijk
uitgeschakeld kan worden, dankzij een
geautomatiseerde cooling down voorzie-
ning die ervoor zorgt dat het spin-down
proces met zo weinig mogelijk thermi-
sche schokken plaats vindt - een leuke
kleine voorziening, die ons als piloot de
bijkomende workload bespaart van het

moeten volgen van de temperatuurda-
ling van de APU voorafgaand aan het
uitschakelen.

De APU starten

Voorafgaande aan het starten moet je
zeker stellen dat de battery aan staat en
de standby power op AUTO staat door
de stand van de schakelaars op het
overhead panel te checken. Een cold
and dark configuratie is aanbevolen als
je aan deze oefening begint. Je moet
ook de pompschakelaar van de linker
brandstoftank aan zetten. Het is moge-
lijk de APU te laten draaien met de
brandstofpompen uit, gebruik makend
van de zwaartekracht maar een normaal
gebruik van de pomp zal de levensduur
van de unit verlengen. Met de battery en
de fuel aan kan de APU gestart worden
door de startschakelaar even naar de
stand START te drukken en weer los te
laten, waarna deze automatisch terug-
springt in de ON positie. Het wordt je
vergeven als je denkt dat de meest logi-
sche plek om het startproces te volgen
op de electronische schermen zou zijn,
maar de status van de APU wordt weer-
gegeven door een EGT (Exhaust Gas

Temperature) klok, direct in de omge-
ving van de startschakelaar. Deze analo-
ge klok met wijzer werd gehandhaafd in
de NG series om redenen van uitwissel-
baarheid en gewenning aan oudere ver-

Voor de start van de motoren laten de displays voor de motoren niets
zien. Hier zijn de motor- en systeemgegevens verdeeld weergegeven
over het onder- en bovenscherm. Dat kan je instellen op pagina 7/9
van de aircraft>displays pagina in de FMC. Zie rechtsboven.

Hier zien we twee goed opgestarte motoren met alle EICAS (Engine
Indicating and Crew Alerting  System) gegevens in de juiste stand.
De weergave is hier gecombineerd op één scherm.

Kijk ook even hier:
http://www.precisionmanuals.com/pa
ges/product/ngx.html   en hier:
http://www.pcpilot.net/view_article.a
sp?ID=7317

De pompschakelaar van de
linker brandstoftank moet
aan staan.
De battery moet aan staan
en de standby power op
AUTO. Als de twee klepjes
gesloten zijn staan de scha-
kelaars automatisch in de
juiste stand.
Druk de schakelaar naar
START. Hij veert weer te-
rug, de APU is gestart. Nu
doorverbinden. Beide scha-
kelaars naar beneden druk-
ken ze veren weer terug.

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


sies. Als het opstarten vordert voert de
APU een zelftest uit en kort daarna zie je
de wijzer van de EGT naar een piekuit-
slag gaan om daarna weer terug te val-
len als de unit zich settelt op een
standaard bedrijfstemperatuur. De APU
kan dan gebruikt worden om de electri-
sche energie aan het toestel te leveren.
Het APU GEN OFF BUS lampje zal oplich-
ten om aan te geven dat electrical po-
wer beschikbaar is maar op dat moment
nog niet gebruikt wordt. Klik beide APU
GEN schakelaars meteen onder het
lampje naar beneden om de APU aan de
electrical bus te verbinden. Alle electrici-
teit voor de machine wordt nu door de
APU geleverd.

Wat nu overblijft voor de APU is lucht-
druk te leveren voor de airco en het
starten van de motoren. Maar, Allied
Signal adviseert dat de bemanning drie
minuten wacht voordat ze de APU gaan
gebruiken voor het leveren van pers-
lucht. Hierdoor kan de temperatuur van
het turbinewiel zich stabiliseren hetgeen
beter is voor de levensduur indien pers-
lucht gevraagd wordt. Ga na die drie
minuten naar het meest rechtse deel
van het voorste overhead panel naar de
airconditioning sector. Beide packs moe-
ten aan staan (in de auto positie), de
isolation valve (klep) moeten op auto
staan en de engine bleeds op off. De
APU bleed schakelaar moet op ON. Het
is van het grootste belang dat de engine
bleeds uit staan in elk geval dat APU
lucht wordt gebruikt. Als zowel engine
perslucht als perslucht van de APU hun
weg vinden in het pneumatische spruit-
stuk dan zal een DUAL BLEED waarschu-
wing oplichten waarop onmiddellijke
reactie van de bemanning moet volgen
om overload van het pneumatische sy-
steem te voorkomen. Wanneer we de
perslucht van de APU niet meer nodig
hebben moet het losgekoppeld worden
voordat engine perslucht wordt toege-
staan het pneumatische systeem aan te
drijven. De gouden vuistregel is je de

APU kunt gebruiken voor perslucht of de
perslucht van beide motoren maar nooit
beide tegelijk behalve in het geval van
een specifiek engine bleed disfunctione-
ren.

