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wachten op de volgende aflever-
ing. En zo vlak voor de kerst met
al zijn vrije dagen kan je je nu
ook volledig inzetten voor de 737
NGX!

En meer kan ik niet doen voor deze
schitterende addon van PMDG. Bij
de airliners is PMDG de top en bij
de GA-vliegtuigen, wat mij betreft,
de Cherokee van A2A.
En beide addons hebben ook een
bezwaar: als je een druk bezet per-
soon bent (druk, druk, druk), dan
komt het regelmatig voor, zeker bij
de PMDG, dat je ze een paar wek-
en moet laten liggen. Daarna er

weer inklimmen is elke keer bijna
opnieuw beginnen. En dat ontmoe-
digt. Of zoals Peter het zei: ‘Je
moet elke week uren maken in dat
ding anders blijft het niet hangen.’
Om toch te kunnen blijven mee-
vliegen met de airliners heb ik in-
dertijd de BAe146 aangeschaft en
die voldoet. Hij is makkelijker dan
de PMDG (en ook minder), maar
valt hij ook in de smaak bij de
club? Enfin, ik ben op zoek gegaan
naar een ander alternatief, dus een
makkelijker toestel maar meer een
airliner.
Quality Wings maakt een mooie
Boeing 757 voor $ 25 met een

oneindig aantal liveries. De ervar-
ing met deze is gunstig. Daarom in
dit nummer een herhaling van mijn
presentatie over de CRJ-700, de
default kist die je met de gewone
GPS vliegt en zonder VNAV. Maar
ik heb deze presentatie omgevormd
naar de gratis 757 van JustFlight
(zie de vorige Notam). Dus nog
steeds met de GPS en zonder
VNAV. Dan aansluitend wilde ik
een artikeltje schrijven over de 757
van Quality Wings en die is niet te
duur. Dat artikeltje zal voorname-
lijk gaan over de FMC (Flight
Management Computer), want de
rest kennen we dan al.

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

Alenia Aeronautica C-27J Spartan in het ochtendlicht op KHQM (Bowerman)

Het einde van de
PMDG 737 NGX?!
Zo vlak voor de kerst wordt het
tijd dat we eens wat losse eindjes
gaan opruimen. Van de tien ar-
tikelen over de 737 moesten er
nog twee vertaald worden. Die
twee waren allebei over het op-
starten en ook werkelijk vliegen
met de 737 in een vlucht van
Manchester naar Heathrow, de
Manchester Shuttle. Ik heb die
twee artikelen in deze Notam
samengevoegd zodat je niet hal-
verwege tandakkend hoeft te 1 Januari in ‘s Heer Arendskerke

wordt 8 januari. Lees verderop.

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


Het blijkt maar weer dat deze bijeenkomsten niet voor
niets zijn.
Wil Blokpoel tipte me meteen bij binnenkomst over een
oplossing voor FSInn bij P3D. Het blijkt gewoon te werken
als je maar de Migration Tool gebruikt en even doorklikt.
Weer wat geleerd. Carlo wist te vertellen dat het ‘button
assignment’  (toewijzen van functies aan knoppen)  in
P3D op het eerste gezicht geminimaliseerd lijkt, totdat hij
er achter kwam dat er volledige vrijheid is in -niet alleen
het aanwijzen van, maar ook het nieuw definiëren van
knoppen en functies!
Over naar de vragen. Het ontbreken van een FlightPlan
(vraag van Ko) voor deze avond komt door het herstel
van Erik na de medische behandeling. We hopen dat hij
snel herstelt en we weer FlightPlans krijgen. Leen vroeg
of hij in een Airliner mocht afwijken van een voorgestelde
route. Ja dat mag tenzij ATC een route voorschrijft met
vectors. Jan Kerkhove meldde een vervolg op eerdere
vraag over SkyVector. Het blijkt dat de gevonden wegla-
ting alleen in de Nederlandse versie optreedt. Verder on-
dervond Jan problemen bij de invoer van een STAR. Dat
wordt geheid een onderwerp voor een van de Airliner bij-
eenkomsten. Henny vertelde dat hij via ING rentepunten
een halvering op de prijs van een uurtje 737 Sim in Lely-
stad kon krijgen. Wie mee wil kan zeer voordelig op de
jumpseat en de reiskosten delen. Een vraag van Leen over
ontbrekende cijfers bij jetways konden we terugvoeren
op teveel uitgezoomd zijn.  Een vraag (René?) over de
combinatie FSC en WideFS gaf een interessante discussie
over het nut van splitsen FS functies over meerdere com-
puters. De aanvankelijke scepsis over gebruik van FSUIPC
waar WideFS een deel van uitmaakt kon gaandeweg
plaats maken voor acceptatie. Is het nou echt zo lastig als
het lijkt? Met wat doorlezen en vooral goed lezen en pro-
beren gaat het zeker lukken.  In het geval van WideFS is
een geregistreerde betaalde versie van FSUIPC op zijn

plaats. Wie het experiment ziet zitten kan op steun reke-
nen van hen die het al onder de knie hebben. Piet Hanse
vroeg naar de afko van registratie. Het viel hem tijdens
EHMZ-EHLE vv op dat Pim ‘PSZ’ hanteerde als callsign.
Henk kon als ervaringsdeskundige op antwoorden. Dat
mag pas nádat ATC dat als éérste heeft gedaan. Een be-
kend voorbeeld is de aanwezigheid van een PH-RES en
een PH-DES op Midden Zeeland.
Jos Kalle had een PowerPoint voor zichzelf gemaakt om
de procedure van het toewijzen van functies aan joystick-
knoppen beter te onthouden. Als vanzelfsprekend werd
hij ‘voor de klas’  gezet om een en ander te laten zien. Pri-
ma werk en een aanwinst voor onze documentatie op de
hcc site.
Toen was de spreekbeurt aan Ko met André als secon-
dant. Het experiment Nederlandse ATC heeft enkele ver-
rassende uitkomsten. De communicatie verloopt niet
sneller zoals eerst gedacht. Wel heeft het een enkeling
over de streep getrokken om eens mee te doen met de
MP. Conclusies:  we houden Engels als standaard, maar
ATC zal overschakelen naar Nederlands als dat efficiënter
is. We propageren heel sterk het gebruik van een spiek-
briefje, in het echt gebeurt dat ook dus daar hoef je je
echt niet voor te schamen. Noteer daarop alles wat op je
afkomt en waarop je moet reageren. Noteer alvast wat
voor je voorgangers bekokstoofd wordt. We kunnen ie-
dereen helpen met oefenen van de uitspraak. Gewoon
even vragen en we organiseren een korte sessie.
André zal - zoals eerder al afgesproken - een vereenvou-
digde, meer op praktijk gerichte ATC sheet maken. Spiek-
briefje voor op het kneeboard. We hoeven niet Roomser
te zijn dan de Paus, ATC is leuk en dat moet het ook blij-
ven; al dan niet in het Engels!

Ron.

Verslag van de GA-bijeenkomst van 20 november j.l. in 's Heer Arendskerke Deze PilotenPost moet je
lezen.

In nummer 54 van de Pilotenpost
komt Joost met de afrekening.
Het einde van Microsoft FLIGHT,
je weet wel dat was die flight
simulator die Microsoft op de
markt bracht om FSX te vervan-
gen. Hierin zouden zowel de ou-
de garde van de flightsimmers
als ook de nieuwere meer game-
georiënteerden liefhebbers zich
kunnen vinden. Inmiddels heeft
Microsoft MS Flight van het web
gehaald. Exit. Joost maakt de
balans op en neemt zoals we
kunnen verwachten geen blad
voor de mond. Altijd leuk om te
lezen een dergelijk commentaar.
Wat zou een goede cadeaulijst
zijn voor een flightsimmer voor
de feestdagen. Joosts voorstel is
zeker niet slecht. Bovendien hij
levert ook nog een keurig sche-
ma inclusief prijzen en verdere
gegevens aan voor deze lijst, die
je dus zo aan de boekhouder
kunt overhandigen.
Een uitgebreid verslag, tot in
detail over een verkeerd afgelo-
pen landing op KBHM op 14 au-
gustus 2013. Natuurlijk werd een
groot onderzoek ingesteld en
Joost legt nauwgezet de resulta-
ten uit. Leerzaam.

