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U krijgt deze NOTAM omdat u
zich hiervoor hebt ingetekend
of omdat u zich hebt aangemeld
voor de werkgroep Flight Simu-
lator van de HCC afd. Zeeland.
Kijkt u ook eens op:
http://www.hccflightsimulator.
nl/ de overkoepelende organisa-
tie van de HCC voor het Flight
Simulatorgebeuren.
Contact/kopij naar:
eriksonja2@kpnmail.nl

Een uitgebreid artikel van An-
dré Portier over ‘Hoe bouw ik
mijn vluchtplan op’. Met kaar-
ten, met de factor weer, met de
bestaande SIDs en STARs, met
de gegevens die in de FMC
moeten worden ingebracht en
inclusief het diepere denkwerk
erachter. Een airlinerverhaal
derhalve. Gedegen werk.

EHAM taxiënd vanaf baan 18R

Hoppen van het ene kleine veld
naar het andere, die in de ber-
gen behoorlijk verscholen kun-
nen liggen. Met FTX Global van
ORBX is deze scenery natuur-
lijk schitterend. Die kleine
veldjes kan je allemaal gratis
downloaden van ORBX. Je
moet dan wel Global geïn-
stalleerd hebben en die is niet
gratis. Maar toch, deze kleine
velden zijn een fraaie premium.

We gaan uitgebreid navigeren
op de VOR-bakens. Niks GPS
dus, gewoon echt navigeren
inclusief een approach op de
VOR. En verder de behandeling
van de VOR/DME die het ons
allemaal nog makkelijker maakt.
Langzaam stap voor stap gaan
die luchtvaartkaarten duidelijk
worden.

En dan komt Carlo toch me-
teen in aktie. Hoe zet je de GPS
weer terug onder shift-3. Met
dit heledere verhaal kan het
niet mis gaan. De eerste stap
voor geïnteresseerden in het
zelf ontwerpen van een cockpit?

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


Voor de vragenronde kwam maar één onderwerp boven, maar dat was daar-
om niet minder interessant.

Moeten we met onze GA mp's altijd met ATC vliegen? Kan het ook zonder?
Voor de Airliners is het een uitgemaakte zaak dat er strak en strikt (stars en
sids) gevlogen wordt, maar voor de GA zijn er volop ongecontroleerde velden.
Dat hoeft niet onbemand te betekenen!
Het werd gelukkig geen welles-nietes discussie en al snel konden we de vol-
gende conclusie trekken.
samengevat in enkele punten:

1. Afwezigheid ATC is geen reden de vlucht te cancelen.
2. Ongecontroleerde velden zullen als zodanig aangevlogen worden.
3. We melden dan aan 'traffic' en/of 'tower' onze positie en intentie.
4. Vrijheid blijheid geldt alleen in ongecontroleerd gebied, daarboven is ATC
verplicht.

Een en ander geeft voldoende ruimte voor kleine excursies zoals we die al
meer deden en hopelijk wat vaker gaan doen. Er is genoeg leuks te zien en
ontdekken in FS!

En toen de Rode en de Blauwe. Er bleek ook nog een Zwarte te zijn.
De spreekbeurt van Ron was deels interactief en kon rekenen op aandacht.
De gekleurde handels lijken een wat vergeten bestaan te leiden binnen de
GA. Toch zijn ze interessant voor correct en economisch vliegen. We hopen
dat meerdere vliegers gebruik (gaan) maken van de juiste mixture en propel-
lerinstelling.

Twee nieuwe bezoekers, Jacco en zoon Roy. De laatste gaf een veelbelovend
staaltje simvliegen te zien. Laten we hopen dat vader en zoon enthousiast ge-
worden zijn over onze mooie hobby.

Ron

Verslag van de GA-bijeenkomst van 19
februari j.l. in 's Heer Arendskerke

Pilotenpost 57
Een interessante aflevering deze pilotenpost van Joost Visser. Hoe moeten
we de doorgaans positieve berichten over de Steam versie van FSX zoals
we die bijvoorbeeld in de PC-Pilot kunnen lezen nu interpreteren? Joost
stelt dat dit soort bladen maar ook beoordelingen op internet vaak te posi-
tief zijn doordat de schrijver afhankelijk is van de addon-ontwikkelaar en
dat je altijd goed tussen de regels door moet lezen om er achter te komen
wat nu de kritiek is die de schrijver heeft. Maar die techniek van tussen de
regels door lezen kun je natuurlijk ontwikkelen. Een goed verstaander
heeft een half woord nodig. Interessanter zijn Joosts conclusies over FSX
SE (Steam Edition).

Dovetail, die de steam edition op de markt brengt gaat geheel de kant op
van het mislukte experiment MS Flight. Ten eerste: Om in FSX SE te kun-
nen vliegen zul je eerst op de Dovetail-site moeten inloggen. Elke keer
opnieuw. Ten tweede: Het ziet er naar uit dat Dovetail komt met een serie
vliegtuigen die nu niet erg moeilijk te vliegen zijn maar wel rond de 17
dollar zullen gaan kosten. Te duur? Ja, maar bij die vliegtuigen worden dan
ook steeds een serie missies geleverd die je kunt vliegen. Je voelt het al,
het spelelement gaat overheersen.

Dus hoe staat het er voor? FSX SE zal zeker de nieuwelingen en ook de
jongeren aanspreken. In welke mate is niet te bepalen. X-Plane is de enige
sim op 64-bits basis. Maar er zijn mensen die bij het je eigen maken van
de menu’s met schele hoofdpijn afhaken. Prepair3D staat er eigenlijk het
beste voor en met een verbintenis met een echt defensie-luchtvaartbedrijf
lijkt het de meest stabiele voortzetting. De nieuwe Dash8-Q400 werkt niet
goed in de Steam edition en dat geldt ook voor de 777 van PMDG. De on-
derhandelingen tussen PMDG en Dovetail verlopen stroef.

Derhalve geeft Joost ook uitgebreid aandacht aan de nieuwste versie van
P3D nummer 2.5. En dat is geen update maar een upgrade. Een volledig
nieuwe installatie waarvoor hij een aantal bruikbare tips geeft.