De packs

De packs krijgen nu allebei luchttoevoer
van de APU. De packs leveren aircondi-
tioning en perslucht voor de drukcabine
en zijn dus van vitaal belang voor een
veilige vlucht. Zoals op het overhead
panel te zien is worden de beide packs
op dit moment gevoed met lucht van de
APU. Omschakelen van de Isolation
Switch laat zien dat dan alleen één pack
door de APU wordt gevoed. Eén pack
kan de volledige airconditioning en druk-
cabine vereisten leveren. Je kunt je af-
vrageen waarom we niet maar één pack
aan de APU koppelen. Dit zou toch de
workload voor de APU verminderen?
Maar niets is wat het lijkt. Slechts één
pack gekoppeld laat de APU veel harder
werken zonder dat het tweede pack als
partner erbij wordt gezet. Want de APU
moet bij slechts één pack de druk in het

spruitstuk aanzienlijk verhogen om tot
hetzelfde resultaat te komen. En dit leidt
tot een hogere bedrijfstemperatuur in de
APU en een verhoogd brandstofverbruik.

PMDG - aandacht voor detail

Als je je steeds loopt te verbazen over
de aandacht voor detail bij PMDG pro-
beer dan deze eens: Je kunt zien dat bij
een dual pack configuration de werk-
temperatuur van de APU rond de 380
graden zal zijn. Schakel een van de
packs uit en laat zijn partner solo de
perslucht leveren. Je zult zien dat de
temperatuur van de APU in korte tijd
stijgt tot boven de 400 graden! Als je
werkelijk geduldig bent en het brand-
stofverbruik gaat volgen kun je ook
vaststellen dat het brandstofverbruik
toeneemt als je dit een paar minuten
volgt. Dit is dus volledig gelijk aan het
echte vliegtuig, waarmee wordt aange-
toond dat het onwenselijk is slechts een
van de twee packs in te schakelen. Het
laat ook duidelijk zien hoe realistisch de
simulatie is.

En dit is de inleiding tot een discussie
over de packs voor de start van de mo-
toren. Veel flightsimmers vragen of de
packs aan moeten staan bij take-off. Er
zijn maatschappijen die de departure
vliegen met beide packs op OFF totdat
de klim gestabiliseerd is om daarna pas
de cabinedruk en airconditioning in te
schakelen. Anderen schakelen de packs
in na het starten van de motoren en
gebruiken dan engine bleed en behou-
den deze configuratie gedurende de to-
tale vlucht. Een derde mogelijkheid kom
je ook tegen bij sommige luchtvaart-
maatschappijen. Zij laten de APU bleed
aan na motorstart teneinde perslucht te
leveren tijdens de klim voordat wordt
overgegaan op engine bleed. Wat is de
oorzaak van al deze variaties? In veel
gevallen is dit terug te leiden tot een
afname in performance van het toestel.
De 737 laten draaien op bijzonder hete

vliegvelden heeft een aanzienlijke terug-
gang in prestatie tot gevolg. De presta-
ties lopen verder terug door het
verspreiden van de beschikbare pers-
luchtdruk in het spruitstuk resulterend in
een verder teruglopen van kracht. Wan-
neer de eisen aan beschikbare thrust er
werkelijk toe doen heeft het zin een
packs off departure toe te passen. Het
andere alternatief, de APU gekoppeld
aan de packs, voorziet wel in een wer-
kende airconditioning en opbouw van
druk in de cabine maar dit ten koste van
een hoger verbruik van de APU. Over
vele duizenden departures elk jaar zul-
len de steeds kleine hoeveelheden extra
brandstof bij de procedure voor een
luchtvaartmaatschappij cumulatief toch
een aanzienlijke extra kostenpost ople-
veren.