We weten inmiddels allemaal hoe
we de Pilotenpost kunnen down-
loaden:
http://library.avsim.net/login.ph
p?Location=%2F Log in en type
in het searchvak:
pilotenpost54.zip

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


In deze aflevering en ook de volgen-
de komt alles samen uit de voor-
gaande afleveringen bij een proef-
vlucht van Manchester naar London
Heathrow. Dit is voor ons doel een
ideale route met een vliegtijd van
iets onder de dertig minuten. Deze
vlucht heeft het bijkomen- de voor-
deel dat we niet verzeild raken in
complexe invoering van routes in de
flight management compu- ter. Lie-
ver dan een hele serie van airways
en waypoints bestaat deze route
simpelweg uit een SID (Standard
Instrument Departure) verbonden
aan een STAR (Standard Terminal
Arrival) zonder de noodzaak van het
invoegen van een tussenstuk.

We kunnen voor deze trip willekeurig
welke van de PMDG 737 NGX familie
nemen maar hier is gekozen voor de
British Airways Boeing 737-800. Dankzij
de politiek van Boeing van zoveel moge-
lijk gelijkvormige cockpits is het enige
verschil dat je zult merken tussen de de
varianten van de 737 NG het verschil in
prestaties. De grotere vliegtuigen heb-
ben hoger in te stellen topsnelheden,
door het hogere gewicht dan de kleinste

737-600. Je hoeft de take-off snelheid
niet van te voren te berekenen en even-
min de cruise en landing speeds. Dit
alles wordt heel behulpzaam voor je
gedaan door de FMC.

Brandstof en laadgewicht

Zet je kist neer aan een gate naar keuze
op Manchester International Airport
(EGCC) en overtuig je ervan dat de par-
king brakes aan staan. In de echte we-
reld zou de dispatcher de benodigde
hoeveelheid brandstof voor de vlucht
hebben berekend, daarbij rekening hou-
dend met het weer, uitwijkluchthaven
en het geladen gewicht van het vlieg-
tuig. Het is verleidelijk om de tanks
maar helemaal vol te gooien, kost niks,
maar dit zou tot gevolg hebben dat het
vliegtuig een overgewicht heeft voor de
landing op Heathrow en we deze extra
brandstof moeten opmaken door te cir-
kelen voor we gaan landen. Het maxi-
male take-off gewicht is belangrijk hoger
dan het maximale landingsgewicht. We
moeten ons dus aan deze beperkingen
van het gewicht houden. Als we dat niet
doen worden we geconfronteerd met
een overmatig hoge landinssnelheid,

overbelasting van de flaps en aanmerke-
lijk en kritisch meer belasting van het
onderstel bij de touchdown. In plaats
van een dispatcher voor het berekenen
van dit alles kunnen we ook kiezen voor
1/3 van de maximale brandstof dus on-
afhankelijk van de variant van de 737
waarvoor je gekozen hebt. Dit houdt het
vliegtuig veilig binnen de landingstole-
ranties terwijl we meer dan genoeg
brandstof hebben voor de vlucht. Zoals
al gezegd bij het hoofdstuk over brand-
stof in een eerdere aflevering moet je
nooit het vliegtuig tanken vanaf het
brandstofmenu van FSX zelf. In plaats
daarvan moet het speciale brandstofme-
nu in de FMC worden gebruikt hiervoor.
Druk op de MENU knop van de FMC ge-
volgd door FS ACTIONS en selecteer het
fuel menu. Hier kom je een aantal mo-
gelijkheden tegen. Aangenaam voor ons
behoort 1/3 van de maximale hoeveel-
heid tot de opties die je nu kunt kiezen.
Als je de brandstof hoeveelheid veran-
dert zul je ook bemerken dat het vlieg-
tuig een beetje anders op zijn poten
komt te staan door het veranderde ge-
wicht. Nu de brandstof is geladen en het
vliegtuig aan de gate staat is dit het
goede moment om nog even terug te

denken aan onze uiteenzetting over de
electriciteit en de APU (Auxiliary Power
Unit) op te starten. En dat is belangrijk.
De meeste piloten geven er de voorkeur
aan de FMC te programmeren met het
vliegtuig veilig op APU power. Het kan
nogal frustrerend zijn om een flinke tijd
bezig te zijn met het invoeren van gege-
vens en die dan ineens kwijt te zijn door
een plotseling wegvallen van ground
power. De APU is een gegarandeerde
bron van energie waarmee het vliegtuig
zelfvoorzienend is door een kwaliteits-
energiesysteem. Als de APU eenmaal is
opgestart zet dan wel de spanning van
de APU op de bussen zoals al eerder
uitgelegd en zorg ook dat de APU pers-
lucht (bleed air) levert.

De FMC opzetten

En nu kunnen we onze volle aandacht
geven aan de FMC maar misschien is het
handig om nog even een paar veel ge-
bruikte termen door te nemen. Aan elke
kant van de CDU-scherm (Console Dis-
play Unit, dat zijn de bedieningsscher-
men op de console. De eigenlijke FMC
zit diep weggestopt in het vliegtuig) zit-
ten zes knoppen. Die worden bij Boeing

PMDG Boeing 737. Een demonstratievlucht. Alles komt nu samen.

Er is meer dan voldoende cockpitvoorbereiding te doen
als we nog aan de gate staan.

Met de APU ingeschakeld hebben we een
gegarandeerde bron van electriciteit.

Vergelijk de opgegeven positie-
gegevens van de gate met die
van de FMC

Onze vertrek- en bestemmings-
velden op de RTE pagina. Van
Manchester naar Heathrow.



de line select keys genoemd ofwel de
LSK’s. Ze worden genummerd van een
tot zes verticaal en van links naar
rechts. Bijvoorbeeld, de bovenste linker-
knop is LSK1L, de onderste rechterknop
is LSK6R.
Als je op LSK1L drukt kom je op de posi-
tie-invoer-pagina. De kist wil precies
weten waar we staan. Bevestig dat de
coördinaten overeenkomen met de gate-
positie op Manchester. Je zou horen te
staan op 53 graden noord en 2 graden
west. Als dit niet klopt geeft het indruk-
ken van LSK1L een verborgen optie voor
het resetten van de geldende positie van
het vliegtuig. Voor deze vlucht wordt
ervan uitgegaan dat werd opgestart met
het Inertial Reference System al uitge-
lijnd en niet van een complete cold and
dark cockpit. Maar als je inmiddels
Bedreven bent in deze techniek voer dan
een IRS uitlijning uit.
Nu kunt je de routeknop 6R indrukken.
Voer de ICAO code voor ons vertrek in
(EGCC) op de commandoregel onderin
en verplaats dat naar de vertrekbox bij
1L. Voer op dezelfde manier de luchtha-
ven van bestemming, Londen Heathrow
(EGLL) in bij de bestemmingsbox bij 1R.

De FMC is zich nu volledig bewust dat
wij willen vliegen van Manchester naar
Londen, maar we moeten nog wat pre-
ciezer zijn en een route invoeren voor
deze vlucht.

Departures en arrivals

Druk op de DEP/ARR toets op het toets-
engedeelte om ons vertrek in te voeren.
Je krijgt dan een selectie mogelijke
departure runways met de SID’s. Kies
baan 23R waarna het aantal mogelijkhe-
den voor vertrek tot de mogelijkheden
van die baan wordt beperkt en selecteer
de HON1R SID. Bij het maken van dit
artikel door PC-Pilot bestond deze nog,
maar die is inmiddels gewijzigd in
SANB1R volgens de Airacs voor decem-
ber. Op die manier hebben we al de
helft van onze route ingevoerd die het
gehele traject van Manchester naar Ber-
mingham bestrijkt waar de SANB1R de-
parture eindigt. Druk nog een keer op
de DEP/ARR toets en selecteer de EGLL
arrivals. Op precies dezelfde manier kies
je baan 27R op Heathrow met de BNN4A
arrival en de BNN transition en check je
of ze inderdaad ook alle drie zijn gese-

lecteerd. De Bovingdon 4A arrival voert
ons vanaf Birmingham verder helemaal
naar het Bovingdon VOR-baken in het
dorpje Bovingdon vlak bij de stad Hemel
Hempstead in Hertfordshire. Dat weet je
dan ook weer. Het is gebruikelijk dat de
noordelijke aankomsten op Heathrow
geleid worden via Bovingdon (BNN)
waar vliegtuigen ook vaak in de wacht
gezet worden op deze VOR totdat er een
final-arrival-gaatje is naar de baan. Er is
hier gekozen voor de Bovingdon transiti-
on naar baan 27R zodat de FMC in staat
gesteld wordt een transition route sa-
men te stellen helemaal vanaf de VOR
tot aan de baan die wij gekozen hebben.
Onder normale omstandigheden zou
LONDON ATC ons vectors opgeven
vanaf BNN naar de baan, maar omdat
wij bij deze vlucht geen gebruik maken
van de ATC is deze door de FMC uitge-
dachte route naar de baan perfect voor
ons doel.
Druk op de RTE toets en ‘execute’ de
route bij 6R. Dit geeft aan de FMC door
dat wij tevreden zijn met de route die is
gekozen, een 160nm route van Man-
chester, over de stad Birmingham en
over Bovingdon om daarna uit te komen

bij London Heathrow. Nu mag je even
een zucht van verlichting slaken omdat
hiermee het complete vluchtplan gerea-
liseerd is.