En dan een kritisch verslag over de website FlyAway die leuk lijkt maar het
niet is. Iedereen wil geld verdienen en daar is niks mis mee, maar lever
dan ook wat. En verder de beschrijving van een onbegrijpelijke mid air
collision.

We weten allemaal hoe we de pilotenpost kunnen binnenhalen:
http://library.avsim.net/login.php?Location=%2F
Log in en type in het searchvak: pilotenpost57.zip

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


Hoe bouw ik mijn vluchtplan op?
De vlucht van SACO (Cordoba) naar SCEL (Santiago) zoals wij die
kortgeleden hebben gevlogen. Wat was voor André Portier als ATC
de reden om de vlucht zo te plannen? Een stap voor stap uitleg.Vluchtplannen maken is lastig. Dat kunnen be-

hoorlijke headbangers worden. Dus waar wij, als
piloten, behoorlijk in de war kunnen raken heeft
ATC de aangename taak beslissingen te moeten
nemen en goed kunnen ze het toch niet doen.
Want wat is nu het conflict?
Je ziet vaak veel variaties in SIDs en in STARs. En
welke kies je dan? En waar je, bijvoorbeeld bij
Heathrow nog wel enige logica kunt ontdekken in
de ingewikkelde patronen veroorzaakt door druk
verkeer van andere vliegvelden, milieueisen enz.,
is bij SAEZ en nu ook bij SACO de logica niet met-
een helemaal terug te vinden. Maar de vraag
komt ook boven of wij piloten de SIDs en STARs
bepalen of dat ATC dat doet. Je kent het antwoord
al. ATC bepaalt dat. Hier bij ons en ook in de wer-
kelijkheid. Wat blijft er dan voor ons piloten over?
Niet veel eigenlijk. Of juist wel? De tussenliggen-
de route stelt niet veel voor en wordt ook al be-
paald door de jetroutes. Wat blijft er over?
Erik.

… André vertelt: via FSCommander zie ik twee mo-
gelijkheden om de SID te bepalen. Runway 05 en 23
helpen mij niet verder want die hebben geen SID.
Runway 18 misschien? Of runway 36? Ja daar komen
twee mogelijkheden uit voort. SID IRAO1 via ALDEX
of SID IRAO1 via PAMAK. Je ziet dus dat ik met de
SIDs begin. Logisch, want ik moet een beginpunt voor
het enroute gedeelte hebben. Dat werd door Ko ook
altijd van te voren gegeven en is natuurlijk belangrijke
informatie want daarop kan de piloot zijn vluchtplan
baseren. En ik geef die informatie dus nièt vooraf. En
later leg ik uit waarom niet.
Hiernaast zie je de twee mogelijkheden. Voor ATC
heeft de noordelijke route het belangrijke voordeel dat
bij aankomst er nog een redelijk lange route gevlogen
moet worden voor de landing, dus dat geeft ATC enige
ruimte voor het oprijen. Enig adem. Mijn keus is de
noordelijke route via PAMAK. Zie de grote kaart.

PAMAK

JUA

DILOK



Hierbij ook nog even het vluchtplan als lijst weergege-
ven zoals we dat kennen uit FSCommander. Maar zo
bewaar je het vluchtplan niet want dit is inclusief de
SID en de STAR. Eigenlijk is wat je bewaart van dit

vluchtplan maar één simpel regeltje: SACO PAMAK
JUA DILOK SCEL. Meer hoef je niet te onthouden
want de SID en de STAR krijg je op van ATC. Of eigen-
lijk is het nog simpeler: de route is PAMAK JUA DI-
LOK. Niet echt moeilijk om dat even te noteren. Als je
dan bij de briefing hoort dat PAMAK de transition van
SID naar enroute zal worden, hoef je in de FMC slechts
drie waypoints direct in te tikken en daarna natuurlijk
de SID. Maar wat doet JUA (San Juan) in dit verhaal?
Als je officieel volgens jetroutes probeert te vliegen en
dat proberen we natuurlijk, loopt de route via San
Juan. Misschien kan je dit beter even in skyvector.com
bekijken en dan nadat je rechtsboven World Hi hebt
aangeklikt. Daar staan de jetroutes iets duidelijker
weergegeven dan in FSCommander.

Wanneer je als piloot deze
vlucht voorbereidt weet je natuurlijk niet dat ATC lie-
ver de lange approach via DILOK zal kiezen om reden
van het makkelijker oprijen van vliegtuigen. Misschien
vermoedt je dat wel, maar je weet het niet. Dus bekijk
je ook nog even mogelijkheid twee via ALDEX, de zui-
delijke route. Als je de jetroute volgt kom je vanzelf bij
DOZ (Mendoza) en dan volg je de jetroute UA306 tot
UMKAL. Waarom UMKAL? En waarom in de noordelijke
route DILOK? Waarom worden dat de transitions naar
de approach? Ga het gewoon maar proberen in FS-
Commander. Je ziet dan bij de noordelijke route een
behoorlijk aantal mogelijkheden. Vier verschillende die
de naam ANDES5 hebben en ook vier verschillende die
BAYO3 heten en dan nog vier met ASIM, waarvan er
twee niet bruikbaar zijn. Je ziet: veel keus. Te veel
eigenlijk en omdat je toch iets moet kiezen neem je
BAYOS3.DILOK. DILOK omdat deze in veel verschillen-
de approaches is opgenomen. Met DILOK zit je goed.