Andere maatschappijen vermijden een
vertrek met de packs off om even goede
redenen. Het laatste wat passagiers
wensen voor hun comfort is te zitten in
een hete zweterige cabine omdat de
airconditioning is uitgeschakeld om over
meer thrust te beschikken. Deze manier
van opstijgen kan ook leiden tot meer
oorproblemen als in een later stadium
de cabinedruk wordt opgebouwd doordat
de packs pas op 1500ft AGL (Above
Ground Level) worden aangezet. Daar-
om wordt tegenwoordig bij veel maat-
schappijen deze manier ingeruild voor
de ‘APU to pack’ methode. Deze manier
is zeker aan te bevelen bij een departu-
re onder tropische omstandigheden
waar prestatie van de motoren een be-
langrijk punt is. Er zijn ook andere
maatschappijen die er voor kiezen om
dit punt geheel te vermijden door limie-
ten te stellen aan het take-off gewicht
als de buitentemperatuur hoog is. Onder
normale omstandigheden is het juist om
beide packs aan te hebben bij vertrek en
dat ze gekoppeld zijn aan engine bleed
ook al gaat dat ten koste van een verlies
in kracht, tenzij je werkelijk extreme
hitte meemaakt op een korte landings-



baan of in het geval je alternatieve pro-
cedures wilt oefenen.

Klaar voor het starten van de motoren

We zijn nu klaar om de motoren te star-
ten. Een snelle blik op de EICAS (Engine
Instrument And Crew Alerting System)
schermen in het midden van de cockpit
laat zien dat alle klokken blanco zijn of
een waarde van -0- aangeven. Afhanke-
lijk van de weergave die je hebt geko-

zen kunnen alle motorgegevens op één
scherm worden weergegeven; als alter-
natief kan het lagere centrale paneel
worden gebruikt om de gegevens over
twee schermen te verdelen. Dit is geheel
je eigen voorkeur en verschillende
maatschappijen kiezen ook verschillende
configuraties. Waar het om gaat is dat je
blanco uitlezingen ziet.

We starten de motoren in de volgorde
motor 2 en daarna motor 1. Veel maat-
schappijen houden deze volgorde aan,
dus eerst de motor aan stuurboord (2),
rechts van de cockpit. Als de machine
geparkeerd staat aan de gate is de
‘slurf’ altijd aan de linkerkant, dus het
starten van de rechtermotor tijdens de
pushback eerst vermindert het risico om
de jetway aan de linkerkant te beschadi-

gen. Het starten van de motor is iets
gecompliceerder dan in de grote jongens
van Boeing. In die machines wordt de
starter aangezet en wordt de brandstof
voor de motor vrijgegeven. Computers
die de juiste volgorde bewaken zorgen
voor het juiste verloop van dit proces
vanaf het aanzetten van de starter. In
de 737 zijn de dingen anders. We moe-
ten er eerst zeker van zijn dat de hoofd-
turbine (main core) voldoende op toeren
is voordat we de brandstoftoevoer hand-
matig aanzetten.

Het ontstekingssysteem

Op het voorste overhead panel zie je
tussen de twee ENGINE START schake-
laars de IGNITION schakelaar met de
posities L, BOTH en R. De 737 heeft
twee onstekingsvoorzieningen en heeft
dus een overcapaciteit op dit punt. De
meeste maatschappijen hanteren een
rotatiesysteem waarbij per vlucht de
schakelaar van 1 naar 2 en andersom
wordt omgezet, om zo een gelijkmatige
slijtage op beide systemen te hebben. Je
kunt nu de startschakelaar van motor 2
naar de positie GRD (ground) draaien
hetgeen zoveel betekent als een start op
de grond. Maar… schakel eerst beide
packs naar OFF om zo alle perslucht van
de APU voor de motorstart te gebruiken.
De packs gaan dus tijdens de start tijde-
lijk uit.

Vanaf nu moet je het toerental van de
main core op de klok N2 goed in de ga-
ten houden. Als N2 25% bereikt ga dan
door en voer brandstof toe door de FUEL
CUT-OFF hendel voor nummer 2 motor
(te vinden op het throttle quadrant) van

CUT-OFF naar IDLE te zetten. Het is
belangrijk om te wachten totdat de
hoofdturbine voldoende op toeren is,
anders zou je wel eens met een in de
soep gedraaide motor kunnen komen te
zitten. Nu moet je N1 rotatie in de gaten
houden en checken of de EGT (Exhaust

Gas Temperature) oploopt. De start-
schakelaar op het overhead panel gaat
weer automatisch terug naar de begin-
stand als de engine starter klep sluit en
nu hoor je een een nette motorstart te
zien. Als je ergens in rood weergegeven
signalen ziet moet je snel de motorstart
beëindigen door de brandstoftoevoer
terug op IDLE te zetten, de starschake-
laar terug te zetten en op zoek te gaan
naar een monteur. Dit proces kan je
herhalen voor motor 1 op precies dezelf-
de manier met gebruikmaking van de
nummer 1 startschakelaar en fuel cut-
off hendel.