Voorbereiding voor de performance

We moeten nu zorgen voor de perfor-
mance gegevens en de FMC van gege-
vens voorzien over gewicht en kruis-
hoogte. We gaan daarom naar de PERF
INIT pagina van de CDU. Zoals de naam
al doet vermoeden gaat deze pagina
over performance initiëren (zeg maar de
verlangde prestaties invoeren). We voe-
ren onze Zero Fuel Weight in op 3L. Dit
is het gewicht van het toestel, bagage
en passagiers maar exclusief brandstof.
Beter dan dit te berekenen vanaf het
menu OPTIONS kunnen we de zaak een
beetje bedriegen door toets 3L meteen
in te drukken terwijl daar nog niets staat
ingevuld. Dit brengt onze ZFW over naar
de commandoregel onderin en door nog
een keer op 3L te drukken wordt het
ingevoerd in de FMC. Hier wordt dus
gedaan alsof de piloot de waarde invoert
vanaf de loadsheet die door de dispat-
cher werd verstrekt. Het invoeren van

In het artikel in de PC-Pilot is gekozen
voor de HON1R departure van baan
23R. Die is nu SANB1R geworden.

De BNN4A arrival op Londen Heathrow. De performance initialisation pagina is
afgewerkt.

De take-off reference pagina met de
performance speeds.



onze Gross Weight bij 1L gaat automa-
tisch omdat de FMC simpelweg het ge-
wicht van de geladen brandstof optelt bij
de ZFW zonder dat de piloot daar aan te
pas komt. Voer bij 4L een reservewaar-
de in van 4 (4000lb indien het vliegtuig
berekening in lbs heeft of anders een 2
als de berekeningen metrische tonnen
zijn). Dit zorgt voor een waarschuwing
als de FMC berekent dat het vliegtuig op
Heathrow arriveert met brandstof bene-
den deze waarde. Wij hebben voldoende
brandstof aan boord om dit probleem te
voorkomen.
Voer een kruishoogte van 190 in op 1R.
Dit maakt het de FMC mogelijk een ver-
ticaal profiel te maken voor onze vlucht
voor een gekozen hoogte van 19.000ft.
Dit is de ook in de werkelijkheid bij
voorkeur gevlogen hoogte op deze rou-
te. We gaan ons niet bemoeien met
wind op kruishoogte en temperaturen in
deze fase dus we hoeven alleen maar de
transition height te zetten op 6.000ft bij
toets 5R en de cost index op 80 bij
LSK5L. De cost index, een waarde tus-
sen 0 en 200 bepaalt de brandstofeco-
nomie van de vlucht. Hoe hoger de
waarde van de cost index hoe sneller de
vlucht zal zijn maar wel ten koste van

een hoger brandstofverbruik. Niet ver-
bazend dat luchtvaartmaatschappijen
deze cost index laag proberen te hou-
den. Omdat wij gratis vliegen kunnen
wij kiezen voor een goede compromis
tussen economie en prestatie.

Belangrijke vluchtgegevens

Selecteer bij 6R de prompt voor de N1
limieten. Dat brengt ons naar de ‘limi-
ting’ pagina’s voor power tijdens de ver-
schillende fases van de vlucht. Het
voorstel is om deze pagina niet te ver-
anderen en de defaults erin te laten en
dan nog een keer op 6R te drukken tot-
dat we op de TAKEOFF REF pagina zijn.
Hier kunnen we de flaps op 5 graden
zetten, wat de door ons gekozen depar-
ture configuratie is, door bij 1L 5 in te
vullen. Klik op 3L twee keer achter el-
kaar waardoor automatisch de centre of
gravity wordt bepaald en de take-off
elevator trim voor het vliegtuig. Je kunt
het beste het vliegtuig trimmen naar de
waarden opgegeven in de FMC meteen
op dit moment zodat het niet vergeten
wordt want deze waarde is kritsch voor
een veilige start. Rechts bovenin worden
de cijfers voor Vr, V1 and V2 gegeven
die kunnen worden bevestigd door op de
respectievelijke toetsen ernaast te druk-
ken. Vr staat voor het punt in de take-
off dat we ervoor moeten gaan omdat er
niet meer voldoende baanlengte is voor
een veilig afbreken van de start. Vr is
het punt dat we de stuurknuppel naar
achteren trekken en roteren om airborne
te raken. V2 geeft ons de veilige initial
climb speed waar de klim kan worden
doorgezet ook indien een van de moto-
ren zou uitvallen. Zet de waarde V2 in
het speedvenster van het autopilotpa-
neel, in de Mode Control Panel (MCP). Je
moet ook de heading afstellen op 233
om op te lijnen met de runway en zet de
hoogte op 19.000ft. Dit maakt de auto-
pilot klaar om ingeschakeld te worden
kort na vertrek en zorgt ervoor dat de
Flight Director onze aanvankelijke klim-

snelheid zal volgen.
De FMC is nu helemaal klaar voor de
vlucht. Een snelle check op de progress
pagina (PROG) geeft ons onze te ver-
wachten aankomsttijd in Londen, de
verwachte hoeveelheid brandstof bij
aankomst en informatie over de eerste
twee waypoints meteen na take-off.

Check de cabinedruk.

Nu moet je nog aandacht geven aan de
druksectie op het overhead panel en
moet je de kruishoogte op 19.000 zetten
en de hoogte van de landingsbaan op
100. Dit maakt het het vliegtuig moge-
lijk de luchtdruk op de juiste waarde
voor de kruishoogte van 19.000ft te
brengen en daarna weer terug te bren-
gen tot de landingshoogte van London
Heathrow tijdens de afdaling. Dit is van
het grootse belang om het juiste percen-
tage aan zuurstof te handhaven en de
cabine op de juiste druk.
Voor deze proefvlucht is het beter om
het weer uit te zetten teneinde niet ge-
confronteerd te worden met ongewenste
afwijkingen. Maar als je gebruik maakt
van real world weather wees er dan op

voorbereid dat dit een wijziging kan op-
leveren in de baan van vertrek en van
aankomst hetgeen neerkomt op een
volledige verandering van het vluchtplan
in de FMC! Kies voor hectopascals op de
barometrische luchtdruk-klok op het
instumentenpaneel om volgens UK
standards te vliegen en druk op je toet-
senbord op B. Drukken op B zorgt er-
voor dat de luchtdruk op je instrumen-
ten gelijk wordt gezet aan de heersende
luchtdruk op Manchester. Deze lucht-
druk kun je ook direct met de hand in-
stellen als je daar de voorkeur aan
geeft. Als de luchtdruk niet correct
wordt ingesteld kan dat tot gevolg heb-
ben dat het vliegtuig de hoogtes niet
correct interpreteert. Het is dus belang-
rijk.

Klaar voor de pushback

We zijn nu bijna klaar voor de pushback.
In de volgende aflevering laten we het
toestel naar achteren duwen en vliegen
de complete vlucht naar London Hea-
throw.

Dit artikel is een vertaling van het negen-
de van tien artikelen over de PMDG 737
NGX van Jane Whittaker in de PC-Pilot,
het overbekende lijfblad voor Flightsim-
mers. Het is de eerste van de laatste twee
artikelen waarin een proefvlucht wordt
gemaakt van Manchester naar London
Heathrow. Het grotere plaatwerk ont-
breekt in deze vertaling omdat een tijd-
schrift gewoon meer ruimte heeft. Wel
opgenomen zijn de afbeeldingen van pa-
nelen, FMC, klokken, enz. maar deze zijn
opnieuw gemaakt. Dat was gewoon de
betere oplossing. Nog één aflevering
hierna!

Erik.

Onze departure route wordt op het Navi-
gation Display weergegeven.



