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Een gratis airliner! Ja, gratis.
De fraaie Boeing 757 van Just
Flight. Wordt dit de defini-
tieve kist voor de mensen die
de GA-vliegtuigen ontgroeid
zijn en willen meevliegen met
de airliners? Het is het pro-
beren waard. En het kost
niks!

De achtste aflevering in de serie
PMDG 737 NGX. Een vertaling
van de artikelen van Jane Whit-
taker in de PC-Pilot. Het gaat
geheel over het hydraulische
systeem. Een onmisbaar sy-
steem in een airliner voor de
bediening van flaps en slat, ele-
vators, ailerons, landingsgestel
en noem maar op. Gelukkig zit
het simpeler in elkaar dan het
electrische systeem. Dus even
op adem komen. En in de vol-
gende aflevering gaan we vlie-
gen!

Deel 3 van de serie artikelen
van Peter Stark over IFR-vlie-
gen. Het degelijke ouderwet-
se handwerk dat we
natuurlijk allemaal onder de
knie horen te hebben. Dit
keer: Hoe vlieg je van een
NDB-baken vandaan en hoe
gebruik je een NDB voor je
plaatsbepaling indien je er
niet pal overheen vliegt? En
dan begint het echt. De inwij-
ding in de approach plates.
Iedereen wil weten hoe dat
werkt. Wat betekent het alle-
maal?

Adrie Barentsen kwam met
een artikel uit het Refor-
matorisch Dagblad. In dit
artikel is nog eens netjes
op een rijtje gezet wat de
kinderziektes waren met
de Dreamliner. Dat is hier
letterlijk overgenomen.

U krijgt deze NOTAM omdat u
zich hiervoor heeft ingetekend
of omdat u zich heeft aange-
meld voor de werkgroep Flight
Simulator van de HCC afd. Zee-
land. Kijkt u ook eens op:
http://www.hccflightsimulator.
nl/ de overkoepelende organi-
satie van de HCC voor het Flight
Simulatorgebeuren.
Contact/kopij naar:
eriksonja2@kpnmail.nl

Zie artikel

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


Bij binnenkomen werd het al duidelijk: deze avond
moest er gewerkt worden. Op het scherm stond
scherp afgetekend wat er behandeld ging worden.
We weten het allemaal: je pakt gewoon Plan G of FS-
Commander of een GPS en je vliegt hoe en waar je
wilt. Maar dat was deze avond nu eens niet de be-
doeling!  Starten, flaps, toerental, snelheid en koers.
Alles op het handje. Doe het maar na.
Verrassend was de aanwezigheid van Wil die daags
tevoren een flinke medische ingreep had ondergaan.
Bij deze bevorderd tot echte Die Hard. Opvallend was
daarentegen de afwezigheid van Jan Kerkhove; een
die er ‘altijd is’. Maar een telefoontje naar Jan wees
uit dat er niks aan de hand is.

Maar eerst de vragen. Leen vroeg of je een NVidia
update zomaar kunt accepteren? Globaal genomen:
ja. Er zijn (volgens Wil Blokpoel) twee soorten up-
dates, een voor de standaard drivers en een meer
specifiek voor de gamers. Het laatste is voor FSX ge-
bruikers niet zo van belang omdat FSX er geen ge-
bruik van maakt. P3D vliegers hebben er wèl baat bij
omdat P3D meer de videokaart gebruikt.
Verder was er een oproep van Dirk om tijdens de mp
vluchten géén voice activation in Teamspeak te ge-
bruiken maar een microfoon-zendknop toe te wijzen.
En toen gingen we het circuit in. De gegevens waren
al vooruitgezonden met het flightplan en wellicht
heeft dat afgeschrikt want er waren ‘maar’ vier vlie-
gende sets in de zaal. Het eerste rondje werd nog
voorgevlogen met uitleg en daarna was het de beurt
aan de dapperen die hun stick (nee natuurlijk niét
een usb stick) en laptop mee hadden genomen. Laten

we zeggen: met wisselend resultaat werd leg na leg
afgelegd. Wie dus nu nog denkt dat een circuit vlie-
gen in FS een makkie is, heeft even iets gemist. Maar
het is beslist te doen. Het beste bewijs is Jaap, die
–met enige begeleiding- een circuit kon afsluiten met
een prima landing. Ik hoop dat jullie je FS vaardigheid
kunt opkrikken met deze circuit-oefening. We komen
er later beslist op terug.

Ron.

Verslag van de GA-bijeenkomst van 16 oktober j.l. in 's Heer Arendskerke We hebben tegenwoordig een
druk schema vandaar een paar
simpele vuistregels om het te
onthouden
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Instrument Rating (IFR) deel 3. Vervolg van de NDB en een introductie tot het kaartlezen.
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In deze aflevering gaan we door
met onze in-diepte-studie van de
bescheiden NDB en ontdekken we
een paar bijzonder nuttige technie-
ken die weer nieuw leven blazen in
dit vaak vergeten navigatiehulpmid-
del.

Outward bound  (van het baken af)

We hebben al heel wat tijd gestoken in
kijken naar hoe we naar het NDB-baken
moeten toevliegen zonder dat onze
koers een grote boog wordt. Maar hoe
zit dat nu precies als wij van het baken
wegvliegen. Het aantal NDB-bakens
voor de vliegerij is beperkt in de meeste
gevallen hetgeen betekent dat als je
over een NDB-baken bent heen gevlo-
gen je niet snel binnen het bereik van
de volgende bent. Je kunt natuurlijk je
koers (heading) aanhouden en er het
beste van hopen totdat het volgende
baken binnen bereik komt of je kunt
gebruik maken van een van onze nieuw

ontdekte vaardigheden en die weer toe-
passen op het station waar we net voor-
bij zijn gekomen.

Laten we, om dat te laten zien, beginnen
met een simpele en vaak gebruikte me-
thode om ons op onze track (koerslijn)
te zetten na take-off en climb-out. De
afbeelding linksonder laat ons een ge-
pland vertrek zien van een veld waarbij
de richting van vertrek ongeveer negen-
tig graden is ten opzichte van onze
koerslijn naar de bestemming van 360
graden. Als we de configuratie van het
vliegtuig na de start helemaal op orde
hebben moeten we vanzelfsprekend naar
de geplande koerslijn toesturen teneinde
deze te onderscheppen. De gebruikelijke
methode is deze met een hoek van 30
graden op te pakken. Bij dit voorbeeld
sturen we naar links tot een heading van

330 graden om zo onze track tegen te
komen. In deze eerste fase zal onze ADF
natuurlijk ver uitgeslagen naar links wij-

zen. Als we doorgaan op een heading
van 330 graden magnetisch en onze
gewenste koers over de grond (track)
beginnen te naderen, zal de wijzer door-
gaan met tegen de klok in te draaien.
Op een zeker punt zal die een stand be-
reiken waar de (relatieve) peiling naar
de NDB gelijk is aan de onderschep-
pingshoek, dus in dit geval 30 graden.
Wanneer die twee hoeken gelijk zijn ben
je op je gewenste koers aangeland. Met
andere woorden, indien we een onder-

scheppingshoek hadden gekozen van 60
graden, dan vliegen we die heading tot-
dat de relatieve peiling tot de NDB 60
graden is (afbeelding rechtsboven). En
dan hebben we opnieuw onze geplande
koers over de grond bereikt. Cool! Alles
wat we nu hoeven te doen is naar onze
geplande koers van 360 te draaien en
kunnen we doorgaan met vliegen in een
richting weg van het NDB-baken.