Configuratie na de start

Met beide motoren nu draaiend en sta-
biel op toeren kan de APU bleed worden
losgekoppeld en beide engine bleeds
kunnen worden ingeschakeld. De beide
packs kunnen weer op AUTO gezet wor-
den zodat airconditioning en opbouw
van de cabinedruk verzekerd zijn. Beide
motoren kunnen nu ook de electrische
voorzieningen leveren. GEN1 en GEN2
kunnen naar ON worden omgezet waar-
door de GEN OFF BUS lichtjes tot leven
komen. Op dit moment leveren beide
motoren de electrische en pneumatische
voorziening en de APU is niet langer
meer nodig. De APU kan naar OFF gezet
worden. Je zult zien dat er geen onmid-
dellijke terugval in toerental van de APU
is omdat het eerder genoemde automa-
tic shutdown systeem nauwgezet dit
proces begeleidt.

Het veilig opstarten van beide moto-
ren vanaf cold and dark is nu rond.
In de volgende aflevering gaan we
door met het verder ontdekken van
het overhead panel van de 737NGX.



André Evalueert
Het probleem bij de airliners is eigenlijk dat wij
meerdere petten op hebben. Bij GA vliegen ma-
ken wij zelf het vluchtplan en dienen dat in bij
ATC die dat dan goedkeurt of afkeurt, maar in
eerste instantie alleen de route zelf en niet het
vertrek. Dat wordt pas op het laatst bepaald, af-
hankelijk van de wind indien we met real
weather vliegen. En de arrival/approach wordt
bepaald door ATC van de bestemming. Bij de air-
liners komt daar dan nog een dispatcher bij. De
man van de luchtvaartmaatschappij die uitrekent
wat de meest efficiënte route is rekening hou-
dend met de bestaande routes ter plekke. Drie
petten dus.

Als wij van Ko de uitnodiging ontvangen heeft hij (of
de groep die de vlucht uitdenkt) twee petten opgehad:
ATCer voor het vertrek en dispatcher van de maat-
schappij. Dat houdt dus in dat wij als piloot niet veel
meer hebben in te brengen. Dat is in de werkelijkheid
ook zo.
Bij de vlucht van Lubbock naar Albuquerque (KLBB -
KABQ) van enige tijd geleden viel er niet veel te dis-
patchen want het was een korte vlucht waarbij het
vertrek vrijwel meteen overging in de arrival. Maar
natuurlijk heeft ATC/Dispatch wel gezocht naar de
kortste route. Bovendien heeft ATC van te voren be-
sloten dat het vertrek van iedereen via het VOR baken
TXO. Waarom TXO? De SID van KLBB geeft ons geen
uitsluitsel over het vertek want er bestaat geen SID

voor KLBB. Kan de STAR voor KABQ ons dan een beet-
je op weg helpen bij deze korte vlucht? We gaan de
STARs van KABQ bekijken. Dat is toch altijd de volgen-
de stap in het maken van een plan. We zien bij de
STARs negen mogelijkheden staan van STARs voor
‘Any Rwy’. Van Peter vd Meule hebben we geleerd dat
any rwy ook inhoudt dat we nog op zoek moeten naar
een transition. Een transition die ons in de STAR
brengt en die aan de linkerkant in de CDU zal verschij-
nen. Probeer het even uit in FSCommander. Je ziet
dan dat er acht STARs onbruikbaar zijn en alleen
MIERA2 TXO overblijft. Dat is een nette rechtstreekse
route. Dus TXO. Dan heeft ATC bij vertrek meteen een
punt neergezet waarlangs iedereen moet vliegen zodat
het allemaal een beetje geordend blijft. Geen twijfel
over mogelijk ATC/Dispatch kiest voor KLBB - TXO -
MIERA. Daarna komt nog de uiteindelijke route naar
de baan aan bod maar dat is iets voor ATC van KABQ
en dus van later zorg. Trouwens, piloten brengen het
vluchtplan in de CDU in zonder de STAR, want die is
weer afhankelijk van de heersende wind bij aankomst.
Maar er blijft iets knagen. Want we zien ook nog iets
staan dat COLTR2 RECKN heet en die STAR wordt ook
bij elke baan vermeld dus
eigenlijk ook any rwy en
deze geeft ook een vrij
rechtstreekse route. Twijfel
is gezaaid. Daarover verder-
op. Eerst MIERA. We moe-
ten nog een tweede
transition invoeren voor het