Dan nog even de zuidelijke route: waarom UMKAL?
Geen van de approaches die voor de noordelijke route
geschikt waren werken hier. Alleen NAVAR7 en
UMKA1A zijn hier geschikt en ze hebben beide UMKAL
als transition. Nu heb je eigenlijk ook je tweede moge-
lijke route klaarliggen: SACO ALDEX DOZ UMKAL
SCEL, waarvan je dus eigenlijk alleen maar ALDEX
DOZ UMKAL hoeft te onthouden. Nog even netjes
onder elkaar:

PAMAK JUA DILOK

ALDEX DOZ UMKAL

De zuidelijke route zie je op de kaart beneden. Je bent
nu ‘ingedekt’. Je kunt gerust aan de reis beginnen. Je
laat je niet meer door ATC verrassen waardoor je co-
pilot weer in de stress schiet. Of toch nog niet hele-
maal? In het eerste plaatje op de volgende pagina zijn
alle SIDs in FSCommander aangeklikt dus voor zowel
baan 18 als voor baan 36. De SIDs voor beide banen
zijn gelijk en er zijn er maar twee die echt onze kant
uitgaan. Dan is er nog baan 05/23 en daavoor bestaan
geen SIDs. Als we daarvan opstijgen gaan we gewoon
direct naar de transition PAMAK. Of misschien toch
ALDEX?
Nou, als er een stijve bries uit noordelijke richting
waait is een ILS landing op baan 17 niet ideaal. Er

DOZ
UMKAL

http://skyvector.com


wordt dan uitgeweken naar een RNV landing (les 4 van
de cursus van Peter) op baan 35R. En dan kies ik voor
een transition. In dit geval de transition via ANKES.
Maar of het nu een transition of een approach moet
worden dat is echt aan ATC om piloten daar te gelei-
den. Wat interessanter is, is het feit dat we het werk
aan de zuidelijke route niet voor niets gedaan hebben.
De landingen op baan 35 gaan allemaal via UMKAL.
Check dat maar in FSCommander. Dus dan wordt je
route ALDEX DOZ UMKAL en daarna krijg je verdere
instructies van ATC.
Nog twee plaatjes van de landing op baan 35. Je ziet
dat het allemaal via UMKAL loopt dus de zuidelijke
route. Die via RIBLA is niet geweldig. Dat zal wel een
teardrop worden zoals we ook op SAAV hadden. Kan
wel maar is behoorlijk bochtenwerk en dan is er weinig

tijd om de kist goed voor de baan te krijgen. De twee-
de is via UMKAL en die is netjes. Maar een onderzoe-
kende geest heeft nooit rust en checkt dus ook nog
even de transitions en daar vind je een transition AN-
KES. Alleen, die moet je gebruiken in combinatie met
de STAR UMKA1B. Misschien is dit wel te veel van het
goede. Trouwens het hoeft niet. Als je via de noordelij-
ke route bij DILOK bent gekomen of via de zuidelijke
route bij UMKAL dan behoort ATC verder te zorgen
voor de begeleiding.

En nu de conclusie. ATC bepaalt alles. Die geeft je
de twee transitions op en als het even meezit ook nog
de punten van de jetroute. Dan valt er voor de piloten
dus niets meer te doen. Maar ATC geeft niet in een
briefing een week van tevoren op hoe de vlucht pre-
cies zal zijn. Ja, een half uur voor we vertrekken wèl.
En dat is beslist te kort om dit complete uitzoekwerk
dat je nu eens uitgebreid voor je hebt gezien om dat
nog even in elkaar te rammelen. Dat doe je dus van
tevoren. En daarin zit de sport. Als dat een keertje niet
mogelijk is omdat….eh, verjaarsvisitie, eh… dan moet
je er vrede mee hebben dat je precies gaat vliegen
wat ATC je heeft opgegeven. Dus de twee transitions.
De eerste en de laatste. De route daartussen kan je
ook rechtstreeks vliegen natuurlijk maar fraai is het
niet.
Uiteindelijk blijft er dus voor de piloot nog heel wat
over om van te voren te doen. Namelijk precies het-
zelfde als de ATC-er moet doen. Bedenk wel dat in de
werkelijkheid deze vluchtplannen door de afdeling dis-
patch worden gemaakt en van elke te bedenken route
bestaat wel een vluchtplan. En piloten begrijpen die
vluchtplannen ook fundamenteel. Of kennen ze zo on-
geveer uit hun hoofd, maar die vliegen ook vele malen
dezelfde route.

André.

UMKAL

Ik heb ook nog een aparte presentatie

(PDF) gemaakt van de verschillende din-

gen die je achtereenvolgens in de CDU

(FMC) moet intikken voor deze trip. Een

complete presentatie inclusief dispatch

sheets met de Notam meezenden was te

veel van het goede. Erik zal die apart naar

de multiplayer vliegers verzenden. Als je

hem niet nodig hebt gooi je hem gewoon

weg.

André.

WARNING
http://www.fsdreamteam.com/  Peter Lansbergen had
van deze site, die overigens al lang bestaat een pro-
gramma gedownload dat GSX heet. Plaatjes blijven
langer hangen in het geheugen. Dit is de site:

En dit is het programma. Toen Peter de
download-

de en de exe file
opende startte er
een chaotisch, als
maar doorlopend
proces, dat niet te

stoppen was. Gelukkig had hij nog recent een backup
met True Image gemaakt. Zeelandnet had hem inmid-
dels afgesloten, want die hadden het gesignaleerd. Op-
passen dus!
Met dank aan Peter Lansbergen.

http://www.fsdreamteam.com/


Ben je gelukkig of ongelukkig, het
zijn altijd van die lastige vragen.
Presentatoren weten er avondvul-
lende programma’s mee te maken.
Vermoeiend soms en boaring. Voor
mij ligt het simpel: zet me in een
cockpit en ik ben gelukkig. Maar
geen tv kijken dan maar. En het ge-
luk kwam ook deze keer mijn kant
op. Een goede kennis was met zijn
Pilatus PC12 gestrand op LIRI
dicht bij Salerno. Hij moest snel
naar Maleisië en of ik zijn PC12
naar Duitsland kon terugbrengen?
Nou ja, dat kon ik mits ik een beetje
leuke route mocht vliegen.

We starten in Zuid-Italië op LIRI Pon-
tecagnano, daarna naar LIRU Urbe,
LILH Rivanazzano, LSZE Bad Ragaz,
LSZR Altenrhein, LOWZ Zell am See
en tenslotte LOAG Langenlois dicht
bij Wenen. Het eerste gedeelte over
het westen van Italië is natuurlijk sight
seeing met die itaiaanse heuvels en het
zuidelijke zonlicht en de bergjes vlak
voor LILH zijn slechts een kwestie
van hoogte houden. In de Alpen wordt
het avontuurlijker.
Pontegagnano bij Salerno is dan wel
een lokaal veld maar toch redelijk van
formaat en er landen daar veel regio-
nale vluchten. Gelegen in een fraai
landschap is het verder saai en een
beetje ongezellig, zoals zoveel lucht-
havens. Wegwezen dus. Om acht uur
‘s ochtends gaan we leven in de kist
brengen en de formaliteiten voldoen.
We hebben een windje van acht kno-
pen uit het noorwesten dus dat is pri-

ma en er zijn een paar wolkjes in de
lucht. Een vakantiereisje. We komen
zonder problemen aan op Urbe ten
noordoosten van Rome en natuurlijk
hebben we onderweg links beneden
nog even de Sint Pieter gesignaleerd.