Tracking outbound

Om op de geplande grondkoers te blij-
ven moeten we de naald in de gaten
houden en reageren op elke beweging
van de naald die er op wijst dat we van
koers afraken. Het principe hier is vrij-
wel hetzelfde als we gebruikten in de
vorige aflevering toen we naar een NDB
toe vlogen. De afbeelding op de volgen-
de pagina laat zien dat we hebben be-
merkt dat de ADF-naald 10 graden naar
links wijst wat aangeeft dat we zijn af-
gedreven rechts van onze geplande
koers. We passen onze heading aan met
30 graden naar links tot een heading
van 330 graden (zie volgende pagina)
die onmiddellijk een relatieve peiling
naar de NDB van 10 graden driftcorrec-
tie + 30 graden koersverandering = 40
graden relatieve peiling naar het NDB
baken geeft wat dus in dit geval 220
magnetisch is. Naarmate we dichter
naar onze geplande koers kruipen zal de
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naald langzaam teruggaan naar de 30
graden onderscheppingshoek wat in dit
geval een relatieve peiling tot de NDB
van 210 graden oplevert. We zijn weer
terug op de geplande grondkoers en
draaien weer naar rechts met een aantal
graden dat de helft is van het aantal

graden van de eerste correctie dus 30
graden : 2 = 15 graden en blijven de
naald in de gaten houden of we op koers
blijven. Door middel van een serie kleine
aanpassingen vinden we onze koers te-
rug en blijven dan ook hopelijk op die
koers, totdat we zo langzamerhand bij
onze bestemming zijn of op de volgende
NDB kunnen afstemmen.
Je kunt deze interceptie (oppakken)-
techniek oefenen in de Flight Simulator
maar misschien is het eenvoudiger en
sneller om gebruik te maken van de on-
line ADF-simulator van Luiz Monteiro
een onvergelijkbaar mooi oefengereed-
schap op het web. Ga naar:
http://luizmonteiro.com/  Maar je moet
natuurlijk even thuis raken in dit pro-
gramma. Door de AIRCRAFT MOTION
knop te gebruiken kun je deze intercepts
en NDB-trackings oefenen terwijl je te-
gelijkertijd een kaart onder je ziet die
help bij je situation awareness (weten
waar je bent). Het is ook zo dat je door
oefening een goed ontwikkeld gevoel
krijgt voor de drifthoek (crabbing angle)
waardoor je omgekeerd steeds minder
correcties nodig hebt om op koers te
blijven zodat je nog maar een of twee
correcties nodig hebt. Oefening baart
kunst!

Een tip uit de grijze oudheid

Na deze hersenpijnigende exercitie gaan
we ons bezig houden met een grappige
oude techniek die elke IFR-piloot eens
kende. Stel je een vlucht voor waarbij
we rustig en gezellig doorvliegen maar
ons traject stuurt ons helaas niet precies
over een NDB. Dus op welke manier
kunnen we in de buurt liggende NDBs
gebruiken om onze positie te bepalen?
En dat is verrassend eenvoudig, een op
zichzelf staande NDB daarvoor te ge-
bruiken. Als we op korte afstand aan
een NDB voorbij vliegen kom je vanzelf
op de gedachte dat het minder tijd kost
om de naald van de ADF bijvoorbeeld 10
graden te laten verlopen naarmate je
dichter bij de NDB bent. We kunnen die

verlopen tijd die nodig is voor zo een
verdraaiing van de naald gebruiken om
uit te rekenen hoeveel minuten we van
de NDB verwijderd zijn.

Een voorbeeld: de afbeelding geeft weer
hoeveel tijd het de naald heeft gekost
om 10 graden te verlopen. Voor de dui-
delijkheid is de 10 graden in deze teke-
ning overdreven weergegeven. Die tijd
was 60 seconden. De tijd tot het NDB-
station berekenen we eenvoudig door de

tijd in seconden te delen door het aantal
graden dat de peiling is verlopen: 60
seconden : 10 graden = 6 minuten.
Makkelijk toch? Maar misschien is het
nuttiger als we kunnen uitrekenen hoe-
veel mijl (nautical miles) we van het
station verwijderd zijn. En dat is geen
probleem zoals de volgende afbeelding
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ons laat zien. Reken eerst de tijd in se-
conden die nodig waren om de NDB 10
graden voorbij te vliegen om naar minu-
ten. Dus dat is 1 minuut. Vermenigvul-
dig dan je snelheid met het aantal
minuten en deel de uitkomst door 10
graden: (1 minuut x 120 knopen) : 10
graden = 12 nautical miles. In een vol-
gend voorbeeld om de routine even te
pakken te krijgen: als het drie minuten
had gekost om de hoek van 10 graden
af te leggen zou de berekening zijn:
(3 minuten x 120 knopen) : 10 graden
= 36 mijl van het baken verwijderd. Als
je dat zou willen zou je dit dus op de
kaart kunnen plotten en zo een positieve
fix hebben van je positie en de tijd dat
je daar bent. Joepie, dit is navigeren!

En nu de lucht in!

Om je vaardigheden te testen, zet de
flight simulator aan, selecteer nul wind
en start van Mangalore (YMNG) met een
heading van 35 graden magnetisch in de
default C172 of een vliegtuig met een
gelijke snelheid. Dit brengt je uiteinde-
lijk naar Corowa (YCOR) Airport dat 78
nautical miles verderop ligt. Op weg se-
lecteer je op ADF een frequentie van
212 kHz en houd je je ADF-naald in de
gaten. In het begin wijst die naar je
rechter vleugeltip en beweegt hij niet.
Dit is de manier waarop je ADF zegt dat
hij geen station kan vinden op deze fre-
quentie. Dus als de naald in deze stand
staat kan het betekenen dat hij een NDB

pal Oost heeft gevonden, maar meestal
betekent het dat geen signaal wordt
ontvangen. Dat is dus iets om op te let-
ten. Wanneer het binnen bereik komt
van de Shepparton (SHT) NDB, zal de
naald naar het station toezwaaien (naar
links in deze oefening) en zo een relatie-
ve peiling geven.

Als je er voorbij vliegt noteer dan de tijd
in seconden die nodig is om deze peiling
10 graden te zien veranderen. Geschat
zal die tijd tussen de 275 en 265 secon-
den zijn. Gebruik nu de rekensommetjes
zoals eerder aangegeven om je positie
te bepalen. Je zou uit deze berekening
moeten krijgen dat je je ongeveer 7 min
45 sec en 13 nm zijwaarts van SHT NDB
bevindt als je er voorbij gevlogen bent.
Het resultaat kan een beetje variëren
afhankelijk van vliegtuigtype, toch nog
wind op hoogte en hoe goed je je hea-
ding weet aan te houden.