Mooie video over het werk in de cock-
pit en achterin bij een tankervliegtuig.
Een KC-10 waar de boom operator
(boomer) niet moeizaam op zijn buik
ligt maar in een comfortabele stoel zit
om alles goed te coördineren. Achter-
eenvolgens worden een KC-10 vrach-

ter, een F16 en twee A10’s van
brandstof voorzien. Prachtig beelden.
Ingestuurd door Wil Blokpoel. Ga
naar:

http://www.liveleak.com/ll_embed?f=
61e402f990ac

Adrie Barentsen heeft een mooie presentatie van allerlei rariteiten in de vliegwe-
reld. Maffe ontwerpen, vliegtuigen met bulten en aangebouwde neuzen en nog
meer. Het lukte Adrie niet de website te achterhalen. Is iemand anders hem tegen-
gekomen? Hij kan hem ook naar je opsturen.

Indien je je in de loop der jaren hebt ingetekend voor nieuwsbrie-
ven van de softwaremakers wordt je in deze tijd doodgegooid met
aanbiedingen en dat is altijd leuk om eens naar te kijken. Lang
niet alles. De vraag komt vaak boven: Wat heb ik hier aan? En hoe
is de kwaliteit? Want met onze in korte tijd behoorlijk opge-
schroefde kwaliteitseisen voldoet lang niet alles meer. Maar toch.
Ik zit nu te wachten op de aanbiedingen van Carenado en Alabeo.
Vorig jaar voor een tientje per stuk de Baron, de Commander en
de Bonanza binnengehaald. Al wat oudere software, maar beide
fabrikanten zijn altijd koploper geweest. Zeker in de Bonanza
vlieg ik nog graag. Mooi model, goed geluid, detaillering, texture,
alles prima. En het vliegt goed. En prima geschikt voor IFR vlie-
gen. Dus houdt het in de gaten.

De eerste bijeenkomst in ‘s Heer Arendskerke

in 2015 zou op 1 januari vallen. Een airliner-

bijeenkomst. Dat lukt natuurlijk niet. Die ver-

schuift naar 8 januari. Maar de tweede bijeen-

komst voor GA blijft op 15 januari staan. Kan

niet anders i.v.m. de beschikbaarheid van de

zaal.

http://www.liveleak.com/ll_embed?f=61e402f990ac
http://www.liveleak.com/ll_embed?f=61e402f990ac


In de vorige aflevering stonden we
geparkeerd aan de gate met de
Boeing 737 NGX wachtend voor ver-
trek voor een korte vlucht naar Lon-
don Heathrow. Als je de vorige afle-
vering hebt gevolgd moet je pre-
flight voorbereiding nu bijna com-
pleet zijn. Voor deze vlucht wordt
de British Airways Boeing 737 ge-
bruikt maar elke andere keus uit het
NGX pakket van PMDG voldoet ook.

De laatste voorbereidingen

Nu het vliegtuig volledig geladen is en
klaar is voor de pushback checken we
nog even of de centre of gravity correct
is ingevoerd en daaruit volgend de trim
voor de take-off (het trimwiel). Een cor-
rect uittrimmen overslaan of een slecht
uitgelijnde centre of gravity heeft geleid
tot dramatische ongelukken dus deze

stap is van kritisch belang. Klikken op de
toets naast CG op de TAKEOFF INIT pa-
gina van de FMC brengt automatisch
deze waarde over van je load sheet naar
de FMC. Naast deze CG waarde vind je
de in te stellen trim en je brengt die
over naar het trimwiel. Als je ‘Show
Cockpit Tooltips’ in FSX aan hebt staan
kan je de ingestelde waarde nauwkeurig
uitlezen.
Op deze take-off reference pagina kun-
nen we ook de berekende V-speeds le-
zen. V1, Vr en V2. Klik op deze V-speeds
om ze te bevestigen. Om het nog even
te herhalen: V1 is de snelheid waarop er
onvoldoende baanlengte over is om te
stoppen indien er een probleem zou op-
treden, dus alle problemen nemen we
mee de lucht in. Vr is de rotatiesnelheid
waar we beginnen de neus van de grond
te trekken. V2 is onze take-off safety
speed, de snelheid waarmee we nog een
veilige klim kunnen doorzetten zelfs in-
dien een van de motoren zou uitvallen.
Voer de berekende V2 snelheid in het

venster van de autopilot in. Onze stan-
daard klimsnelheid voor het eerste stuk
is V2+10. De systeem software telt au-
tomatisch deze 10 knopen op als flight
director guidance is ingevoerd (de FD-

knoppen aan staan) gedurende de klim.
Over de flight directors gesproken, dit
moment, nog voor de pushback is het
juiste moment de flight directors in te
schakelen. De flight director aan de kant
van de co-piloot moet ook worden inge-
schakeld om het systeem correct te la-
ten functioneren. Als je dat niet doet zal
de TOGA (Take-off Go Around schake-
laar) bij de take-off niet werken!
Je kunt nu de pushback starten en de
motoren starten zoals beschreven in
eerdere artikelen. Voel je niet bezwaard
om er op dit moment een checklist bij te
pakken. Maar in dit artikel concentreren
we ons eerder op de technieken die no-
dig zijn om het vliegtuig te vliegen dan
op het strikt volgen van de airline proto-
collen. Als de pushback is afgerond ver-
geet dan niet de beide motoren aan de
electrische bussen te koppelen en ver-
bind de PACK flow met de engine bleed
persluchtbronnen. DE APU kan nu wor-
den uitgeschakeld.

Taxi out

Als je naar baan 23R van Manchester
taxiet is het een goed idee om de bestu-
ringsvlakken te testen op volledig en vrij
bewegen. De standaard taxisnelheid is
maximaal 20kts voor de rechte stukken
en maximaal 10kts voor het bochten-
werk. Je drukt ook op de LNAV en VNAV
knoppen op de MCP. Dit zal de laterale
en verticale navigatie mode van de au-
topilot in stand-by zetten. Als beide niet
kunnen worden ingeschakeld is dit een
duidelijk signaal dat er iets fout is ge-
gaan bij het configureren van de FMC,
dus er moet gechecked worden of alle
pagina’s van de FMC correct waren afge-
rond. Het is ook aan te raden te kijken
of de remmen volledig en goed werken
door ze lichtjes aan te tippen en te zien
of er meteen een vermindering van snel-
heid is. Selecteer flaps 5 wat de gekozen
take-off setting is.

De Manchester Shuttle

Mistig op Manchester

Het overhead panel is nu helemaal inge-
steld voor de vlucht en wordt niet, met
uitzondering van de lichten, veranderd
tot  na de touchdown.



De theorie wordt in praktijk gebracht.

Als je de baan op draait kom je tot een
volledige stop. En houd je het toestel op
de voetremmen om daarna het vermo-
gen van de motoren naar 70% N1 te
brengen. Het doel van dit op toeren la-
ten komen is om zeker te zijn dat beide
motoren compleet synchroon lopen. Als
een van de motoren achterblijft in ver-
mogen kan dit leiden tot catastrofale
afwijkingen en van de baan raken, dus
het is belangrijk te constateren of beide
motoren normaal draaien en een sym-
metrisch vermogen leveren. Je kunt nu
de gashendels naar vol draaien, de rem-
men loslaten en op de TOGA knop druk-
ken. Voor het gemak heeft PMDG een
verborgen ‘clickspot’ ingebouwd op de
linker benedenhoek van het MCP (zie
rode ovaal hierboven) die het indrukken
van de TOGA knop simuleert. Kom op
snelheid op de runway en houdt de mid-
dellijn zo goed mogelijk aan met gebruik
van je roer indien nodig. Eén hand moet
op de stuurknuppel liggen en de andere
hand op de gashendels. Op deze manier,

mocht er zich een noodsituatie voor-
doen, kan heel snel het gas naar idle
worden teruggebracht. Bij V1 behoren
beide handen op de stuurknuppel te lig-
gen. Je hebt nu geen keus meer. De
start moet worden doorgezet en je moet
dus take-off power blijven geven. Als
het vliegtuig Vr bereikt breng je de neus
langzaam van de grond en roteer je het
toestel de lucht in.