LIRI Pontecagnano bij Salerno

LIRU Urbe vlak boven Rome

LIRI

LIRU

LILH

LSZE

LSZR

LOWZ

LOAG

Boven het gebergte vlak voor LILH wordt het weer slechter



LIRI Pontecagnano bij Salerno

Het leven lacht ons weer toe.

Urbe is leuk, het heeft chique want
een paar architekten hebben gepro-
beerd er een zeker allure aan te geven
en dat is gelukt. Bij het laatste stukje
van de trip naar LILH over een lager
gebergte wordt het weer slechter en
komen we in een stevige bui terecht
en dat is niet erg. Maar regen betekent
ook wolken en dat dwarsboomt mis-
schien ons plan voor het nemen van
de Alpen want we wilden eigenlijk bij
de nadering naar LSZE Bad Ragaz in
Zwitserland het dal gaan volgen. Dat
ziet er zo uit. Om een dal in te vliegen
moet je het dal ook kunnen zien. Hier
zijn geen navigation aids om je te hel-
pen dus als het potdicht zit moeten we

LILH Ravanazzano bij Vogheri in een mooi landschap

LSZE

een alternatief plan hebben en dat is
niet lastig. LSZR Altenrhein ligt aan
de Bodensee met een ILS op baan 10
en die kunnen we met een ruime bocht
over het meer naderen. We gaan het
proberen, Bad Ragaz. Het punt bij dit
soort operaties is altijd: wanneer blaas
ik de operatie af en wanneer is het nog
verantwoord om door te zetten.
Vertrekkend van LILH in een prachtig
landschap en terwijl we de Alpen be-
reiken gaat het de eerst goed. Mooie
bergkammen in het zonlicht. En dan
begint het gedonder. Bij deze wolken

vind je het dal echt niet. Dus we hou-
den voorlopig hoogte. Niet zomaar het
dal induiken van ‘Oh, ik dacht dat dit
hem was’. Als je dan nog denken
kunt. De situatie wisselt. Kan het wel
kan het niet. En dan als het dal, want



we zitten wel goed op koers, zich ver-
breedt, gaan we dalen en dan trekt het

meteen weer dicht.
Net op het moment dat we besluiten
weer te gaan stijgen en de poging op
te geven zijn alle wolken weg. Ineens
een volledige omslag. Het is ook met-
een een stuk kouder. De grens tussen
twee weertypes. Maar het hele dal ligt
voor ons open. Een eitje dus. Nou niet
helemaal. LSZE is klein met een kort
baantje en het laatste stuk een steile
afdaling. Als je weet waar het ligt is
het niet moeilijk te vinden. Maar geen
PAPI-lichten of zo. Dat wordt full
flaps met een landingssnelheid van
rond de 65 knopen en dat zit op de
grens. De PC12 moet dat kunnen, is er
ook voor gebouwd. Je hebt wel in het
laatste traject een tamelijk instabiele
kist. Goed sturen dus.
Een kopje koffie maar en misschien
ook even onze thermosfles laten vul-
len. Met warme chocola lijkt me wel
lekker. En dan de laatste etappe van
deze dag naar LSZR Altenrhein bij St.
Gallen. Dat is een wat groter veld aan
de Bodensee met PAPI-lichten en ILS,
dus niets aan de hand. Het is een kort

Het hele dal ligt voor ons open.

LSZE Bad Ragaz, een klein veldje

stukje naar LSZR, het dal wordt
steeds breder en het landschap is mooi
in de namiddagzon. Voor we het we-
ten staan we op het platform en kun-
nen we op zoek naar een hotelletje.
De volgende dag vroeg op. Altenrhein
is eigenlijk een tochtige ongezellige
luchthaven dus wegwezen. Het plan is
om het dal van Innsbruck vanuit het
westen binnen te vliegen en dat wordt
eigenlijk niet vaak gedaan. Innsbruck
is druk en zoals we weten niet een-
voudig om te landen dus we zullen
goed overleg met de toren moeten
voeren. Maar het mag. Dit dal is mak-
kelijker want we hebben hulp van een
van de twee NDB bakens. Als we die
blijven peilen op ongeveer 110 graden
moet het lukken en er is weinig wind.
Alles gaat goed en voor we het weten
zijn we al bijna over Innsbruck heen.
En verder naar Zell am See. Weer een
heel klein veldje met een steile afda-
ling maar dit keer met meer ruimte.

LSZR Altenrhein aan de Bodensee



‘s Ochtends vroeg vertrek van Altenrhein, eigenlijk een ongezellig veld.

Op zoek naar het dal van Innsbruck

Gevonden!

Zell am See is klein en gezellig. We
gaan er een kop koffie drinken en dan
kunnen we gelijk ons brood opeten.
Maar dat wordt een Sachertorte. H’m
niet verkeerd en het vult lekker.
Door naar Langenlois bij Krems.  Bij
dit laatste stuk valt er niet veel door
dalen te vliegen. We zullen gewoon

even over de laatste bergkam moeten
en daarna komen we in een veel vlak-
ker landschap. We volgen de Donau.

Zell am See

Die kan je niet missen. Daarna is het
rechttoe rechtaan naar Langenlois met
ook weer een heel kort baantje. En dat
is het einde van de tocht voor nu. La-
ter zullen we de kist nog verder naar
Duitsland moeten vliegen.

Erik.

Langenlois

Net als in de vorige Notam is dit een
tocht langs gratis kleine velden van
ORBX. Die kan je van de ORBX-site
downloaden. Gratis. Je hebt wel FTX-
Global nodig. Ga even naar de site:

https://fullterrain.com/freeware

Het gaat echt om grote aantallen klei-
ne velden in Europa en ook in de US.