Het lezen van NDB approachkaarten

Regelmatig keert de vraag terug wat al
die dingen in luchthaven- en approach-
kaarten betekenen die in de luchtvaart
worden gebruikt. Ze bevatten een grote
hoeveelheid informatie in een compacte
vorm en vele afkortingen en acroniemen
(de eerste letters van een begrip) om
alles erin te kunnen passen. Dus dit is
het juiste moment om deze kaarten te
introduceren nu we moeten leren hoe
een simpele NDB kaart werkt. Maar be-
denk eens wat voor wonder het moet
geweest zijn, een approach kaart, voor
de vroege aviateurs. Nu hadden ze niet
alleen een manier om een vliegveld te
vinden daar ergens beneden de wolken,
maar konden ze ook veilig afdalen naar
een veel lagere hoogte terwijl het terrein
en andere obstakels werd vermeden en
ze bovendien een heel goede kans had-
den het vliegveld recht vooruit te zien
en konden ze zo een veilige landing ma-
ken.

Het is tegenwoordig gebruikelijker dat
we NDBs tegenkomen als geleiding naar
modernere en accuratere landings-hulp-
apparatuur zoals het Instrument Lan-
ding System (ILS). Maar het is nog
steeds heel bevredigend indien we goed
een ‘NDB kunnen schieten’ in wolken of
beperkt zicht en dan kunnen afdalen tot
een positie van waar je perfect een lan-
ding kunt inzetten.
Op de volgende pagina zie je de NDB 36
approach-kaart voor Ballarat (YBLT) in
Victoria Australië. Je kunt deze kaart en
vele andere van Australië ook downloa-
den via de volgende website:
http://www.airservicesaustralia.com/aip
/current/dap/AeroProcChartsTOC.htm

Deze is uitgekozen omdat het een rela-
tief eenvoudige kaart is die niet moeilijk
te lezen is en ook te vliegen. Je kunt ook
alle soorten approach plates verkrijgen
via http://www.simplates.com/ maar dat
kost geld.

Kaarten van sommige andere delen van
de wereld kunnen iets afwijken van op-
bouw maar nadat je een beetje grip
hebt gekregen op de materie en door
hebt gekregen wat een en ander inhoudt
kun je de gegevens makkelijk omzetten
naar het gebruikelijke format. Als je op
een acroniem stuit dat naar jouw idee
de logica te boven gaat is er een zeer
gedegen lijst van wereldwijde afkortin-
gen beschikbaar door dit document te
downloaden:http://ww1.jeppesen.com/d
ocuments/aviation/business/ifr-paper-
services/intro-USA.pdf

Het eerste wat we willen checken is de
rechter bovenhoek om zeker te zijn dat
we de goede kaart hebben. We kunnen
zien dat deze kaart betrekking heeft op

NDB runway 36 approach naar Ballarat
(YBLT), dus dat is een goed begin. De
datum aan de linkerkant moet zeker
stellen dat het een recente kaart is al-
hoewel dat voor flight simulator doelen
in het geheel niet belangrijk is.

Meteen daaronder zie je een rij vakjes
met afkortingen en cijfers. Dit zijn alle-
maal verschillende communicatie-fre-
quenties die hier voor ons beschikbaar
zijn voor communicatie of door piloten
geactiveerde baanverlichting en nog
andere. De meeste zijn voor de flight
simulator niet ter zake doende of wer-

1 min 120kt10 graden
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van Mangalore
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Dit artikel is een vertaling van het derde
van een serie artikelen van Peter Stark
over  IFR vliegen in de PC-Pilot, het
overbekende lijfblad voor Flightsim-
mers.
De afbeeldingen zijn alle opnieuw ge-
maakt. Dat was gewoon de betere oplos-
sing. Hoeveel afleveringen dit gaat
worden? Gewoon niet aan denken. Ik
ben in elk geval van kopij verzekerd.

Erik.

http://www.airservicesaustralia.com/aip/current/dap/AeroProcChartsTOC.htm
http://www.airservicesaustralia.com/aip/current/dap/AeroProcChartsTOC.htm
http://www.simplates.com/
http://ww1.jeppesen.com/documents/aviation/business/ifr-paper-services/intro-USA.pdf
http://ww1.jeppesen.com/documents/aviation/business/ifr-paper-services/intro-USA.pdf
http://ww1.jeppesen.com/documents/aviation/business/ifr-paper-services/intro-USA.pdf


ken niet in de flightsim
zodat we er geen tijd aan gaan verspil-
len. Laten we volstaan met te zeggen
indien je gebruik maakt van ATC in de
flightsim je rechtstreeks naar de juiste
frequentie wordt geleid.

De ‘hoofdvakken’ zijn de grafische voor-
stelling in kaartweergave en in profiel-
weergave. Een plaatje zegt meer dan
vele, vele praatjes en de meeste details
van de approach springen meteen in het
oog van deze twee vakken. Bij de vol-
gende aflevering gaan we deze tot in
detail behandelen voordat we de ap-
proach stap voor stap gaan vliegen.

De bodem van de kaart is een gedeel-
te dat bij simpiloten voor de meeste

verwarring zorgt. Terwijl de meeste af-
korting wel begrijpelijk worden na het
toepassen van enige logica schijnt die
benadering niet te werken bij dit onder-
ste gedeelte. Alle bekende vliegtuigen
zijn onderverdeeld in categorieen die
loopt van categorie A tot E, die geba-
seerd zijn op een formule die in acht
neemt de landing reference speed (Vref)
bij een maximaal landingsgewicht. De
langzamere vliegtuigen (Vref minder dan
90 knopen) behoren tot categorie A,
terwijl de iets snellere zoals lichte twee-
motorige een Vref zullen hebben tussen
de 91 en 120 knopen en tot categorie B
behoren. En zo verder. Deze snelheid
heeft invloed op traject gerekend over

de grond tijdens de approach en ook de
minimum hoogte tot welke mag worden
afgedaald bij de laatste fasen van de
approach. Veel approach plates hebben
in dit vak allerlei verschillende gegevens
om zo meer relevante informatie te ge-
ven aan piloten van de verschillende
categorieen vliegtuigen. Het onderste
plaatje is al een tamelijk ingewikkelde.
Waarom vijf categorieen? Categorie E is
gereserveerd voor de militairen en hun
gegevens komen in het algemeen niet
voor op commerciële kaarten.
Op de tweede regel van het bodemge-
deelte van de kaart van YBLT zie je een
tekst: S-I NDB 2110(677-3.8). Dat
betekent dat de informatie hier betrek-
king heeft op je Minimum Descent Alti-
tude (MDA) wanneer je een Straight-In

landing (S-I) gaat maken op baan 36 als
je het einde van je approach hebt gena-
derd. In de Ballarat kaart is de MDA
2.110 ft boven zeeniveau en het maakt
niet uit tot welke categorie je vliegtuig
behoort. De cijfers tussen haakjes bete-
kenen de MDA gerekend in hoogte bo-
ven de vliegveld-(baan)hoogte, hier
677ft, en de 3.8 is het minimum zicht
dat je ook nog nodig hebt om een veili-
ge landing te maken. In de meeste de-
len van de wereld is dit gegeven in
kilometers (km) terwijl het op andere
plaatsen in nautical miles is (nm of m)
is. Op deze kaart is het 3,8 km (2.0nm).
Als je bezig bent met een NDB-approach
voor baan 36 maar doorkrijgt dat je
naar een andere baan moet uitwijken
moet je MDA hoger zijn. Dit staat op de
volgende regel van de Ballarat-kaart:
CIRCLING 2300 (867-2.4). De MDA
voor een circuit is 2300ft boven zeeni-
veau (of 867ft boven vliegveldhoogte en
mag niet uitgevoerd worden bij een
zicht van minder dan 2,4km. De regel
ALTERNATE zul je niet vaak tegenko-
ming. Deze heeft betrekking op mini-
mum landingscondities zoals bij storing
aan apparatuur. We kunnen dit voor de
flight simulator gewoon overslaan.