Het eerste gedeelte van de climb-out

Als het toestel eenmaal veilig in de lucht
is en de verticale snelheidsindicator een
positieve klimwaarde aangeeft ga je
door en trekt je het landingsgestel in. Je
moet nu het kruishaar van de flight di-
rector in de PFD volgen. De horizontale
streep van de flight director geeft de
gewenste pitch aan voor dat gedeelte
van de vlucht terwijl de verticale streep
je geleiding is voor je laterale navigatie.
Als beide lijnen gecentreerd staan en zo
een perfect kruis vormen dan is het
vliegtuig op koers met de juiste neus-
stand. Stuur eventueel met de hand bij
om de flight director lijnen precies goed
te krijgen. Als acceleration hight (de
hoogte dat het vliegtuig moet gaan ver-
snellen) is bereikt gaat de horizontale
lijn zakken en dit dien je ook met de
hand te volgen. Het minder steile klim-
pad stelt het vliegtuig in staat te ver-
snellen naar climb speed. Houd de
flapmarkeringen op het snelheidslint van
het primary flight display goed in de
gaten en trek de flaps in volgens het
schema dat hier wordt gegeven. Als de
snelheid door de markering 1 gaat trek

dan de flaps in naar 1 en als de marke-
ring UP wordt bereikt trek ze dan volle-
dig in. Je vliegt nu op de flight director
nog zonder dat je de autopilot hebt in-
geschakeld. Je kunt nu die autopilot in-
schakelen maar je kunt ook gewoon op
de hand blijven doorvliegen en dan op
de flight director. En dat is wat vele
flight simmers nog niet weten, dat de
flight director je correcte geleiding blijft
leveren gebaseerd op de ingestelde au-
topilot modus ook met de autopilot niet
ingeschakeld. We kunnen eventueel ge-
woon doorgaan met achter de verticale
en horizontale lijn van de FD aan te vlie-
gen helemaal tot Londen Heathrow. Ge-
woon ervoor zorgen dat het kruishaar
steeds goed in het midden staat. Het is
natuurlijk verstandiger de autopilot in te
schakelen op acceleration hoogte om de
workload te verminderen.
Je hebt natuurlijk gezien dat er een be-
hoorlijk scherpe bocht naar links is en
het zal niet moeilijk zijn deze bocht veel
te ruim te nemen als je de autopilot ge-
woon zijn werk laat doen zonder ingrij-

pen. Door op de Speed Intervention
knop te drukken (meteen onder de
VNAV-knop) met VNAV ingeschakeld
kunnen we de door de FMC bepaalde
snelheid van 250kts overrulen. Druk
eenvoudig op Speed Intervention en
draai de snelheid naar 210kts in het
speed venster (of wat eventueel je
‘schone’ snelheid is gebaseerd op het
gewicht van het vliegtuig). Deze 40kts
minder maakt een enorm verschil in het
netjes en soepel vliegen van een scher-
pe bocht. ATC zal je daar dankbaar voor
zijn maar ook je passagiers die op deze
manier hun comfort niet hoeven op te
offeren. Eenmaal de bocht om en op een
directe koers naar het Honiley baken
(HON), door nog een keer op de Speed
Intervention knop te drukken, wordt de
autothrottle snelheid van 250kts weer
automatisch ingevoerd. Boven de
10.000ft gaat het toestel automatisch
versnellen in de klim naar onze doel-
kruissnelheid. Als het vliegtuig recht
trekt op 19.000ft zal de kruissnelheid
bereikt zijn, met het vliegtuig voldoende
vermogen leverend om de kruissnelheid
te handhaven.

De autopilot is klaar voor vertrek en V2 is in het speed venster gezet, de heading
van de baan is ingevoerd en de kruishoogte staat in het altitude venster. De click-
spot voor TOGA zit links beneden op het paneel.

We gebruiken speed intervention om te
voorkomen dat het vliegtuig veel te ver
van de route afwijkt bij de scherpe
bochten van de route bij Manchester
vandaan.

Flaps 5 is de meest gebruikte flapzetting
voor take-off bij veel airlines.

Dit artikel is een vertaling van het
tiende en laatste artikel over de
PMDG 737 NGX van Jane Whittaker
in de PC-Pilot, het overbekende lijf-
blad voor Flightsimmers. Het is het
tweede deel van een proefvlucht van
Manchester naar London Heathrow.
Het grotere plaatwerk ontbreekt in
deze vertaling omdat een tijdschrift
gewoon meer ruimte heeft. Wel opge-
nomen zijn de afbeeldingen van pane-
len, FMC, klokken, enz. maar deze
zijn opnieuw gemaakt. Dat was ge-
woon de betere oplossing. En hierna
is het over!

Erik.



Voorbereiding voor de afdaling

Er is maar weinig tijd om achterover te
leunen en van het uitzicht daar beneden
te genieten want er zitten slechts een
paar minuten na Top of Climb (T/C)
voordat het toestel moet gaan afdalen
naar Londen toe. Draai het altitude ven-
ster terug naar 2500ft wat onze ILS op-
pak-hoogte is op Heathrow en breng het
gas terug naar idle.
Het vliegtuig begint niet meteen aan de
afdaling naar deze hoogte. Wat we in
wezen doen is VNAV toestaan te gaan
afdalen naar de final approach hoogte
maar met inachtneming van enig voor-
schrift over een minimum op het laatste
stuk van die route. Feitelijk zeggen we:
‘Je kunt gaan afdalen als je er klaar voor
bent, behoudt hoogte op punten waar
een restrictie geldt maar ga beslist niet
lager dan 2500ft.’ Je moet het altitude
venster dus zien als een hoogtebarrière
beneden welke het toestel niet mag ko-
men zolang we op VNAV vliegen.

De aankomst

Er zijn vele, vele manieren waarop de
autopilot gebruikt kan worden in de af-

daling, waarbij verschillende modi ge-
bruikt kunnen worden afhankelijk van de
eisen die bemanning en ATC stellen,
maar een van de meest fascinerende is
een full VNAV approach. Wanneer je
afdaalt houdt dan de kist in VNAV mo-
dus. Als je beneden de 10.000ft komt
vermindert het toestel automatisch
vaart tot 240kts. Bij 7000ft zet je de
flaps uit naar 1. Een hele slimme truc in
de 737 software, die je in geen van de
andere Boeing series kunt vinden, is dat
je de flaps verder kunt uitzetten in de
VNAV modus en dat dan het systeem
het toestel automatisch vaart laat ver-
minderen tot de bijpassende snelheid.
Dus als we de eerste fase van de flaps-
stand invoeren neemt de snelheid van-
zelf af tot de doelsnelheid van die
flapsstand.
Nu moet je beide navigatieradio’s af-
stemmen op de ILS-frequentie van baan
27R op Heathrow (110.30 in beide NAV
ontvangers en een koers van 271 in bei-
de course vensters). Druk op INIT REF
in de CDU om de approach speed voor
flaps 30 te bevestigen. Als de bocht naar
de landingsbaan in je navigatiescherm
verschijnt geef je flaps 5. Dan brengt
het vliegtuig de snelheid wederom terug

tot de bijbehorende snelheid zonder dat
de piloot hoeft in te grijpen. Druk dan
op de APP knop op het MCP om het
vliegtuig te laten weten dat wij de ILS
willen oppakken. Het vliegtuig gaat een
bocht maken en pakt de ILS op. VNAV
wordt dan meteen losgekoppeld omdat
het toestel in de approach modus is ge-
zet. Als de boven ons liggende glideslo-
pe het toestel steeds dichter begint te
naderen zet je het landingsgestel uit en
geeft flaps 15. Je moet het vliegtuig nu
terugnemen tot de in de FMC opgegeven
snelheid plus 5kts (in het speedvenster
invoeren). Druk op de tweede autopilot-
knop zodat in beide het lampje brandt.
En je moet de speedbrakes op standby
zetten (Shift-/). Het toestel is nu klaar
voor een volledig automatische landing
op Heathrow. Interessant om te weten
dat dit de enige snelheidscorrectie is bij
een automatische landing die wij met de
hand invoeren. Als we op de hand zou-
den landen zouden we landingssnelhe-
den moeten bepalen waarbij we gebruik
maken van een formule gebaseerd op de
heersende wind, waaraan een factor
toegevoegd moet worden die bestaat uit
de helft van de wind rechtstreeks van
voren vermeerderd met de complete
kracht van windvlagen tot een maximum
van 20kts boven de in de FMC ingestel-
de Vref snelheid (of de door flapsstand
beperkte snelheid minus 5 knopen), die
we hebben ingevuld (bevestigd) op de
approach speed pagina in de FMC. (Yes
this is the real world, Erik). Bij een auto-
matische landing zijn deze berekeningen
niet nodig omdat de autothrottle alle
noodzakelijke aanpassingen voor wind
voor zijn rekening neemt tijdens de gli-
deslope.
Als je beneden 500ft komt check dan of
het vliegtuig volledig stabiel in de nade-
ring ligt met zowel de correcte snelheid
als op koers voor de ILS en laat het
vliegtuig zelf de daling naar de baan
uitvoeren. De flare wordt automatisch
ingezet vlak voor de touchdown en gelij-
delijk wordt zo de landing uitgevoerd.