Donau

https://fullterrain.com/freeware


Instrument rating deel 6. Hoe onderschep je een VOR en hoe doe je een eenvou-
dige VOR approach?

In de vorige aflevering hebben we
je alleen gelaten vlak boven het
North Bend VOR station en we gaan
nu door op onze geplande route
waar een paar onverwachte instruc-
ties van ATC ons begrip van VOR
intercepts zullen testen voordat we
alle kennis gaan samenvoegen voor
het maken van een eenvoudige VOR
approach.

Outward-bound

Je vliegt nu outbound van de North Bend
(OTH) VOR vandaan op de 27 radiaal. In
de kaart in het midden kun je zien dat
we daar net overheen gevlogen zijn. En
we hebben de double track error metho-
de toegepast meteen na het passeren
om er zeker van te zijn dat we ook
nauwkeurig op koers zitten. Nu gaan we
kijken naar de volgende VOR op onze
route en dat is EUG (KEUG is de ICAO
code van het vliegveld). In het kaartje
hieronder zie je dat zowel North Bend

als Eugene VOR stations hebben dus
moeten we op een zeker moment de
frequentie van onze navigatieradio van
het ene station naar het volgende om-
schakelen. Maar wanneer? De verlei-
ding is groot om onmiddellijk nadat we
OTH zijn gepasseerd over te schakelen
naar EUG, maar de gewoonte ligt an-
ders. Normaal schakelen we over als
we halverwege zijn behalve als we ont-

vangstproblemen hebben met een van
de stations. Je kunt er een eenvoudig
rekensommetje op loslaten om het punt
te bepalen. Van North Bend tot Eugene
is ongeveer 60nm en als we vliegen met
150kts: 60nm / 150kts = 0,4 uur en 0,4
uur is 24 minuten. Dus ongeveer 12
minuten nadat we North Bend zijn ge-
passeerd zijn we halverwege. Je kunt
ook je jonge co-piloot dit laten uitreke-
nen die toch nog zijn rekentoets moet
doen.
Maar ATC heeft andere plannen. We
hebben net instructies gekregen om
druk verkeer recht vooruit te vermijden.
Er wordt ons gevraagd met een bypass
om Eugene heen te vliegen en te verhui-
zen naar de 340 radiaal direct naar onze
bestemming Newport (KONP) en die
radiaal op te pikken. Het kaartje op de
volgende pagina linksonder toont onze
gegiste (veronderstelde) positie en wat
ATC van ons vraagt. Even een blik op

S05

01
1 

>

02
7 >

KEUG

OTH

EUG

59
nm

?
Je ziet ook dat de kaart 26 graden
aangeeft voor de track. De kaart is
recenter en de variatie is inmiddels
één graad veranderd. Als je dit gaat
vliegen houdt dan de gegevens van
het FSX flight plan aan want je hebt
die gegevens (variatie) in FSX niet
veranderd. Dat kan wel maar is meer
iets voor de specialisten. Gebruik Sky-
Vector om je plan in beeld te brengen.
FSX zelf is nogal beperkt daarin.



onze kaart of vluchtplan (of even zoeken
in de GPS) vertelt ons dat we moeten
overschakelen naar een frequentie van
117.10MHz op onze NAV1 radio. Draai
vervolgens de OBS-knop van je VOR-
klok op de 340-radiaal.
We weten dus dat we deze radiaal moe-
ten onderscheppen en we weten dat hij
aan onze linkerkant zit. En, om onze
oude vuistregel maar weer te gebruiken

dat we ook deze radiaal oppikken onder
een hoek van 30 graden draaien we
naar een heading van 310 graden.
Dus net zoals bij de intercept eerder op
onze eerste leg naar North Bend houden
we deze koers aan totdat de VOR koers-
afwijkingsindicator (ja, ja) ofwel de CDI
nadert tot binnen ongeveer 2 graden
van de centrale positie en draaien we
naar onze inbound track van 340 gra-
den. Natuurlijk als we de wind niet pal
op de kop of de staart hebben kun je
verwachten dat er weer een koersafwij-
king inkruipt, maar we gebruiken ge-
woon de double track error om precies
de juiste stand van de neus te vinden.
Hij is toch makkelijker dan de eenvoudi-
ge NDB.
Net zoals bij de NDB is de snelheid
waarmee we op de juiste track komen
afhankelijk van hoever we van het ba-
ken verwijderd zijn. Als je bijvoorbeeld
op 10nm van een VOR vandaan bent zul
je zien dat het op de juiste radiaal ko-
men vrij snel gaat en vice versa. Hoe
snel je CDI beweegt hangt af van je
snelheid en de afstand tot het VOR ba-
ken.

Als je favoriete vliegtuig is uitgerust met
dubbele VOR-klokken kun je beide klok-
ken gebruiken om je te helpen bij de
navigatie. Een mogelijkheid is om één

klok in te stellen op je net gepasseerde
station en de ander op het baken van
bestemming. Een andere mogelijkheid is

om bij langere legs waar je behoefte
hebt je positie te weten, zoals in de af-
beelding hierboven je OBS-ring net zo
lang te draaien tot de naald gecentreerd
is en de pijl TO aangeeft. Als je dat voor
beide VOR-stations doet krijg je dus een
nauwkeurige kruispeiling. Beide technie-
ken hebben hun toepassing speciaal
wanneer de afstand tussen ingestelde
VORs aanzienlijk is.
We kunnen nu eens gaan kijken naar
een bepaalde variant van de VOR-klok,
de Horizontal Situation Indicator of HSI
(Zie de volgende pagina), die naast de
inmiddels bekende VOR CDI ook de hea-
ding laat zien die wij vliegen door middel
van een gyro-aangedreven kompasroos.
Verder heeft het een roterende aanwij-
zer die je precies laat zien op welke ra-
diaal je deze instelt. Dit maakt het
giswerk en je ‘spatial awareness’ (je
bewust zijn waar je je in de ruimte be-
vindt) een stuk eenvoudiger en helpt je
bij het berekenen van de juiste inter-
cepthoek naar en van een station en
geeft je ook zekerheid bij het in de juis-
te richting draaien voor je correcte inter-
cept-koers.
De HSI heeft meestal ook een knop voor
het instellen van de kompaskoers omdat

Aan het begin van deze serie hebben we
gesproken over de noodzaak om een
stabiel vliegtuig uit te kiezen voor IFR
training zodat je je goed kunt concentre-
ren op de navigatie en de approaches
liever dan in een voortdurende worste-
ling met je kist te zitten.