De volgende aflevering

Dus?… Oefenen, oefenen, oefenen. We
hebben gezien hoe we prima een route
kunnen vliegen slechts gebruik makend
van NDB en hoe we de approachkaart
moeten interpreteren. Dus de volgende
aflevering gaan we een echte NDB-ap-
proach vliegen en zullen nog veel meer
tips en trucs onthuld worden.

kaartgedeelte

profielgedeelte

? !



Just Flight is een aantal jaren gele-
den begonnen om voor addon
vliegtuigen een ‘Lite’-serie op de
markt te brengen tegen aangena-
me prijzen. Voor piloten die niet
eerst drie weken een manual
moesten bestuderen voordat ze de
lucht in konden. Maar wel top qua-
lity leveren met extremely high
details is hun doelstelling. Je voelt
hem al, dit is toppie toppie. Hoe is
de detaillering werkelijk? Is het
toppie? Eerlijk gezegd is het ge-
woon mooi gedaan en het steekt
met kop en schouders uit boven de
default (standaard) kisten in FSX.
Het is een genoegen om er in te
zitten en bovendien de 757 is altijd
een mooi vliegtuig geweest. Slank
en een beetje agressief. Niet zo een
bak. Ga even naar deze pagina van
Just Flight dan wordt je een en an-
der duidelijk.
http://www.justflight.com/category/
f-lite
En toch blijkbaar, ging de verkoop
niet zo erg goed zodat ze de 757 in
het British Airways jasje gratis le-
veren. Hun gedachte is dan dat je
vele andere liveries erbij koopt
omdat de prijs laag is. Op die ma-
nier heb je je hangar snel vol.

Maar wij hebben ruimschoots ge-
noeg aan één livery (Inmiddels nog
twee gratis liveries beschikbaar).
Trouwens de British Airways huis-
stijl is toch niet lelijk. Een gratis
volledig werkende kist die aan-
zienlijk mooier is dan de default
CRJ-700 die de laatste tijd nogal
eens ter sprake is gekomen.

De bedoeling is duidelijk. Als je
een maal een beetje bedreven bent
in de CRJ-700 zou de volgende
stap wel eens deze 757 kunnen
zijn. Je kunt hem hier downloaden:
http://www.justflight.com/product/
757-jetliner-freemium
Je moet daarvoor een account heb-
ben bij Just Flight of er een aan-

maken, maar dat is te doen natuur-
lijk. Ook als je van mij het exe-be-
stand zou krijgen moet je een ac-
count aanmaken. Hun bedoeling is
duidelijk. Natuurlijk vragen ze je
bij dat aanmaken of je ook hun
nieuwsbrief wilt ontvangen. Nou,
ja waarom niet. Het is geen oneer-
baar voorstel. Ik heb er al uitge-
breid mee gevlogen en hij is mooi.

Maar… de FMC, hij werkt wel, al-
leen hij werkt niet voor het hoofd-
doel: het aanmaken van een
vluchtplan met VNAV, de verticale
navigatie. Dus eigenlijk is dit het-
zelfde als de default kisten. Een
vluchtplan aanmaken in de flight-
planner van FSX en eventueel ook
je approach met een STAR. Een
SID lukt niet, maar zoals bij de
presentaties van de CRJ-700 al be-
sproken, je kunt natuurlijk een
vluchtplan inclusief SID aanmaken
in FSCommander en dan in de
GPS zetten (als alles werkt) die
ook in het toestel zit.

Waar is die FMC dan wel voor als
hij inderdaad beeld heeft en de
knoppen ook werken? Veel dingen
de configuratie van het vliegtuig
betreffende, zoals flaps en slats en
gear. Het leukste in de FMC vind
ik de complete checklist van cold
en dark tot het afsluiten van de
machine. Je kunt de punten van
deze checklist afvinken en dan
gaat hij vanzelf door naar het vol-
gende punt. Probeer hem niet de
bedriegen,. Als je na je climb out
het betreffende deel van de check-

http://www.justflight.com/category/f-lite
http://www.justflight.com/category/f-lite
http://www.justflight.com/product/757-jetliner-freemium
http://www.justflight.com/product/757-jetliner-freemium


list voor je neemt en bijvoorbeeld
Gear up afvinkt terwijl je wielen
nog helemaal niet omhoog zijn,
dan mag je het even overdoen. Ja,
ja.

Fijn vind ik dat je de verschillende
klokken naar voren kunt laten ko-
men en kunt ‘undocken’ en op een
plaats zetten die jou goed uitkomt.
Bovendien gaat dit niet echt ten
koste van de framerate. Trouwens,
deze addon is een lightweight en
vraagt dus niet zo veel.

Voor de mensen die er maar niet
afscheid van kunnen nemen: Er is
ook een ouderwets 2D-panel. Met
ikoontjes voor het naar voren ha-
len van bijvoorbeeld de throttle-
console of het overhead panel of
de GPS. En dat kan allemaal naar
je tweede scherm.

Jammer van die FMC en het on-
breken van VNAV. En je kunt dus
ook geen vluchtplan aanmaken in
de FMC. Maar hallo, zeg, hij is gra-
tis!

Ik blijf op zoek naar een mooie air-
liner waarvan de FMC wel werkt.
Quality Wings heeft een 757 voor
$25 en dat is dus betaalbaar. Ze
zeggen dat de FMC werkt. Zal wel
minder zijn dan de PMDG 737,
maar dan praten we over iets an-
ders natuurlijk. Ga deze Just Flight
gewoon eens proberen.

Erik

PilotenPost 53
Na eerst een inleidende mededeling
over Malestic Dash8 Q400 gaat het
eerste deel van deze pilotenpost
vooral over Prepar3D. Joost heeft het
programma inmiddels uitgebreid aan
de tand gevoeld en heeft heel wat
feiten en meningen. Dit is stof voor
de liefhebbers, dus lees het.

Het balletje dat je in het midden
moet houden met je rudder zodat je
kist op de juiste manier de bocht
ingaat is in de G1000 glass-cockpit
vervangen door een kegel met een
rechthoekje eronder. Dat wisten we
toch al? Ga anders even kijken.