laatste stuk naar de baan. De eerste transition die
werd bepaald door ATC/Dispatch stond in de linkerko-
lom van de CDU. Even een plaatje hiervan onder aan
de pagina. Je ziet de drie transitions naar MIERA2, het
´meeting points´ voor drie verschillende routes uit
oostelijke richting.

En wat is dit nu voor kaart? Waar vind ik die kaart en
misschien nog wel andere kaarten. Zoekt en Gij zult
vinden. Of er leiden meerdere wegen naar Rome. Pro-
beer eens in Google ‘KABQ arrival charts’ en ook
‘KABQ approach plates’ en dan is er natuurlijk nog Na-
vigraph en dat kost geld. Wel alles schitterend geor-
dend en mooi weergegeven. Je moet dan wel eerst
weten waarnaar je eigenlijk op zoek bent. Nou, bij-
voorbeeld hieronder: STAR MIERA 2. Doe je best!
Kaarten bekijken, en dat moet je leren dus dat is een
kwestie van oefenen, maakt je veel duidelijker hoe de
situatie ter plekke in elkaar zit, beter dan alleen FS-
Commander. Probeer eens deze sites:
http://nl.flightaware.com/resources/airport/KABQ/proc
edures

http://nl.flightaware.com/resources/airport/KABQ/procedures
http://nl.flightaware.com/resources/airport/KABQ/procedures


http://www.simmiles.com/Charts/KABQ.pdf

Eén advies: ga niet meteen alle kaarten proberen te
begrijpen maar haal eruit wat je nodig hebt. Dus
MIERA2 en straks ook NODME. NODME de uiteindelijke
route naar de baan ziet er zo uit, tenminste als we op
baan 03 landen. Een fraaie ARC-nadering met de VOR

ABQ als draaipunt. ABQ is ook het punt voor het begin
van een holding, zoals we straks zullen zien.

Laten we eens gaan kijken wat FSCommander ons
leert over dat laatste stuk naar de baan. Natuurlijk
hebben we van te voren al een idee welke baan (ba-
nen) gebruikt zullen worden omdat we al een paar uur
van te voren het weer hebben bekeken. Dat kan in een
weerprogramma en voor dit artikel is het te veel om
dit allemaal te behandelen. Maar een van de mooiste
op dit moment is Flight Planner X. Kijk even hier:
http://www.flightsimsoft.com/pfpx/?p=screenshots

ATC heeft op de dag dat we vliegen het weer bekeken
en ziet dat we met een wind tussen Noord en Oost te
maken hebben dus de landing zal op baan 03 of 08
zijn en allebei hebben een ILS-begeleiding. Er zijn ook

vele RNAV-approaches beschikbaar maar misschien is
dat voor ons op dit moment nog iets te hoog gegre-
pen. Als je les 4 van Peters 737-cursus hebt kan je de
RNAV-approach nog even doornemen. ATC kiest voor
ILS, baan 08 of 03. Enig rommelen in FSCommander
levert een leuk resultaat op. De transition NODME naar
baan 03 is eigenlijk dezelfde als de nadering FOLXU
naar baan 08. Kijk maar:

En dat is behoorlijk aantrekkelijk voor ATC, want er
kan tijdens de vlucht nog gekozen worden voor baan

03 of 08 en het hele stel komt keurig achter elkaar in
een mooie wijde boog binnenzeilen dus voldoende tijd
voor instructies van vaart minderen enz. Om er een
mooi treintje van te maken. En of wij piloten dat hele-

maal niet leuk vinden om treintje te gaan rijden in een
soort carrousel doet niet ter zake. ATC beslist dit. Het
vluchtplan is dus uiterst eenvoudig en kan gemakkelijk
met de hand worden ingebracht: KLBB - TXO - MIERA
- NODME - KABQ. Het verwarrende zit hem in die twee
soorten transitions. Je ziet dat deze transition naar
NODME nu in de rechterkolom van de CDU staat. Maar
ik hoop dat het zo wat duidelijker is geworden. Hierbo-
ven wat je ziet op je ND bij een ‘legs’-weergave.
Het kan gebeuren dat ook ineens ABQ (VOR-baken) in
je vluchtplan opduikt op het scherm van je CDU. Die
moet je er dus uithalen door NODME een stapje hoger
te brengen over ABQ heen.