Dit artikel is een vertaling van het zesde
deel van een serie artikelen van Peter Stark
over  IFR vliegen in de PC-Pilot, het over-
bekende lijfblad voor Flightsimmers. De
afbeeldingen zijn alle opnieuw gemaakt.
Erik.
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de HSI meestal gekoppeld is aan de au-
topilot. Daardoor is hij uiterst bruikbaar
en veelzijdig en we zullen daarom voor
de rest van deze oefening de HSI ge-
bruiken.

De VOR approach

Nadat we onze inbound radiaal naar
Newport met succes hebben opgepikt
moeten we onze afdaling gaan plannen
voor de approach en landing. Net zoals
bij elke andere instrument approach,
moeten we het zo opzetten dat we op
onze Initial Approach Fix (IAF) aanko-
men op een hoogte zoals opgegeven in
de appraoch kaart. Je kunt aan deze
Newport (KONP) VOR-A approach ko-
men door gebruik te maken van Sim-
plates X (betaald) of door Googelen b.v.
http://www.airnav.com/airport/KONP),
zie de kaart hiernaast.
Als we de kaart bekijken komen we pre-
cies dezelfde principes en logica tegen
als bij de NDB approach die we eerder
hebben gedaan. Al snel wordt duidelijk
dat door het terrein deze VOR approach
ons opdraagt om eerst over het VOR-
baken heen te vliegen gevolgd door een
outbound track op de 320 radiaal, maar
geeft ons geen minimumhoogte precies
boven het station. In dat geval moet je

de 25nm MSA (Minimum Safe Altitude)
cirkel linksonder raadplegen. In ons ge-
val komen we aanvliegen op de 340 in-
bound radiaal. We kunnen dan in de
MSA-cirkel lezen dat onze minimum-
hoogte 5300ft moet zijn.
Zodra je boven het station bent verdraai
je je radiaal naar 320 graden (met de
CDI-knop) en begin je aan je afdaling.

Je kunt zien dat de approachkaart ons
een outbound track laat maken voor een
bepaalde tijd of afstand (Remain within
10nm) voordat we een standard turn
naar links maken naar 275 graden en
daarna een 180 graden bocht naar
rechts om terug te keren naar een hea-
ding van 095 graden. Daarna onder-
schep je de inbound radiaal van 140
graden naar het VOR-station en het
veld. In de eerste afbeelding op de vol-
gende pagina is dit nog even in de ver-
schillende onderdelen weergegeven
voordat je de werkelijke approach vliegt.
Onthoudt dat je standard turns vliegt
(zie Notam 198) door gebruik te maken
van je turn indicator net zoals bij de

http://www.airnav.com/airport/KONP


NDB approaches of eigenlijk altijd wan-
neer je IFR vliegt. Even een blik op het
hoogteprofiel op de kaart leert ons dat
we niet verder moeten afdalen dan
2300ft totdat we weer op de inbound
radiaal van 140 zitten.

Het vertelt ons bovendien dat we binnen
de 10nm moeten blijven met deze ma-
noeuvre. En dit is een boel om te ont-
houden en dat is de reden dat verstan-
dige piloten hun approach lang van te
voren plannen zodat elk mogelijk stukje
van verwarring of werkdruk van te vo-
ren wordt herkend en uitgewerkt.
Een maal op de inbound radiaal zet je je
afdaling voort tot de minimum afdalings-

hoogte van 1160ft die je uit de tabel aan
de onderkant links van de approach
plate kunt lezen en die op precies de-
zelfde manier wordt opgegeven als bij
het vliegen van de NDB approach.
Als je ‘visual’ bent, of anders gezegd, de
landingsbaan in zicht hebt vlieg je op
zicht het circuit naar je landingsbaan.
Als je niet visual bent op het moment
dat je weer over het VOR-baken vliegt
op 1160ft hoogte, dan vlieg je de mis-
sed approach procedure zoals in het
kaartje hier aangegeven, hetgeen in-
houdt dat je meteen weer opstijgt naar
2500ft en je heading aanhoudt gevolgd
door een rechterbocht (de gestippelde
koers) en daarna weer direct een in-
bound track naar de VOR vliegt en blijft
stijgen tot 4000ft. Dit zet je in een per-
fecte uitgangspositie om nog een keer
de volledige approach procedure in te
zetten.
En… het is bijna zeker dat je het met de
CDI-knop instellen van de gewenste
radiaal en deze dan volgen een stuk
eenvoudiger vindt dan een NDB te vlie-
gen met het daarbij behorende hoofdre-
kenwerk om op track te blijven terwijl je
hoofd wel met andere dingen bezig is.

We maken het leven ietsje makkelijker.

Maar ook met alle verbeteringen in ‘ap-
proach accuracy’ door de VOR was het
nog steeds mogelijk om catastrofes te
veroorzaken omdat het niet mogelijk
was om te bepalen hoever je je van het
station bevond. En dat mis je in de hier
omschreven approach omdat je ge-
vraagd wordt om binnen 10nm van het
station te blijven. Het enige wat je hebt
is je ongeveer-snelheid over de grond
en je stopwatch. Bijvoorbeeld, als je de
approach vliegt met 120 knopen komt
dit neer op twee mijl per minute, dus
10nm is 5 minuten vliegtijd. Alsof je al
niet genoeg te doen hebt!
Wat piloten wilden was een accurate en
betrouwbare manier om ook hun afstand
te meten van een grondstation. Een