Het maken van een vluchtplan in de
flightplanner van FSX is ineens weer
interessant geworden als je met de
default CRJ700 wilt gaan vliegen,
zoals Erik voorstelde in zijn presenta-
tie. Maar de database van deze FSX
flightplanner is hopeloos verouderd.
Daar kun je verbetering in aanbren-
gen. Joost geeft je de site waar je
naartoe moet. Maar… ook met het
overbekende SkyVector is een mooi
vluchtplan te maken. Henk Gellhoed
had ons al eens op SkyVector gewe-
ze. SkyVector werkt tegenwoordig
ook in Europa. Joost laat zien hou je
een sterk vereenvoudigd in FSX aan-
gemaakt vluchtplan met behulp van
skyVector tot iets professioneels kunt
omvormen. Active Sky Next op je
machine is toch ook wel erg handig.

We weten inmiddels allemaal hoe we
de Pilotenpost kunnen downloa-
den:http://library.avsim.net/login.php?L
ocation=%2F Log in en type in het
searchvak:
pilotenpost52.zip

http://library.avsim.net/login.php?Location=%2F
http://library.avsim.net/login.php?Location=%2F


Het 737 NGX hydraulische systeem
In deze aflevering over de Boeing
737 NGX gaan we kijken naar het
hydraulische systeem. Diegenen die
de vorige afleveringen over het
electrische systeem hebben doorge-
worsteld kunnen nu verlicht adem-
halen. Er zijn aanzienlijk minder
omschakelingen in de hydraulische
configuratie dus zijn er ook minder
schakelaars op het overhead panel
die je je eigen moet maken. Echter,
het hydraulische systeem is cruciaal
voor het opereren van de Boeing
737 Next-Generation en je moet het
dus fundamenteel door hebben. Als
je de flaps wilt bedienen, of het lan-
dingsgestel, de elevators of een be-
hoorlijk pakket aan andere
uitrusting in het vliegtuig moeten de
hydraulics in goed werkende staat
zijn.

Onze Boeing 737 heeft drie onafhanke-
lijk van elkaar opererende hydraulische
systemen, aangeduid met systeem A,
systeem B en het Standby system. On-
der normale omstandigheden leveren
systeem A en systeem B de complete
hydraulische ondersteuning voldoende
voldoende voor alles wat het vliegtuig
nodig heeft. Het Standby systeem, zoals
de naam al zegt, wordt gebruikt als
backup voor het geval er iets uitvalt in
de andere twee systemen.
Samen brengen systeem A en B een
hele reeks van systemen in het vliegtuig
op druk:
-   Flight Controls
-   beide Autopilots
-   Landing-edge en trailing flaps en
 slats
-   Het Landingsgestel
-   de Wielremmem
–  Trust reversers (motoren ‘omge
 keerd’)
-   Neuswielbesturing
Dus onderdelen uiterst belangrijk voor
de veiligheid van de vlucht, bijvoorbeeld

het landingsgestel, kan bediend worden
door zowel systeem A als systeem B,
waarmee weer wordt voldaan aan over-
capaciteit een fundamenteel kenmerk
van de Boeing 737 series. Systeem A
levert ook de druk voor autopilot A en
systeem B voor autopilot B. Systeem A
is geheel ingezet voor de ailerons, ter-
wijl systeem B de flaps en slats bedient.

Het standaard-remwerk wordt verzorgd
door systeem B terwijl systeem A onder-
steuning biedt bij het alternatieve rem-
systeem. Motor 1 thrust reverser (de
straalmotoren ‘omgekeerd’) en motor 2
thrust reverser worden respectievelijk
voorzien door systeem A en systeem B.
Elk van de hydraulische systemen heeft
zijn eigen reservoir met hydraulische

vloeistof terwijl het reservoir van sy-
steem B een aanzienlijk grotere inhoud
heeft dan het reservoir voor systeem A
(10,8 US gallons tegenover de capaciteit
van systeem B van 6,7).

Aan de wet moet worden voldaan

Het hydraulische systeem functioneert
doordat het reservoir op druk wordt ge-
bracht en zo de druk in het gehele vlieg-
tuig kan worden geleverd. Als we onze
kennis van basiswetten der natuurkunde
weten we dat de wet van Pascal het ant-
woord levert op de vraag waarom deze
onder druk gezette vloeistof zo belang-
rijk is. Pascals wet zegt:
Als druk gezet wordt op een niet-
samendrukbare vloeistof zal deze
druk binnen deze vloeistof worden
doorgegeven zonder afname van de
druk terwijl de druk op elk gedeelte
van het systeem waarin de vloeistof
zich bevindt gelijk is.
Wat dat voor ons betekent en voor onze
737 is dat deze hydraulische druk ge-
bruikt kan worden om door het gehele
vliegtuig heen kracht aan te wenden om
onderdelen te laten werken. Bijvoor-
beeld, de stuurknuppel naar voren du-
wen of naar achteren te trekken voor
klim of afdaling zorgt ervoor dat vloei-
stof gepompt wordt en de bedienings-
mechanismen van de elevators. Hoewel
druk constant blijft kan de druk op de
componenten worden gewijzigd in ver-
houding tot de grootte van het opper-
vlak (aangewende druk = druk :
oppervlakte). Dit kun je vertalen in de
gedachte dat je door een variërende
hoeveelheid kracht de onderdelen kunt
bedienen ondanks dat de de gehele hy-
draulische druk in het vliegtuig op gelijk
niveau blijft. Het is een uiters nuttige
techniek en we zijn meneer Pascal het
een en ander verschuldigd ook al had hij
toen nog niet aan vliegtuigen gedacht.



Je kunt je afvragen hoe de hydraulische
vloeistof op druk wordt gebracht. Met de
motoren draaiend wordt opgewekte
perslucht gebruikt om de reservoirs op
druk te brengen. Als de motoren niet
beschikbaar zijn kan het hydraulische
systeem op druk worden gebracht door
APU-perslucht. Deze perslucht levert een
druk van ongeveer 45-50 PSI aan de
reservoirs en levert zo een positieve
druk aan de hydraulische pompen. Met
de reservoirs op druk leveren de hy-
draulische pompen druk aan de rest van
het vliegtuig.

Sommige maatschappijen opereren een
take-off met de perslucht niet functione-
rend om een beter vermogen van de
motoren beschikbaar te hebben. Als de
enigine bleed schakelaars uit staan is er
geen druk beschikbaar om de hydrauli-
sche reservoirs op druk te houden. Dit
klinkt nogal riskant maar op lagere
hoogten is de atmosferische druk vol-
doende voldoende voor de reservoirs.
Vergeten de engine bleed weer in te

schakelen zal op grotere hoogten heel
wat ‘verschijnselen’ veroorzaken met de
veel dunnere omgevingslucht die onvol-
doende is om de noodzakelijke druk te
leveren. Dit kan leiden tot schuimvor-
ming en cavitatie (turbulentie) in de
pompen. Deze cavitatie kan kleinere
‘holtes’ in de vloeistof veroorzaken
waardoor bellen ontstaan hetgeen min-
der dan wenselijk is. Als de druk daarna
toeneemt kunnen deze bellen implode-
ren tot het punt dat intense schokgolven
ontstaan. Het is duidelijk dat de piloot
dit altijd moet vermijden. Dit gezegd
hebbende ontstaat waarschijnlijk al eer-
der een groter probleem omdat de pers-
lucht ook moet zorgen voor het op druk
brengen van de cabine en gebrek aan
zuurstof zal dan waarschijnlijk eerder
een probleem gaan vormen dan storin-
gen in het hydraulische systeem.