Maar een autoland geeft toch meestal
een hardere touchdown, gezien vanuit
het standpunt van comfort, dan een
touchdown op de hand door een goede
piloot. En dit is met opzet zo gepro-
grammeerd omdat een ferme touch-
down precies op de juiste plek beter is
dan een heel vriendelijke landing buiten
de geplande zone.
Haal de snelheid eruit met de remmen
en met reverse thrust. Eenmaal op
60kts haal je de thrust reversers weer
uit hun positie door de gashendels een
tikje naar voren te geven (die stonden al
sinds het begin van de afdaling op idle)
en haal de snelheid er verder uit met de
voetremmen. Als je de baan afdraait en
op weg gaat naar de gates gaan de flaps
weer omhoog en start je de APU op
voordat je de gate hebt bereikt. In deze
laatste twee artikelen kwam alles wat in
eerdere afleveringen is verteld tezamen
en wordt het dus tijd om zo langzamer-
hand te gaan overstappen naar de 777.

Of misschien toch eerst maar een beetje
oefenen met de 737.

Bij een dergelijke korte vlucht zijn zowel
top of climb (T/C) als top of decent
(T/D) tegelijk in beeld, evenals het punt
van vaart verminderen (DECEL).

Druk op de knop naast 122kts van flaps
30, waarmee de Vref in het snelheidslint
komt. Dit zijn overigens de approach
speeds van de 737-600

Automatische deceleration punten en de
track naar 27R



Snoepgoed werd het genoemd in de vo-
rige Notam, de gratis Boeing 757 van
JustFlight. Reden genoeg om hiermee te
gaan vliegen. Bij een presentatie enige
tijd geleden in ‘s Heer Arendskerke werd
een vlucht gemaakt van Atlanta naar
Mobil Downtown met de default CRJ-
700. Daarin zit geen FMC. Je doet het
navigatiewerk gewoon op de standaard
GPS die dus niet over een VNAV (vertical
navigation) beschikt. Het uitrekenen van
je dalingspad zul je zelf moeten doen.
Hierbij deze presentatie opnieuw maar
dan gevlogen met de gratis 757 van Just-
Flight want die is natuurlijk een stukje
mooier dan de default CRJ-700. Deze
757 heeft ook geen FMC maar gewoon
de default GPS. Alles blijft hetzelfde, be-
halve de veel mooiere cockpit.

Van te voren maken we een vluchtplan in
FSCommander. Waarom niet in de flight-
planner van FSX zelf? Omdat de flight-
planner geen SID’s kan maken. STAR’s
kan wel maar die kloppen niet altijd want
de navigatiegegevens in de GPS zijn ho-
peloos verouderd. Daar kan je overigens
wel iets aan doen. Daarover later mis-
schien. In FSCommander maken we dus
een plan inclusief de SID. Eigenlijk maken
we twee vluchtplannen. Eén voor vertek
naar het Oosten en één naar het Westen
want de banen die ter beschikkong staan
zijn resp. 26, 27, 08 en 09. Na enig probe-
ren in FSCommander komen we op een
‘transition’ van JOGOR6GARND, en dat is
waar FSC zo sterk in is: even uitknobbe-
len welke SID of STAR het beste past in
onze plannen. Het kaartje rechtsboven is
aan de kleine kant, maar je kunt duidelijk
zien dat de banen Oost-West lopen en

bekijk de luchthaven plattegrond anders
even in FSC of haal de kaart van internet
binnen. Vaak geeft de omschrijving ‘ap-
proach plates KATL’ in Google al het ge-
wenste resultaat. We krijgen van ATC op
dat in verband met de windrichting baan
27L in gebruik is en dat levert ons vol-
gens FSCommander de volgende waypo-
ints op voor de SID: SLAWW, WESEK,
JOGOR, MAPEE en tot slot GARND en dan
zitten we op onze route. Dan zou je een
jetroute kunnen uitkiezen voor de trip of
een V-route als je laag wilt vliegen, maar
we slaan dat moeilijke gedoe maar over
voor dit tochtje want het zou goed kun-
nen dat je dan weer een heel stuk terug-
gezet wordt en later ook hetzelfde als je
een STAR hebt gekozen. Waardoor komt
dat? Omdat onze trip vrij kort is. Dan is
het middenstuk tussen de SID en de STAR
te kort om een fatsoenlijk stuk jetroute
in te passen. We vliegen dus rechtstreeks
naar KBFM en vragen tijdig, dus voor we
aan de afdaling beginnen, aan ATC wat
de te verwachten landingsbaan is. Bij een
vertek van 27L is het niet echt een ver-
rassing dat we moeten landen op baan
32 met eventueel een ILS voorziening.
Maar daarover later. We gaan vliegen!



We taxiën eerst naar baan 27L en als je
FSCommander aan FSX hebt weten te
koppelen kan je indien je een zoombe-
reik van 2 nM hebt ingesteld je kist uit-
stekend volgen over de taxibaan. De
letters van alle taxibanen staan er ook
keurig bij zodat je ATC als ze de taxiba-
nen opgeven ook prima kunt volgen en
niet met een gevoel blijft zitten: ‘Waar
heeft die man het over?!’
Het is op deze plaatjes allemaal een

beetje moeilijk te ontcijferen, Je kunt dus
beter in de cockpit van de JustFlight 757
gaan zitten met dit verhaaltje op de
schoot ernaast. Dit langgerekte paneel is
de MCP, de Mode Control Panel, in de
GA kisten noemen we dat het autopilot
paneel. Je ziet een aantal bekende din-
gen zoals ALT (Altitude) VERT SPD (Verti-
cal Speed) HDG (Heading). Dat zijn
bekende zaken. Nieuw zijn de Auto
Throttle, VNAV en LNAV en drie knoppen
(CMD A, B en C) voor het aanzetten van
de autopilot. En om je meteen uit de

droom te helpen: de VNAV is INOP in dit
toestel. Die werkt dus niet. Airliners die
over de mogelijkheid AUTOLAND be-
schikken hebben daartoe drie autopilots
aan boord. In deze 757 hoef je je over B
en C geen zorgen te maken. Dat doet dit
easy-to-fly programma zelf. Bij de PMDG
737 die het dichtst bij de realiteit zit
moet je twee autopilots handmatig be-
dienen, de derde wordt door het vlieg-

tuig zelf gedaan. Helemaal links en rechts
op de MCP zie je twee vensters en twee
draaiknoppen. Dat is voor het inbrengen
van de heading van de landingsbaan en
de frequentie van de ILS (of VOR). Daar-
aan aansluitend zie je in het kleinere
plaatje met DISENGAGE ook toetsen voor
LOC en APP. APP is natuurlijk Approach
en die kennen we uit de GA-vliegerij. Met
LOC zet je LNAV (Lateral Navigation) vast
op een VOR baken (om het simpel te
houden). DISENGAGE is de grote nood-
knop om de autopilot geheel uit te scha-

kelen. Zouden meer piloten moeten
doen als het te ingewikkeld wordt. Ge-
woon op het handje verder. Maar je Auto
Thtottle staat dan nog wel aan. Denk
daarom.
We gaan ons concentreren op het linker-
plaatje waar je A/T ARM ziet staan. Voor
we starten zetten we IAS/MACH op 250
knopen dat is de maximale snelheid be-
neden de 10.000 ft. En dat klopt niet met

de werkelijkheid. In het echt zetten we
deze snelheid op V2. Dat is de snelheid
waarmee je het vliegtuig toch nog de
lucht in krijgt als een motor uitvalt. En
dat moeilijke begrip bewaren we voor
later. We stellen de hoogte in op het ALT
venster. Dat kan een door ATC opgege-
ven hoogte zijn of meteen het plafond
van onze vlucht. En we zetten HDG in op
de heading van de baan. Altijd eigenlijk.
Voor het geval dat. We zetten de flaps op
15 en de AUTOBREAKS op RTO. Dat bete-
kent Rejected Take Off. Een afgebroken