paar slimme Australische, zeg maar
nerds, in de jaren vijftig ontwikkelden
toen wat later bekend werd als de DME,
Distance Measuring Equipment. Door
simpelweg de tijd te meten hoe lang een
radiopulse uitgezonden naar het betref-
fende station er over doet om weer te-
rug te keren bij de ontvanger in het
vliegtuig gaf de DME een directe opgave
van de afstand en vervolgens de mate
van verandering, de grondsnelheid en
tijd naar het station.
Heel handig zijn de meeste DME’s sa-
mengebouwd met de VOR-stations, zo-
dat, wanneer de informatie wordt
gecombineerd we exact kunnen zien
hoever van het station we op elke inge-

stelde radiaal ons bevin-
den. Het VOR/DME-
station wordt op kaarten
aangegeven met dit sym-
bool. Dit maakt een veel
nauwkeuriger VOR ap-

proach mogelijk omdat we nu onze snel-
heid van dalen veel beter onder controle
hebben om zo te voldoen aan een hele
serie van hoogte- en afstandrestricties
zoals bijvoorbeeld de beruchte VOR ap-
proach op Kathmandu’s Tribhuvan
(VNKT) airport. Niet geschikt voor pa-
niekvogels!

VOR en VORTAC en hoe zit dat nou?

Maar hoe zit dat nu met dat VORTAC-
ding? Heel wat flightsim piloten raken in
de war als zij een VORTAC-station te-

genkomen op hun kaart.
We hebben gezien dat
gecombineerde VOR/
DME-stations gewoon
een VOR-station en een
DME-station op dezelfde
locatie zijn. Een VOR-

TAC-station is een combinatie van een
VOR-station en een militair TACAN-
(TAC Air Navigation)station op dezelfde
plek. Omdat de militaire TACAN-uitrus-
ting voor afstandsmeting hetzelfde is als
die voor de burgerluchtvaart, zullen bur-

gerpiloten geen verschil zien in het ge-
bruik van een VOR/DME of een VORTAC.
Dus voor ons is er in de praktijk geen
verschil en we kunnen de VORTACs net
zo gebruiken als de VOR/DME’s.
Hieronder zie je een VOR/DME nadering
in de praktijk. Een approach op baan 21
van Coffs Harbour (YCFS, Australië) en

je kunt zien hoe nuttig het is als je na je
afdalend door de ‘soep’ precies weet
waar je bent ten opzichte van de
VOR/DME. In dit voorbeeld zou je over
je IAF (Initial Approach Fix) niet lager
dan 5000ft vliegen, dan begin je met de
afdaling op de 52 outbound radiaal tot-
dat je 8DME bent (8 nm van de DME) op
welk punt je de standard left turn begint
om op de 220 inbound radiaal te komen
terwijl je tot een MDA (Minimum Des-
cent Altitude) van 680ft afdaalt.
Ten slotte een kleine waarschuwing bij
het gebruik van sommige DME-stations,
zowel in de Flight Simulator als in de
werkelijkheid. Sommige hebben geen
gekoppeld VOR-station, of anders ge-
zegd: Je kan dan wel de juiste frequen-
tie in je navigatieradio hebben gezet,
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dus in dezelfde band als voor een VOR
of VORTAC maar de enige informatie die
je ontvangt is afstand-snelheid-tijd,
maar je zult niet in staat zijn om je posi-
tie ten opzichte van een radiaal te bepa-
len. In veel delen van de wereld is het
nog steeds gebruikelijk dat DME’s wor-
den gekoppeld aan een NDB-station.
Dus ook al kan je hier niet gebruik ma-
ken van een accuraat VOR-station voor
je tracks, toch kan je ze heel goed ge-
bruiken voor enroute en simpele airport
approaches.

What’s in a name

Nu je zover bent dat je VORs en route
kaarten voor je navigatie gebruikt zul je
kleine verschillen tegenkomen in termi-
nologie zoals Low, High en Terminal
VORs. Dit maakt piloten duidelijk wat
het ongeveer-bereik, profiel en specifie-
ke gebruik van een bepaald VOR-station
is. De bedoeling van High en Low zijn
makkelijk te begrijpen, ze geven een
indicatie van het te verwachten bereik
en de hoogtes waarop ze bruikbaar zijn.
Een High VOR zal vaak een bereik leve-
ren van meer dan 130nm ervan uitgaan-

de dat je vliegtuig in staat is om
gemiddeld boven 14.000ft te vliegen.
Low VORs hebben meestal een kleiner
bereik van rond de 40nm en zijn ge-
schikt voor vliegtuigen die onder de
14.000ft vliegen of daaromtrent. Termi-
nal VORs zijn VORs met een kleiner be-
reik meestal geplaatst op een
luchthaven en indien gecombineerd met
een DME kunnen zij accurate approach
informatie leveren voor de piloot.

Hoe gaat het verder met de praktijk?

We hebben nu verschillende belangrijke
navigatie hulpmiddelen duidelijk ge-
maakt die overal in de wereld in gebruik
zijn en intussen heb je natuurlijk de ba-
sisvaardigheden ontwikkeld om ze te
gebruiken. Door ze te blijven gebruiken
ook onder allerlei verschillende weers-
omstandigheden bouw je zelfvertrouwen
en routine op. In de volgende aflevering
gaan we kijken naar een aantal gebrui-
kelijke en uiterst nuttige technieken bij
het gebruik van de VOR/DME.

Correctie vorige aflevering: in het FSX
vluchtplan is EUG geheel verdwenen!

Verslag van de airlinervergadering van 5 maart j.l.
in ‘s Heer Arendskerke
Dienstmededelingen over deze avond en
natuurlijk ook een presentatie. Een pre-
sentatie van Ko over controle zones en
airspaces, enz.

SimLauncher van Maarten Boelens een
nieuwe upgrade van een allesomvattend
en prachtig uitziend programma waarmee
je zo een beetje alles in FSX en P3D kunt
besturen, wijzigen archiveren, inclusief
een moving map werd door Erik gemeld.
In de volgende Notam komt de vertaling
van het stukje dat PC-pilot hieraan gewijd
heeft. Met een manual van slechts 140
pagina’s. Gratis. Google even op Maar-
ten Boelens Simlauncher dan kun je een
heleboel lezen hierover. Te downloaden
van VATSIM.