De pompen doen al het duwwerk

De Boeing NGX heft vier hydraulische
pompen. Twee van deze pompen wor-
den aangedreven door de motoren ter-
wijl de andere twee electrisch worden
aangedreven. De systeem A motor aan-
gedreven pomp (Engine Driven Pump of
EDP) wordt aangedreven door motor 1
en de EDP B wordt aangedreven door
motor 2. De electrisch aangedreven
pompen worden van stroom voorzien
door de AC bussen, zoals we in de vori-
ge aflevering gezien hebben.
Alle vier de pompen leveren ruwweg
dezelfde druk aan het hydraulische sy-
steem maar de motor-aangedreven
pompen zijn aanzienlijk sterker en kun-
nen ruwweg zes maal zoveel volume
leveren als de elektrische pompen. De
EDPs leveren 36 gallon per minuut met

een druk van 3.000PSI en de elektrische
pompen 5,7 gallon met een druk van
2.700PSI. Als de vraag van het hydrauli-
sche systeem toeneemt is een hogere
vloeistof doorstroming nodig om een
constante druk te kunnen leveren. Dit
wordt afgehandeld door de automatische
drukcompensator in elke pomp die volle-
dig onafhankelijk van de handelingen
van de piloot werkt. De hydraulische
vloeistof wordt door de verschillende
componenten naar de reservoirs terug-
gestuurd en zo wordt een constante be-
weging door het vliegtuig in stand
gehouden. Maar, de bemanning moet
altijd blijven letten op de hoeveelheid en
de druk van de vloeistof en moet alert
blijven op lekkages.

Pilot control

Het hydraulische gedeelte is waarschijn-
lijk in het overhead panel de eenvoudig-
ste van alle panelen en weerspiegelt dus
niet de complexiteit van het systeem.
Slecht vier schakelaars zijn beschikbaar
voor de piloot met elektrische en motor-
schakelaars voor elke motor. Duidelijk
dat gedurende een normale vlucht deze
schakelaars allemaal in de ON positie
moeten staan. Interessant is het dat
Boeing aanbeveelt dat de motor-aange-
dreven pompschakelaars altijd in de ON
positie moeten worden gelaten, ook tij-
dens de shutting down procedures om
op die manier de levensduur van de so-
lenoid kleppen te verlengen.

Houdt het koel

Als de hydraulische vloeistof door het
toestel wordt heengestuurd, pompen en
componenten passerend wekt de interne
wrijving warmte op met als resultaat dat
de vloeistof warm wordt. Als deze
warmte niet wordt afgevoerd kan hij
toenemen die tot ongewenste verande-
ringen in de viscositeit kunnen leiden en
tot potentiële schade in de onderdelen.
De engineers van Boeing hebben een

Het opereren van het landingsgestel is een hoofdfunctie van het hydraulische systeem.Dit artikel is een vertaling van het acht-
ste van tien artikelen over de PMDG 737
NGX van Jane Whittaker in de PC-Pilot,
het overbekende lijfblad voor Flightsim-
mers. Het gaat geheel over het hydrauli-
sche systeem. Een onmisbaar systeem in
een airliner voor de bediening van flaps
en slat, elevators, ailerons, landingsgestel
en noem maar op. Gelukkig zit het sim-
peler in elkaar dan het electrische sy-
steem.
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 op-
lossing. Twee afleveringen nog hierna.
Dat gaat nu wel lukken. In de laatste
twee afleveringen gaan we vliegen!

Erik.



ingenieus systeem uitgedacht om dit
probleem op te lossen en meteen in één
klap een ander probleem opgelost. De
hydraulische v;oeistof kan dus warmer
worden dan wenselijk. Maar de brand-
stof in de tanks zal vaak na verloop van
tijd te koud worden. Het antwoord is dus
een warmtewisselaar waarbij de warme
van de hydraulische vloeistof wordt
overgezet naar de brandstoftanks, dus
opwarmen via de warmtewisselaar. Sim-
pel! De vloeistof in systeem A wordt
gekoeld door de brandstof in de hoofd-
tank 1 en de vloeistof in systeem B door
de brandstof in de hoofdtank 2. Je moet
het hydraulische systeem niet zijn werk
laten doen met minder dan 1675 pounds
brandstof in elke tank want dan kan het
systeem van warmteuitwisseling het
laten afweten met als duidelijk merkbaar
gevolg dat de elektrisch aangedreven
hydraulische pompen oververhit raken.
Dat is een kenmerk van deze pompen,
snel te warm worden. Het is wel verras-
send, de gedachte dat er een minimale
hoeveelheid brandstof in de tanks moet
zitten om het hydraulische systeem opti-
maal te laten functioneren maar dat is
een toestand waarmee de engineers
rekening houden bij servicing op de
grond en bij testen testen van de onder-
delen. Het is onwaarschijnlijk dat je als
piloot het vliegtuig ooit zou willen opere-
ren met een dergelijke kleine hoeveel-
heid brandstof, maar de eisen omschre-
ven voor servicing hebben dit ingecalcu-
leerd. Er zijn amberkleurige signaal-
lampjes voor oververhitting boven elke
elektrische hydraulische pomp die op-
lichten als het niet goed zit. De motor-
aangedreven pompen hebben geen
waarschuwingslampjes en je kunt je
afvragen waarom dit niet is. Deze pom-
pen worden mechanisch aangedreven en
produceren daardoor alleen maar een te
verwaarlozen hoeveelheid warmte, ter-
wijl de AC(wisselstroom)-motoren snel
warm worden.
Als je PMDG 737 nauwgezet volgt gedu-
rende het opstartproces zul je kleine

veranderingen waarnemen in hydrauli-
sche vloeistofniveau. Je registreert dan
niet een echte verandering in de hoe-
veelheid vloeistof maar in werkelijkheid
de warmtewisselaar aan het werk, die
de viscociteit van de hydraulische vloei-
stof verandert (en dus het volume). Het
is wonderbaarlijk dat dergelijke kleine
details door PMDG in de 737 zijn door-
gevoerd.

Check je hydraulische vloeistofniveaus.