En nu de holding. Die zag je al even op het kaartje
links. Je kist met behulp van je CDU in een holding
zetten is eigenlijk eenvoudig. ATC geeft je bijvoorbeeld
op: zet je vliegtuig in een holding met ABQ als begin-
punt met een inbound leg van bijvoorbeeld 270 gra-
den, dat ligt keurig in het verlengde van je
aanvliegroute. Als ATC je er verder niets bij vertelt is
het altijd een rechts draaiend circuit. Als het links

http://www.simmiles.com/Charts/KABQ.pdf
http://www.flightsimsoft.com/pfpx/?p=screenshots


moet zijn zegt hij dat erbij. ATC moet natuurlijk ruim
voor MIERA met die mededeling komen want je moet
nog dalen. Op het kaartje heb je gezien dat het circuit
op 8000 fts gevlogen moet worden. Je drukt op de
knop HOLD op het toetsenbord van de CDU en daarna
typ je in de commandoregel ABQ, dan zie je dit:

Dan druk je op de knop links van de lege ruitjes (het
welbekende discosymbool) en dan krijg je dit:

En dat HOLD AT ABQ plaats je onder MIERA. Dan ga je
naar je RTE pagina om de gegevens voor je holding in
te vullen. Veel hoeft er niet veranderd te worden. 269
wordt 270. Vergeet niet op de knop execute te druk-

ken anders doet hij het niet. Zo ziet het er uit op je
Navigation Display. En na een rondje of wat wil je er

weer uit tenminste als ATC dat goed vindt. Daartoe zul
je een verdere route moeten invoeren. Je had nog
geen arrival ingegeven en dat doe je alsnog. De ILS
van baan 03. De FMC berekent dat netjes voor je. Dat
is bij KABQ een route met bochten, maar je komt er.
Of ATC geeft je op waar je naartoe moet. Kan ook.

Nadat je dit hebt ingevoerd druk je weer op de knop
HOLD en dan krijg je dit:

Je drukt EXIT HOLD in en dan zie je dit. Zodra de FMC

de vervolgkoers kan oppakken doet hij dat ook. De
rest is bekend. Je kunt natuurlijk ook op handbedie-
ning overgaan en ATC om vectors vragen.

Nog even over die COLT2 RECKN. Als je die vliegt
komt de transition die wij volgden vanaf TXO niet
meer overeen. Dan moet ATC beslissen hoe hij je naar
Rwy 03 leidt en je dan de approach laten maken via
BIBQU, maar dat wordt een beetje hogere school
werk. Het staat de liefhebbers natuurlijk vrij om dit
eens uit te knobbelen… Vragen? Kom er mee.

André Portier.



Hoi Dirk ,

Je kan vPilot alleen downloaden bij VATSIM eigenlijk installeren moet ik
zeggen.
Je krijgt een setup exe deze gaat naar vatsim en begint de installatie,
(http://vpilot.metacraft.com/ )
Hier wordt meteen in het inlogscherm jouw vatsim id en password ge-
vraagd in te vullen tevens de gewenste server kiezen waarna de installatie
van start gaat.
Nu wordt er eerst gekeken of FSX of Prepar3d opgestart is anders gaat de
installatie niet verder.
verder gaat alles automatisch. Alles, nog wel wordt er gevraagd naar mic
en speaker gegevens, push to talk configureren.
Maar selectie van een ander adres als een van vatsim is mij nog niet ge-
lukt.
Alles wordt geïnstalleerd in C:\Users\wil\AppData\Local\vPilot
Hier zitten 2 recente files 1 directory "sounds" en een vpilot.xml
Hierbij de kladblok xml file van de configuratie (weggelaten in dit bericht,
red.) Ik heb regels voor de ai voor een groot deel verwijderd.
En zo te zien denk ik dat de adressen van de servers encrypt zijn.

Groeten en prettige vakantie
Wil

Hoi Will,
Ik heb het ook al bekeken. We kunnen er niks mee. Het ziet er niet slecht uit
trouwens. Verder is het eigenlijk niet zo belangrijk met welke client we vlie-
gen eens er verbinding is met de server.
Ik zou eventueel eens contact kunnen opnemen met de maker van het pro-
gramma met de vraag om eigen servers te kunnen toevoegen ALS hetzelfde
protocol wel gebruikt wordt.
Voer voor later.