Ron heeft altijd gewerkt met het logboek
van de Flight Simulator maar dat is bij
hem een beetje een zooitje geworden.
Hebben anderen ervaring met het log-
boek? Eh, neen. Het logboek ligt niet in
de belangstelling. Zou SimLauncher van
Maarten Boelens een goed functionerend
logboek hebben? Erik dacht van wel.

Ron stelt dat we toch ook eens wat meer
moeten kijken naar andere flightsimpro-
gramma’s dan alleen FSX/P3D. Bijvoor-
beeld AeroflyFS. Toen het op de markt
kwam was het al mooi. De ontwikkelaars
gaan gestaag door. Het schijnt zo te zijn
dat als je de demo installeert en daarna
een update installeert het complete pro-
gramma werkt. Snel erbij zijn want de
makers zullen dat ook wel doorkrijgen.
Een VFR programma  waarmee je met
een F18 tussen de Zwitserse bergen kunt
scheuren.
Ga naar: https://www.aeroflyfs.com/
Maar waar staat die demo?

De serverproblemen op dinsdagavond bij
met MP-vliegen. De voorlaatste keer met
de airliners werden we er weer genade-
loos uitgeknikkerd, de laatste keer met
GA op de dinsdagavond verliep het vlek-
keloos. Tjsa, wat nu. Dirk Vincent is een
nieuwe server aan het optuigen. Om daar
aan mee te doen moet je dus echt een
aantal veranderingen in de configuratie
van FSInn doorvoeren. Dus niet van: ‘Dat
wist ik niet’, enz. Verdere dienstmedede-
lingen volgen.

En dan toch de eerste aanzet om de air-
spaces en controlezones verder te begrij-
pen. Oké, André goochelt met termen als
het gaat om air traffic control en zones en
zo, maar begrijpen wij André dan? Zo
langzamerhand tijd om toch te proberen
een en ander over dit onderwerp te ver-
duidelijken. En dat is geen lichte taak. Ko
weet dat ook en heeft maar één devies:
gewoon beginnen. Met een vlucht van
Luxemburg naar Schiphol baan 18R. Niet
direct het makkelijkste voorbeeld. Ko
heeft heel lang rondgedoold in de spraak-
verwarring die bijvoorbeeld bestaat over
begrippen als transition. Maar na een lan-
gere periode van deduceren en combine-
ren komt hij tot de conclusie dat een
airlinervlucht bestaat uit een SID, dan
een Route, een STAR, een transition en
dan een approach. Daarnaast Leverde
Ko een verticaal profiel van de verschil-
lende luchtruimtes die je passeert. Je
mag de presentatie bij Ko opvragen. En
Ko zegt: Dit is het begin van het uiteen
rafelen van deze moeilijke materie. Hope-
lijk volgen er verdere explicaties. Dit is
echt ingewikkeld.

Nieuwe plannen voor GA-vluchten? Ja,
Erik komt met kortere vluchten in het
noorden van Noorwegen.

https://www.aeroflyfs.com/


En als de GPS nu onder shift-2 zit, zoals bij de nieuwe Pilatus PC12 van Carenado, terwijl
die toch meestal onder shift-3 zit, potjandoosie wat is dat lastig en hoe verander je dat nu?
Nou heel simpel eigenlijk. Je verandert gewoon
in de panel.cfg Windows02 in Windows01 en
daarna Windows 01 in Windows02. En dan heb
je die twee omgedraaid. Simpel! Eh, hè wat? Nog
een keer graag.

Oké, ga naar de map waar je FSX staat, dan Sim-
Objects, dan Air-
planes, dan
Carenado PC12
en daarna panel.
Als je panel opent
zie je dit. Je opent
panel.cfg. Als je
dit symbool ziet

wordt het bestand automatisch geopend met het
programma kladblok. Zo niet klik dan met de rech-
termuisknop op het bestand en dan openen met en

vervolgens kladblok. En dan zie je dit:
Je ziet dat de GPS, in dit geval de GNS530, onder
Window01 staat maar dat is de toetsencombinatie
shift-2, omdat we met Window00 begonnen zijn.
We willen van die Window01, Window02 maken,
want dan komt de GPS onder de combinatie shift-3
te staan. Nou, dan wisselen we Window01 en
Window02 toch gewoon om. In het bovenste ge-

deelte zetten we EADI EHSI achter Window01= en
GNS530 achter Window02=, maar het echte werk
vindt lager plaats. We gaan een stukje naar beneden
want daaronder vind je de omschrijving van het
window. In die omschrijving worden allerlei op-

drachten aan de computer gegeven, zoals waar hij
een en ander moet plaatsen, welke achtergrondkleur
en nog wel wat meer maar het belangrijkste: de op-
dracht welk apparaat gekozen moet worden. Een
beetje verder lezen leert je dat. Daar veranderen we
Window01 in Window02 en andersom.

En als je het toch allemaal heel erg eng vindt dat
rommelen in files neem dan toch even de moeite
om de file panel.cfg te openen en te kijken of het
klopt wat hier staat. Dat is de eerste stap. Dan durf
je de volgende keer weer een stap verder te gaan.
Zo zijn we allemaal begonnen. Ook nerds, maar die
zijn er gewoon wat vroeger mee begonnen.
Oh ja, het is altijd beter zo een panel.cfg eerst te
backuppen. Daar zijn veel manieren voor. Gewoon
een kopie van de panel.cfg op je bureaublad zetten
is een goede methode. Dan kom je dat originele be-
stand iedere dag weer tegen en vraag je je elke keer
weer af ‘Is mijn experiment gelukt?’ En zo ja dan
kan ik het originele bestand weggooien. Of toch
misschien niet. Je kunt het ook in de map Carenado
PC12 laten staan en de naam veranderen, b.v.
panel(origineel).cfg, dan leest Windows deze niet
in. Sterkte hiermee!

Overigens had je in dit eenvoudige geval de veran-
dering ook kunnen doorvoeren door naar de ‘con-
trols’ te gaan en dan ‘views’ en daar SHIFT+2 in
SHIFT+3 te veranderen en andersom. Toch? Helaas
pindakaas. Dan geldt deze verandering voor alle
kisten en dat willen we niet.

Carlo.



Ingestuurd Dick Willebrands