Als een fout zou optreden in een van de
twee systemen de druk zou terugvallen
tot beneden 1300PSI dan licht een low
pressure op. Dit zet ook de Master Cau-
tion en HYD waarschuwing op de First
Officer’s System Annunciator in werking.
Het EICAS scherm kan ook gebruikt

worden om de stand van zaken met het
hydraulische system te monitoren. Zo-
wel druk als vloeistofniveau kunnen
worden uitgelezen. Als het niveau in
welk systeem dank ook terugvalt tot
beneden 76% wordt een ‘bijvullen’-
waarschuwing gegeven op de grond als
of de flaps worden ingetrokken of beide
motoren worden afgesloten. Het is goed
te weten dat de weergegeven aandui-
ding van de druk de gecombineerde
druk is van beide pompen op dat sy-
steem. En het is goed te weten dat elk
reservoir op een andere manier reageert
in geval van een lekkage van hydrauli-
sche vloeistof, ook als zijn ze onafhan-
kelijk van elkaar op die manier zeker
stellend dat indien een lekkage in een
van de systemen zou optreden, de an-
dere normaal zal doorgaan met opere-

ren. Systeem A zal leeg lopen indien een
lekkage optreedt in de elektrische pomp
maar er zal een werkbare hoeveelheid
vloeistof in het systeem blijven als een
lekkage in de motor-aangedreven pomp
optreedt. Het reservoir van systeem B
kan geheel leeglopen als er in beide er-
bij horende pompen een lekkage is.
Normale service schrijft voor de hydrau-
lische vloeistof geheel afgevuld moet
zijn. Als je je 737 draait met ‘wear and
tear’ ingeschakeld dan is dit een punt
dat je voor elke vlucht dient te checken.

Wat bij uitval?

Indien systeem B druk verliest dan zal
een Power Transfer Unit (PTU) een alter-
natieve bron voor de druk leveren voor
het bedienen van de leading edge flaps
en slats. De PTU gebruikt systeem A
vloeistof om systeem B weer op druk te
brengen. De PTU treedt automatisch in
weking indien de druk in systeem B mo-
tor-aangedreven pomp wegvalt en het
vliegtuig eenmaal in de lucht is en de
trailing-edge flaps minder dan 15 graden
uit staan maar niet in de UP positie. De
vloeistof in systeem A draait een motor
die op zijn beurt een pomp aandrijft.
Deze pomp brengt dan de systeem B
vloeistof op druk. Heel slim betekent dit
dat de PTU ook al gebruikt hij systeem A
geen enkele vloeistof naar systeem B
overzet wat ook duidelijk niet de bedoe-
ling is, als lekkage de oorzaak is van
uitval in systeem B. De PTU zorgt ook
voor het volledig uitzetten van de lea-
ding-edge flaps en slats in de vleugels.
Voor het functioneren van de PTU moet
er voldoende vloeistof in beide reser-
voirs zijn. Wat nu als beide reservoirs
volledig leeg zijn? Op dat moment komt
het al eerder genoemd Standby Hydrau-
lic System in werking.

Standby hydraulics

Het stanby hydraulische systeem ope-
reert automatisch (of met de hand be-Neuswielbesturing wordt door het hydraulische systeem verzorgd.



diend) als backup voor systeem A en B,
en levert op die manier een derde hy-
draulisch systeem in het vliegtuig.  Dat
derde systeem heeft ook zijn eigen klei-
ne reservoir, dat slechts 3,6 gallons
vloeistof bevat maar dit is voldoende om
aan de vraag van het vliegtuig te vol-
doen voor het uitwijken naar een vlieg-
veld. Een enkele elektrisch aangedreven
pomp verzorgt de druk van dit standby
systeem.
Het standby systeem kan gebruikt wor-
den voor het bedienen van de leading-
edge flaps en slats , thrust reversers,
het standby rudder power control unit
en de standby yaw damper. Er zijn vier
manieren waarop het standby systeem
in werking kan worden gezet, twee door
tussenkomst van de bemanning en twee
door automatische inschakeling. De pi-
loot kan op het Flight Control Panel op
het voorste overhead panel links boven

een of beide schakelaars naar STBY RUD
zetten of  ook ALTERNATE FLAPS. Ge-
bruiken van een stanby rudder schake-
laar zal automatisch zorgen voor een
vloeistof toevoer voor het opereren van
het roer en de yaw dampers. Er is vol-
doende druk aanwezig om de piloot vol-
ledige werking van het roer te geven
zelfs in het geval van een volledige uit-
val van systeem A en systeem B. Ge-
bruik van de alternate flaps schakelaar
(eerst ARMED en daarna naar DOWN)
zorgt voor een vloeistof toevooer naar
de leading edge flaps en slats. Verder is
het fijn te weten dat de thrust reversers
automatisch op standby powered wor-
den gezet indien een van de eerder ge-
noemde schakelaars wordt omgezet.
Automatisch activeren van het standby
hydraulische systeem indien de Force
Flight  Monitor wordt ‘getrickerd’. Deze
unit houdt de tegengestelde drukken

van systeem A en systeem B aansturin-
gen in de gaten, welke aansturingen ook
reageren op een niet goede werking van
een hydraulische invoer of een controle-
klep die hapert. Het syssteem zal ook
automatisch gaan werken bij de volgen-
de condities als we al in de lucht zijn:
-  Lage druk in systeem A en/of B
-  Het toestel moet in de lucht zijn
-  De flaps moeten uit staan
-  Minstens een van de twee flight cotrol
 schakelaars moeten aan staan.
Zelfs met automatisch activeren van het
standby hydraulische systeem moet de
piloot de alternate flaps bedienen. Dit
wordt gedaan door de alternate flaps
master schakelaar op ARM te zetten en
dan de alternate flaps positie schakelaar
enige tijd in de down positie te houden.

Zoals nu wel duidelijk is is het hydrauli-
sche systeem cruciaal voor het veilig

opereren van het vliegtuig. Bij een nor-
maal verlopende vlucht is het onwaar-
schijnlik dat je uitval van het
hydraulische systeem meemaakt maar
dit is zeker een mogelijk waarop je
voorbereid moet zijn. De PMDG 737
opereren met volle wear and tear optie
aangezet maakt een uitval zeker moge-
lijk. Gewapend met de kennis van dit
artikel wordt een dergelijk voorval ech-
ter eerder een onbelangrijk incident dan
een volledige uiteenspattende catastro-
fe!

In de volgende aflevering nemen we de
737 mee de lucht in op een tutorial flight
waar veel van de theorie in praktijk zal
worden gebracht.

Slats, flaps en spoilers een taak voor het hydraulische systeem.



Geef kinderen Zand, Wielen en Water en ze zijn
zoet. Een uitspraak van mijn moeder die ook in het
computertijdperk opgaat. Voeg aan het rijtje ‘Stenen’
toe en dan is daar mijn jeugdherinnering van die ei-
genhandig afgedamde Franse beek waardoor een
halve vallei onderliep.  Nu, min of meer volwassen,
mag ik FSX en P3d aan het rijtje toevoegen. Met dit
speeltuig zijn we uren zoet toch?

Spelend met scenery heb ik kans gezien heel Londen
onder water te zetten. Dit keer niet de verplaatsing
van stenen maar van scenery, maar met vergelijk-
baar resultaat!  Ook nu wijzen de beschuldigende
vingers mijn kant op. Toen werden de stenen weer
teruggelegd. Voorlopig laat ik het zo, de herinnering
aan die beek is me veel te lief.