Gr.
Dirk

v P i l o t PILOTENPOST 51
Joost gaat door. Gaat door met back to basics les 4. Fietsen leer je op een
oude fiets, vliegen leer je met een oud vliegtuig. Althans, de meeste mensen
met een brevet zijn ooit begonnen met een toestel dat al lang geleden is ont-
worpen, de Cessna 172 Skyhawk. De eerste toestellen van dit type werden al
in 1955 geproduceerd. Tussen 1986 en 1977 was de productie stilgelegd. Je
kunt het haast een klein wondertje noemen dat na 1997 de productie op-
nieuw gestart werd en met zeker even veel succes als voorheen. Het is een
zeldzaamheid in de industriële productie dat een model gewoon weer op-
nieuw geproduceerd wordt zonder erg grote wijzigingen. Er zijn in de loop
der tijd meer dan 43.000 Skyhawks gebouwd door Cessna en daarmee is het
’t meest populaire toestel ooit (citaat uit de Pilotenpost).

Het is een goede keus om ook in de Flight Simulator met de Skyhawk te be-
ginnen en Joost legt uit waarom. En daarna komt vanzelfsprekend het onder-
werp ‘Ken je toestel’ aan bod, want we hebben allemaal de neiging om dat
te verwaarlozen. Oftewel: gewicht, maximum laadvermogen, maximum
bruikbare brandstof, snelheid bij gewone klim, kruisvlucht klim, start op een
korte baan, landing met en zonder flaps, enz., enz. Allemaal cijfertjes je je
hoort te weten om goed te kunnen vliegen. Dan verder het sixpack, het gy-
roscopische kompas met zijn beperking, de runup. En nog veel meer. Dit is
een echte studeeraflevering. Dan weet je waar je aan toe bent.

De Pilotenpost opent met een belangrijke pagina waar je freeware scenery
kunt downloaden: http://www.freewarescenery.com/fsx.html  en Joost be-
schrijft ook even een klein juweeltje dat hij op deze pagina heeft gevonden:
de luchthaven Burgas bij Sofia in Bulgarije, waar de maker heeft geëxperi-
menteerd met licht en tot verrassende resultaten is gekomen. Veel plaatjes
met Joosts favoriet, de Majestic Dash8 Q400 op de voorgrond. En hij
droomt weg bij een interessante vlucht met een dergelijk toestel hoppend
van het ene naar het andere kleinere veld vanuit Nederland of België naar
Griekenland met tussenstops in bijvoorbeeld Polen en Hongarije. Een avon-
tuurlijke reis. Weer even iets heel anders dan de airliners.

Downloaden:
http://library.avsim.net/login.php?Location=%2F
Log in en type in het searchvak:
pilotenpost51.zip

http://www.freewarescenery.com/fsx.html


ANDERE FREQUENTIE VERGEMAKKELIJKT TRACEERBAARHEID DATARECORDER

ZWARTE DOOS NIET MEER ZOEK
Het Franse instituut voor luchtverkeersveiligheid BEA wil zwarte dozen voorzien van een peil-
baken dat langer en gemakkelijker traceerbaar is. Daarnaast pleit BEA voor de introductie
van een continue salelietverbinding om de vluchtdata te verzenden.