De SID voor baan 27L ziet er in FSCom-
mander zo uit. Als je de vlucht hebt be-
waard met FSCommander en FSX
aangevinkt, kun je later de vlucht met de
flight planner van FSX in de GPS laden en
dan zie je dat SLAWW inderdaad het eer-
ste waypoint is van deze SID. De GPS van
FSX pakt hem dus aardig. Mocht werken
met FSCommander nog niet tot je vaar-
digheden behoren dan kan je ATC ook
om een waypoint vragen na de start die
je dan bijvoorbeeld JOGOR en daarna
GARND met te vliegen hoogtes opgeeft
en dat hoef je alleen maar in je GPS te
zetten. Eerst JOGOR met ‘vlieg direct
naar’ en vervolgens GARND. De taxirou-
tes kan je ook van een officiële luchtha-
ven plankaart aflezen. Maar als je kans
ziet om FSCommander aan te schaffen:
Aanbevolen! Inmiddels versie 9.5



start. Werkt die ook in deze lichtgewicht
( lichtgewicht programma) 757? Neen,
het is een nepper. Als je start druk je de
THR knop in (een van de twee) waarna
maximaal vermogen wordt geleverd, ten-
minste als je Auto Throttle Arm hebt in-
gedrukt. Tegelijk druk je ook je throttle
hendel helemaal naar voren. Dat naar
voren drukken heeft in deze software
geen invloed, maar bijvoorbeeld bij de
PMDG 737 wel. Rond de 80 knopen kan
je nog beslissen of je de start doorzet, of
afbreekt. Daarvoor hoef je alleen maar je
throttle weer naar idle terug te brengen.
Throttle Arm wordt er dan automatisch
afgegooid, het toestel gaat vol in de rem-
men en de spoilers op de vlegels komen
omhoog, alles om zo snel mogeljk tot stil-
stand te komen. In de PMDG 737 is dit
geen spectaculaire belevenis. In het echt
wel. Reken vooral op een terugkeer naar
de hangar voor nieuwe remschijven,
eventueel nieuwe banden en misschien
wel een verbogen onderstel. Om over
brand in het onderstel maar niet te spre-
ken. Kost geld. Zo niet in de flightsim.
Hier kost het niets. Brandstof niet, ban-
den niet en remschijven niet en ook deze
757 kost niets. Ideaal om hier eens mee
te experimenteren. Waarom die throttle
mee bewegen naar voren ook al heb je
Auto Throttle Arm aan gezet en heb je op
THR gedrukt. Nou, als je je throttle niet
naar voren hebt gebracht kan je hem ook
niet snel naar idle zette, wat nodig is
voor een afgebroken start. Zoals gezegd
werkt dit niet in deze 757. Maar leer het
vast aan voor later. Met je cursor boven
de knop THR kun je ook lezen TO/GA en
dat betekent Take Off / Go Around ofte-
wel maximaal vermogen.

En dan trekken we de neus langzaam op.
Wanneer precies? Dat kan je vinden op je
kneeboard en is afhankelijk van gewicht,
baanlengte, buitentemperatuur enz. Leer
er mee werken met dit kneeboard. Het is
goed deze waarden te kennen.
De snelheid neemt toe, je haalt de flaps
stap voor stap omhoog en wanneer je
rond de 230 knopen zit druk je de knop
SPD (Speed) in waarna het vliegtuig de
door jou ingestelde snelheid gaat vliegen.
Als je het toestel op THR laat staan kom
je in korte tijd in het overspeedgebied
terecht. THR volgt dus niet de door jou
ingegeven snelheid.
Als je goed hebt opgelet zag je ook er-
gens in het midden van je instrumenten-
paneel recht voor je AUTOPILOT oplich-
ten. Op dat moment zet je de autopilot
aan en dus ook LNAV. Dan gaat het toe-
stel het vluchtplan volgen. Tenminste in-
dien je de schakelaar GPS/NAV op GPS
hebt gezet. Die zit hier: rechts naast het

scherm waar je de stand van N1  kunt uit-
lezen. Je kunt natuurlijk ook met de auto-
pilot aan gewoon met heading hold
vliegen en het lijntje op je GPS volgen.
Als je aan het einde van de vlucht de ILS-
’trechter’ ingaat duiken is het sowieso
verstandiger op heading hold over te

gaan op een koers die de heading van de
baan met een vooral niet te scherpe
(spectaculaire) bocht aansnijdt. Dus bij
het establishen op de localizer om het
maar even in het Nederlands te zeggen
heb je de schakelaar GPS/NAV op NAV
staan anders pakt hij het glijpad niet op.
Iets waar we allemaal wel een paar keer
zijn ingestonken.
Het schermpje met het wereldbolletje
geeft ons veel informatie. Dat is gebrui-
kelijk in airliners. Je ziet achtereenvol-
gens dat de Auto Throttle aan staat, de
Speedknop is ingedrukt, het vliegtuig op
kruishoogte is (ALT HOLD), LNAV is inge-
schakeld, dus ik vlieg op de GPS en de au-
topilot staat aan (CMD). Verder zie je
links het magenta vierkantje dat laat zien
dat we op de hoogte zitten die we vol-

gens de Flight Director (FD) moeten vlie-
gen en we zitten ook op koers (het
magenta flubbertje onderin). Die Flight
Director, hier in de vorm van een kruis-
haar, GA-kisten hebben vaak een wigvor-
mige die kantelt, is onze steun en toever-
laat. We vliegen achter de FD aan. Ook
als we op het handje een vluchtplan vol-
gen.                                                             En

nu kunnen we onderuit. Tenminste in-
dien we al TOD hebben bepaald. Top Of
Descent. Op het moment dat we gaan
dalen willen we ook graag van ATC horen
welke landingsbaan in gebruik is. Liever
nog wat eerder, want we moeten de ap-
proach nog in de GPS invoeren.

Oké, daar gaan we. We gaan uitrekenen
hoeveel mijl afstand we nodig hebben
voor de afdaling. Uitgangspunten zijn een
kruishoogte van 26.000ft en ik wil op
4.000ft uitkomen en dan op het baken
BFM want vanaf daar gaan we een mooie
teardrop ILS-approach maken op baan
32. Ik wil mijn descent rate houden op
2000ft per minuut. Indien je dit in FS-
Commander hebt voorbereid heb je ge-
merkt dat die approach via BFM niet
meer bestaat. De gegevens van de GPS in
FSX zijn verouderd. Lastig, nietwaar? Als
je begint met airliner vliegen in de multi-
player vluchten is het misschien beter
om ATC gewoon naar vectors te vragen
voor de approach. Dat zijn dus hoogtes
en headings. Ko en André zullen je die
met plezier geven. Het rekensommetje:

Afdalen van 26.000ft naar 4.000ft
dat is 22.000ft

Mijn snelheid over de grond is
b.v. 320 knopen, dus 320 Nm per
uur, dat is 320 : 60 = 5,333 Nm
per minuut.

Descent rate is 2.000ft per mi-
nuut. 22.000ft : 2.000ft = 11
minuten.

In die 11 minuten heb ik 11 x
5,333 Nm afgelegd dus 58,663
Nm



Wij willen dus uiterlijk 60 Nm voor BFM
van ATC te horen krijgen welke baan in
gebruik is. Dan kunnen we de ILS32 ap-
proach in de GPS zetten. Nadat we op de
knop PROC  gedrukt hebben zien we dit:

Druk op ENTER dan krijg je dit:

Dat zit meteen al goed maar we willen
een transition via BFM hebben. Dan
moeten we dus de cursor gaan verschui-
ven en daarna ENTER geven. Dat gaat
met die knop rechts beneden. Ja, die rot-
knop. Anders toch even de handleiding
van de GPS er weer bij pakken. Mocht je
een goede Nederlandse vertaling hiervan

willen hebben mail me dan even. Zo
moet het er uit gaan zien. LOAD of ACTI-
VATE? Nou activate maar. We zitten al
aardig in de buurt. En dan ENTER.

En dit is die mooie teardrop met daaraan
aansluitend nog de heading naar een hol-
ding mocht je doorschieten en een mis-
sed approach moeten melden.

We hebben de approach geactiveerd dus
hij vliegt het nu vanzelf. Wat we wel heb-
ben gedaan is de snelheid verminderen,
flaps stap voor stap uit en gear down. We
zorgen dat we, wanneer we de laatste

bocht indraaien, een juiste heading heb-
ben ingesteld om de richting van de baan
met een niet te scherpe hoek te naderen
en gaan op heading hold over. De hoog-
te? Nou ik denk dat je met 3000ft in dit
geval wel onder het glijpad aankomt.
Maar dat soort dingen staan allemaal op
de approach plates of kun je terug vin-
den in FSCommander onder de knop met
‘baan 32’. En we hebben de schakelaar
GPS/NAV op de stand NAV gezet. Ik zeg
het nog maar even. En dan gaat alles
vanzelf. Als het goed is. De glideslope
wordt opgepikt en je gaat dalen naar de
drempel. Als je je snelheid en flaps goed
hebt ingesteld. Vlak voor de baan de au-
topilot eraf en bij touchdown ook de au-
to throttle. Dan hoort bij de touchdown
de autobreak automatisch in werking ge-
zet te worden en horen de spoilers op de
vleugel om hoog te komen. Daartoe
moet je wel de knop AUTOBREAKS heb-
ben ingesteld (die knop waar ook Rejec-
ted Take Off zat). Standje 2 is een goede
gemiddelse stand. Ik weet eigenlijk nog
niet of dit allemaal goed werkt in deze
757, anders moet je dit met de hand
doen. Wat je in elk geval met de hand
moet doen is REVERSE THRUST (knop F2
ingedrukt houden). Je kunt het goed ho-
ren als het werkt. En dan tot taxisnelheid
komen, flaps omhoog, reverse thrust eraf
(klein tikje tegen je gashendel die voor
de landing op IDLE was gezet), landings-
lichten uit, enz. enz.