Ron



Het grote plan: Wat is een goed alternatief voor de
PMDG 737 als je graag met het multi player vliegen
wilt meedoen en de PMDG op dit moment net te veel
van het goede is? De Quality Wings BAe146 is geen
goedkope addon en hij valt niet bij iedereen in de
smaak. Als je stappend uit een GA-kist graag airliner
wilt vliegen is de default CRJ-700 prima om mee te
beginnen. Een stapje verder is de gratis Boeing 757
van Just Flight. Nog steeds met de GPS van FSX.
Maar als je nu een programmeerbare FMC wilt heb-
ben? Oké, de BAe146 heeft die, maar wat verder? De
757 van Quality Wings is prima geschikt. Niet duur,
mooi en haast een ontelbaar aantal liveries. Kijk
eens op: http://www.qualitywingssim.com/757.html
Er komen in volgende Notams beslist verhalen hier-
over.

http://www.qualitywingssim.com/757.html


Met de introductie van de Boeing
787 Dreamliner verzet de fabrikant
in 2004 een aantal bakens. Anders
dan concurrent Airbus met zijn
reusachtige A380 kiest Boeing be-
wust voor een kleiner en zeer effi-
ciënt toestel.
 De revolutionaire Dreamliner
is opgebouwd uit composietmateri-
aal. Door efficiënte motoren en een
verbeterde aerodynamica springt
het toestel 20 procent zuiniger om
met brandstof. Allerlei elektroni-
sche snufjes maken vliegen met de
Dreamliner een stuk comfortabeler
dan met zijn voorganger, de 767. De
testperiode verloopt echter niet he-
lemaal vlekke- loos. Een toestel
maakt een noodlanding vanwege
rook en vlammen in de cabine. Ook
ontploft een van de Rolls-Roycemo-
toren tijdens een grondtest.
 Maar op 26 augustus 2011
certificeren de luchtvaartautoritei-
ten van de VS en de EU de Dreamli-
ner. Het orderboek stroomt rap vol,
ook al omdat bureau AirInsight be-
rekende dat een 787 per stoel 6 pro-
cent minder kost dan de A330-300
van Airbus. De Japanse luchtvaart-
maatschappij All Nippon Airways
neemt datzelfde jaar het eerste pro-
ductietoestel in gebruik.
 Maar in 2012 verandert de
droom voor Boeing in een nacht-
merrie. Tal van problemen treden
aan het licht. Motoren die General
Electric heeft geleverd vallen uit.

Sommige toestellen kampen met
brandstoflekkage, andere met
scheurende cockpitruiten. Lithium-
ionaccu’s vliegen spontaan in de
brand. Tot overmaat van ramp bere-
kent een accountant eind 2013 dat
Boeing op elke afgeleverde 787 van
212 miljoen dollar zo’n 45 miljoen
dollar moet toeleggen. Boeing be-
sluit tot een ingrijpende reorganisa-
tie om de productiekosten te
drukken.
 In maart dit jaar worden er
haarscheurtjes ontdekt bij het be-
vestigingspunt van de vleugels aan
de romp. Opnieuw staan de toestel-
len een aantal weken aan de grond.
Boeing besluit 42 toestellen direct
aan te passen. De start van de 787 is
niet bepaald vlekkeloos verlopen.
Maar volgens Boeingdirecteur
James McNerney zijn de problemen
niet groter dan bij de introductie
van de Boeing 777.
 Momenteel zijn er 1031 or-
ders geplaatst, twee derde van het
basismodel 787-8, een derde van de
langere 787-9. Boeing heeft nu 152
Dreamliners afgeleverd. De fabri-
kant heeft ook een nog langere 787-
10 en een vrachtversie in petto. Ten
slotte zou de nieuwe Air Force One,
het toestel van de Amerikaanse pre-
sident, ook best een 787 kunnen
worden.

Overgenomen uit het Reformatorisch Dag-
blad van 18 juni 2014. Aangeleverd door
Adrie Barentsen.

Droom wordt nachtmerrie
Een avond zonder speciaal onderwerp
maar dat is voor ons geen probleem,
de tijd tot aan de pauze kwam aardig
vol. Erik is herstellende van een heup-
operatie dus ook het Flightplan bleef
dit keer in de lucht hangen. Ervaringen
en indrukken van de jaarlijkse FS
beurs in Lelystad werden uitgewisseld.
Leen legde zijn problemen met Team-
speak nog een keer op tafel. Het lijkt
veel op het Administrator verhaal maar
er zaten toch wel wat kantjes aan. Re-
né gaat via Teamviewer met Leen de
oorzaak proberen te achterhalen. Als
opgelost horen we graag van Leen wat
er loos was.
Een ander door Leen opgeworpen punt
was onvoldoende parate computerken-
nis. Over het algemeen gaat het wel,
maar zodra er afwijkingen of proble-
men ontstaan raken we de weg wel
eens kwijt. Alleen véél doen en om-
gaan met de pc kan hierin verbetering
brengen. Roel noemde bestandsbe-
heer, netwerk en taal als belangrijkste
struikelblokken.
Jan Kerkhove vroeg wie er met Sky
Vector werkte en het probleem van
wegvallende informatie kende. We
konden hem alleen de suggestie van
juiste schermresolutie meegeven. Ho-
ren we daar nog van Jan?
René vroeg zich af waar de grens
Airliners/GA ligt. We kunnen stellen dat
alle privéjets onder GA mogen vallen.
De standaard 737 in FS10 laten we ook
onder GA vallen. Alle PMDG-achtigen
en andere toestellen waarbij FMC
wordt gebruikt zijn typisch voor Airli-
ners. Verder doen we er niet moeilijk
over zolang iedereen maar leuk vliegt.
In het vervolg hierop vertelde René
over zijn recentste aankoop: een Air-
bus 319. Compleet anders als de tot nu
toe gevolgde 737 standaard en we
gaan er ongetwijfeld nog van horen.

Na de pauze gingen we uitvlooien wel-
ke onderwerpen komend seizoen be-
handeld gaan worden.
Na enig overleg besloten we:
1.  ATC gaan we met André door
 nemen. Niet alles wat we
 vanaf het briefje oplezen is
 nodig. Veel ATC kan simpeler
 en bovendien is Nederlands
 niet verboden! We spreken af
 dat we de eerstvolgende Airli-
 ner mp (eenmalig) in het Ne
 derlands houden. Bedankt Jan
 van Liere voor de tip.
2. Piet Hanse bracht het onder
 werp ‘holdings’ aan. Een be-
 kend probleem ontstaat als
 ATC besluit dat er een holding
 gevlogen moet worden die niet
 ingeprogrammeerd staat van
 uit FSC. Uiteraard zijn hier
 trucjes voor en René gaat ons
 dat uit de doeken doen. Ook
 het invoegen van SID’s en
 STAR’s wordt behandeld. We
 schatten dat er drie avonden
 gevuld worden met deze inte-
 ressante maar complexe mate-
 rie.
3. Er is vraag naar duidelijkheid
 over de naderingskaarten. Er is
 verschil tussen US en Europe-
 se. Het leek ons een mooi on
 derwerp voor André. We gaan
 er van horen.
4. Op de valreep een vierde on-
 derwerp: de EFB. De vervanger
 van de bekende pilotenkoffer
 vol kaarten en gidsen welke
 met regelmaat vervangen
 dienden te worden. Dat het
 met een Electronic Flight Bag
 ook zonder papier kan laat
 Jaap den Ouden ons zien.

Ron.

Verslag van de airliner-bijeenkomst van 6 november j.l.
in 's Heer Arendskerke