Een derde zoektocht naar de zwarte doos van de Airbus 330 die op 1 juni 2009 in de Atlanti-
sche Oceaan stortte is eind vorige maand in gang gezet. Een signaal vanuit de zwarte doos ,
waarin de vliegdata van de laatste operationele uren zijn opgeslagen, zullen de zoekers ech-
ter niet meer krijgen. Het baken zendt s;echts dertig dagen signalen uit, daarna is de batterij
leeg. Dat moet anders vindt dr.ir. Philippe Plantin de Hugues, hoofd van het vluchtrecorder -
en avionicadepartment van BEA, die zijn ideeën vorige maand presenteerde tijdens se jaar-
lijkse conferentie van de International Civil Aviation Organization (ICAO). 'Het aantal dagen
dat we een signaal kunnen ontvangen na een crash moet drie keer zo lang zijn', geeft hij
aan. 'We hebben onderzoek gedaan naar het ongeluk van vlucht AF447 en nog twaalf soort-
gelijke rampen van na 1980. Vaak was het probleem dat er na dertig dagen geen signaal van
het baken meer kwam, terwijl er meer tijd nodig is voor de zoektocht.'
Het gebrek aan tijd gaat samen met een ander probleem. Het baken zendt signalen uit met
een frequentie van 37,5 kHz. 'In veel landen beschikt de marine niet over de apparatuur om
deze signalen op te pikken', vertelt Plantin de Hugues. 'Dat is niet praktisch. Elke marine over
de hele wereld beschikt wel over apparaten in boten, boeien en onderzeeërs die 9 kHZ kun-
nen ontvangen dus ook als het baken van de zwarte doos een signaal op die frequentie uit-
zendt.'
Naast deze relatief eenvoudige aanpassing pleit Plantin de Hueges ook voor maatregelen op
de lange termijn. 'Er moet een algeheel nieuwe techniek komen voor zwarte dozen. Een idee
is een uitklapbare drijvende recorder die aan de romp van een vliegtuig vastzit. Bij een onge-
luk breekt deze van het vliegtuig af en blijft op het wateroppervlak drijven, waardoor hij ge-
makkelijker is te vinden.' Deze techniek laat zich niet combineren met bestaande modellen.
De recorder moet in het ontwerp worden geïntegreerd en dat vereist medewerking van vlieg-
tuigbouwers.
Naast een zwarte doos heeft elk vliegtuig ook een Quick Access Recorder (QAR) aan boord,
die dezelfde data opslaat als de zwarte doos. Deze informatie is bestemd voor onder meer
onderhoudswerkzaamheden. Door het zysteem te voorzien van een zender kan een toestel
dat boven de oceaan vliegt elke tien minuten de hoogte, positie en snelheid van het toestel
doorgeven. Via een satellietverbinding zijn de data direct naar een grondstation te sturen. 'Zo
kunnen we precies zien wat er gebeurt met vliegtuigen die over de oceaan vliegen. Als er iets
misgaaat, is de locatie van het ongeluk bekend en kunnen we direct actie ondernemen', aldus
Plantin de Hueges.

VERVANGEN
Prof.dr.ir. Roberto Kobeh Gonzáles, voorzitter van ICAO, benadrukt dat de technologie voor
het versturen van data via satellieten steeds beter wordt, maar dat het de fysieke zwarte
doos niet mag vervangen. Deze techniek heeft zich immers al bewezen. ICAO richt zich eerst
op de technologische veranderingen die verlenging van het signaal naar negentig dagen en
invoering van eendrijvende 9 kHz-zender mogelijk maken. (MdG)
www.bea.aero
www.icao.int

Overgenomen uit DE INGENIEUR van 16 april 2010 ingezonden door Jaap van Liere.

Gespot door Adrie Barentsen op zaterdag 21 juni boven Zeeland de eerste Ne-
derlandse Dreamliner begeleid door een F16.

Ga eens naar : http://nl.flightaware.com/ Een
site die in de basis de mogelijkheid biedt om
vele, vele vluchten te tracken. Maar er is meer,

zoals fraaie luchtvaartfoto’s, informatie voor piloten (uitgebreid), vluchtplan-
ning, enz. Het beste kun je even een account aanmaken en je intekenen voor
hun nieuwsbrief. Voor het grootste gedeelte in het Nederlands. Een tip van Si-
mon Wijnstra.

En nog een tip. Van Dick Willebrands, een van onze vaste medewerkers. Felix Baumgart-
ners sprong naar de aarde van 128.100 ft. Yes, honderdachtentwintig duizend voet. Hij
kon het niet laten om voor deze gelegenheid een video van zichzelf te maken. Boeiend.
http://www.flixxy.com/first-person-view-of-felix-baumgartners-space-
jump.htm#.Uu5KxEhDi7Q.gmail

AIRCRAFT NEAR MISS AND UNUSUAL INCIDENT COMPILATION.
Vinden we allemaal leuk: Dingen die verkeerd gaan of bijna verkeerd gaan.
Een uitgebreide compilatie. Ga er maar even voor zitten.
http://www.youtube.com/watch?v=bM4G1Toe3h0

http://nl.flightaware.com/
http://www.flixxy.com/first-person-view-of-felix-baumgartners-space-jump.htm#.Uu5KxEhDi7Q.gmail
http://www.flixxy.com/first-person-view-of-felix-baumgartners-space-jump.htm#.Uu5KxEhDi7Q.gmail
http://www.youtube.com/watch?v=bM4G1Toe3h0