Het is eigenlijk niet goed te doen om zo
een nieuw stuk software inclusief een
vluchtplan in een artikeltje van vier pagi-
na’s compleet en tot in detail te bespre-
ken. Ook hier geldt weer: Doen is de

beste methode. En die methode werkt
natuurlijk heel goed bij deze 757, zeker
als je hem elke keer met draaiende mo-
toren opstart. Dat motoren opstarten
schuif je nog even voor je uit. Doordat
het een versimpelde kist is ben je niet
elke keer langere tijd bezig met je vlieg-
tuig startklaar te maken. En reken erop
dat het de eerste keren niet allemaal
goed gaat. Gewoon opnieuw beginnen.

Er zit een duidelijke manual bij. Die is in
het Engels maar heeft de aangename ei-
genschap dat er geen lange leesstukken
in zitten. Het is eerder een verklarende
opsommingen van alle knoppen en scha-
kelaars met plaatjes ernaast en dat is in
het Engels goed te volgen. En om al die
knoppen en schakelaars in zo een airli-
ner, daar gaat het ons natuurlijk om. We
zijn allemaal instrument-panel-freaks.

In de volgende Notam de 757 van Quali-
ty Wings. Hetzelfde vliegtuig maar nu
mèt FMC!
Erik



Vijftien aanwezigen voor een airliner bij-
eenkomst op 4 december, dat is veel,
want wij worden geacht op 4 december
pakjes te maken en gedichten te schrij-
ven. Ach ja, de zwarte Pieten hype. Die-
wertje Blok en haar kornuiten hadden
het weer met humor aangepakt. Eigen
onderzoek in deze heeft aangetoond dat
95% van de Nederlanders over humor
beschikt. En de humorlozen, daar is
geen kruidnoot tegen gewassen.

Zat er in de presentatie van Roel over FC-
Commander draaien op een andere com-
puter verbonden via het netwerk, zat
daar humor in? Eh, ja het heeft iets tra-
gisch-komisch dat iedereen het graag wil
een dergelijke constructie, maar dat het
prutsen in netwerken zo ingewikkeld is.
Reden dus voor een uitgebreide en dege-
lijke opgebouwde presentatie.

Maar laten we bij het begin beginnen.
Jaap den Ouden was op bezoek geweest
bij HCC-Rijnmond om een presentatie te
volgen over de PMDG 737. Bij de groep
van HCC-Rijnmond zit ook een Ryanair
737 piloot dus logisch dat er gevraagd
werd of de PMDG 737 overeenkomt  met
de werkelijkheid. We kunnen gerust zijn,
de FMC komt voor 98% overeen met de
realiteit. De flightsim is geen speeltje,
geen aan gebruikers aangepaste game.
Het is de werkelijkheid. Bijna. Natuurlijk
werd ook gevraagd waarop Ryanair zoal
bezuinigt. Nou bijvoorbeeld bij de aan-
koop van nieuwe toestellen ontbreekt
het handvat links voorin de cockpit waar-
mee je het neuswiel kunt sturen. Dus de

passagiers moeten soms uitstappen om
te helpen de staart om te zetten.

Roel bouwde zijn verhaal over FSCom-
mander op verschanst achter vier com-
puters en het werkte allemaal. Zijn
verhaal was gedegen. Er zijn natuurlijk
meerdere manieren om dit te doen, van-
daar dat Roel had gekozen voor de uitge-
breidere maar in elk geval de zekere weg.
Beide computers moeten in hetzelfde
netwerk draaien en deel uitmaken van
dezelfde werkgroep, zoals Microsoft dat
noemt. Op de FSX-computer moet ook
FSUIPC van Peter Dowson zijn geïnstal-
leerd alsmede WideFS. Van beide de ge-
registreerde dus betaalde versie. Ja, het
kost geld. Op de andere computer, laat ik
die voor het gemak de laptop noemen
moet FSCommander staan. Over wacht-
woorden zijn de meningen verdeeld,
maar het is dus beter om op beide com-
puters een wachtwoord in te stellen. De
drive (de schijf, de map) waarop FSX is
geïnstalleerd moet worden gedeeld an-
ders kan FSCommander geen database
aanmaken. Het begint steeds meer in te
raken om FSX (P3D) te installeren op een
aparte SSD-schijf en dat is een goede op-
lossing. Die SSD-schijf moet je dus delen
in het netwerk.
Wide Client wordt niet echt geïnstal-
leerd. Je zet het opstartfiletje samen met
drie andere kleine bestanden (waaronder
een configuratiefile) in een aparte map
op de laptop. En dan begint het moeiza-
me gepruts in het netwerk. Vandaar dat
Roel hier uitgebreid op ingaat, Voor geval
A als het toch nog niet werkt en voor ge-

val B als het nog niet werkt en je moede-
loos begint te worden (hier begint dus de
humor). Roel laat dat allemaal stap voor
stap zien. Het door Microsoft diep weg-
gemoffelde scenery.cfg betand dat FS-
Commander toch beslist nodig heeft en
hoe je hier een slimme oplossing voor
kunt maken. En dan de database van FS-
Commander opstarten en dan hoort het
te werken. Enne, welke zaken je moet
checken als het niet werkt en wat je dan
moet veranderen. Een compleet stap-
penplan hiervoor en ook een uitgebreid
verhaal hoe dat mappen delen precies
werkt. Als je voor het eerst met deze ma-
terie wordt geconfronteerd kan je de
moed wel eens verliezen. Het advies is
dus: Zorg dat je deze presentatie in huis
haalt. Ik heb hem in het archief (PDF) dus
je kunt hem bij mij opvragen. En Roel is
van plan om hem ook op de HCC-site te
plaatsen.

Omdat Roel behoorlijk op dreef was ge-
raakt gaf hij ook nog een toegift. Een leuk
programma waarmee je je twee (of
meer) computers kunt bedienen met
slecht één toetsenbord. Met dit pro-
gramma kunt je je muis laten verhuizen
van het ene naar het andere scherm. Het
andere scherm is dan het scherm van de
andere computer. En als je muis dan op
het andere scherm staat kan je ook je
toetsenbord voor die andere computer
gebruiken. Mooi hè? Geen makkelijk pro-
gramma, maar niets is makkelijk als je je
met netwerken gaat bezighouden. Kijk
even hier voor meer informatie:
http://synergy-project.org/  Kost $10.

Nou, we waren zo aan het netwerken dat
Leens nieuwe speeltje er ook nog wel
even bij kon. De complete FMC (eigenlijk
de CDU) van de PMDG 737 apart op een
tablet. Natuurlijk verbonden via het net-
werk. Dus je ontkomt er niet meer aan.
Aan die netwerken. Als je vooruit wilt in
dit leven. Het zag er prachtig uit. En dus
met touch screen en daar gaat het na-
tuurlijk om. Bijna net echt. Het bouwen
van je eigen cockpit thuis gaat er heel an-
ders uitzien. Weg met al die dure hard-
ware dingen zoals een compleet
overhead panel ($1200). Wordt allemaal
touch screen. Nou, zou dat echt zo zijn?
Wel een heel boeiende ontwikkeling die
waard is om te volgen. Alles is natuurlijk
afhankelijk van de apps die hiervoor op
de markt verschijnen. En apps zijn geluk-
kig niet duur. Niet duur zei ik, maar de
prijzen zijn inmiddels aan het stijgen. De
markt begint in de gaten te krijgen dat
die rare flightsimmers (junks) zonder pro-
bleem met geld smijten.

Een boeiende avond, we gingen tevreden
naar huis. Het zou geen slecht idee zijn
als Roel deze presentatie nog een keer
zou herhalen op de GA-bijeenkomst van
18 december a.s.

Iedereen goede feestdagen gewenst en
houdt de kerstaanbiedingen van vooral
de grote jongens op add-on gebied in de
gaten. Er zit goed spul tussen.

Erik.

Verslag van de GA-bijeenkomst van 4 december j.l. in 's Heer Arendskerke
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