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Drie mooie freeware vliegvel-
den en een rondje Europa.
Dit zijn natuurlijk onze echte
helden, de makers van mooie
freeware. Ten eerste omdat het
gratis is en dat voelt altijd goed,
maar vooral omdat je hier diep
respect voor kan hebben als het
mooi is. Ga eens na wat voor
werk daaraan zit. LFST
Strasbourg/Entzheim, LOWK
Klagenfurt en EDAH Herings-
dorf. Erg mooi. We vertrekken
van Eelde en maken zo een
rondje Europa,

Peter Stark IFR vliegen. Al-
weer deel tien in deze serie ver-
talingen. We zijn inmiddels in
het grotere werk beland: de
Standard Arrival Route of
STAR. Dit is een simpele
STAR. Niet zoals de STAR
voor rwy 07 van Barcelona
waar vaak discussie over ont-
staat want het interpreteren van-
STARs kan soms ook lastig
zijn.

De Moving Map van BlueSky-
Scenery is een uiterst simpele
moving map voor IFR vliegen
(maar ook de Victor Routes en
Jet Routes zijn zichtbaar te ma-
ken) die alleen werkt voor de
USA, omdat gebruik wordt ge-
maakt van de prachtige Ameri-
kaanse IFR-kaarten die gratis op
het internet staan. Simpel en
mooi. En gratis!

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

Mark W. Miller, tekenaar.
Ongelofelijk zoals die kan tek-
enen. Vliegtuigen uit de eerste
Wereldoorlog is zijn specialiteit.
De dwarsschotten van multiplex
met overal een prachtige hout-
vlam erin. Staaldraad natuurlijk
met de bijbehorende span-
nertjes, alles tot in het kleinste
detail. Maar ook even een land-
schapje in aquarel. Ik wou dat ik
het zo kon. Neem er de tijd voor
om dit te bekijken.

Aangesloten bij de HCC!

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


Ga hier naar toe en dan zie je het
wonder gebeuren:

https://flightsimzeeland.wordpress.com/

Hoe komt dat zo ineens, want het
was een dierbare wens, een eigen
nieuwe website maar dan niet
meer onderdeel van de HCC-pagi-
na’s. Het kwam alleen niet van de
grond. Een website maken is niet
ieders werk. Jan Vaane, van
FlightSim Eindhoven, die ook al-
tijd onze Notam leest heeft een ba-
sisopzet gemaakt en me daarna
langs alle valkuilen geloodst. Waar
vind je dat nog?
Het is een simpele website en dat
moet het ook blijven want anders

gaat het te veel tijd vragen.  Op de
startpagina komt elke maand de
voorpagina van de Notam te staan
met een korte inhoud van het
nummer. De pagina Over vertelt
wat we doen en wanneer we sa-
menkomen. Bij Contact kunnen
nieuw-geïnteresseerden zich
‘abonneren’ op de Notam. Nieuw-
geïnteresseerden dus. Als je de No-
tam allang krijgt hoef je op deze
pagina niets te doen! En dan de
drie laatste pagina’s. Enfin, ga zelf
maar kijken. Dus als je nu een ken-
nis hebt die iets van de club wil
weten dan geef je hem gewoon de
URL.
Erik.

Van de laatste bijeenkomst op 18
juni weet ik me niet veel meer te
herinneren. Vakantie- en andere
gebeurtenissen spoelen als golfjes
op het strand alles weg. Inmiddels
komen de tekenen voor het nieuwe
vliegseizoen alweer aan het licht.
Toch valt er wel iets te melden.

Voor de tweede keer dit jaar waren
we te gast in Ter Reede in Vlissin-
gen. Ditmaal de veteranendag op
27 juni. Dus de  Spitfires, Dakota's
en Lancasters
vlogen weer op
de schermen.
Sommige be-
woners daar
zijn al bekende
gezichten en
het wordt zeer
gewaardeerd
dat wij als
HCC een bij-
drage willen
leveren. Jan van Liere, Hennie en
Carlo weer bedankt voor de mede-
werking. Jan Kerkhove moest om
medische reden verstek laten gaan
anders was 'ie zeker van de partij
geweest.

Een andere buitenspeeldag was de
Hoogvliegerdag op Midden Zee-
land; ditmaal op de mooie zonnige
11 juli. Echt een evenement waar
wij als HCC FS ons een vis in het
..nee een vogel in de lucht kunnen

voelen. Opmerkelijk is dan de ui-
terst minimale respons op de mooi
door Erik vormgegeven uitnodi-
ging.  Carlo kon helaas niet de hele
dag aanwezig zijn maar zag wel
kans wat foto's te maken. Onze
HCC penningmeester Teun kwam
ook even kijken vanuit Terneuzen.
Verder zagen we Pim in actie als
vlieger. Hoe dan ook, samen met
good old Cas van Beek stond ik
daar in de hangaar omspoeld door
het geluid van startende vliegtui-

gen en ver-
zekerd van
klandizie
van de
Hoogvlie-
gertjes. Ook
hier werd de
HCC deel-
name zeer
op prijs ge-
steld. Laten
we hopen

dat het weer ook volgend jaar zo
prachtig is en dat we dan met een
forse delegatie de kinderen kun-
nen vermaken.
We zien elkaar weer op 20 augus-
tus.

Alle foto's (zie ook achterin deze
Notam) zijn van Carlo.
http://carlovanoers.demon.nl/pho
to/#!Albums

Ron.

Een gecombineerd verslag

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
http://carlovanoers.demon.nl/photo/#!Albums
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tekenaar

Ga even naar zijn site:
http://mwmiller.theaerodrome.c
om/
Schitterend! Niet echt iemand
die aan de weg timmert.

http://mwmiller.theaerodrome.com/
http://mwmiller.theaerodrome.com/




Eigenlijk vier freeware velden want we starten op
EHGG Eelde in Groningen. Er gaat niets boven Gronin-
gen. En omdat we allemaal natuurlijk NL2000 in de
computer hebben hebben we Eelde dus allang.  Als
we bovengenoemde velden toevoegen en ook een
beetje aan het wolkendek sleutelen (laaghangende
cumulus bewolking hebben we een mooie airli-
nertrip, waarbij we een rondje Europa maken. Vier
kortere vluchten dus die ook goed te doen zijn met
een turboprop, zoals bijvoorbeeld de fraaie Metroli-
ner of misschien wel de nieuwe F27 Fokker Friend-
ship waar iedereen al jaren op heeft gewacht.

Het idee ontstond doordat voorgesteld werd in de
club eens na te gaan wat nu een mooie vakantievlucht
was in je herinnering. Een vlucht van Amsterdam naar
Klagenfurt was 48 jaar geleden de eerste keer dat ik
ging vliegen. In een Convair Liner Turboprop, volgens
mij de laatste ademtocht van de firma Convair. Kla-
genfurt aan de Wörthersee, een paradijs op aarde.
Met allemaal net opgevoede kindertjes. We zaten in
Amsterdam toen net in de periode van Provo en dan-
sen om het Lieverdje en de Maagdenhuisbezetting.
Aan de Wörthersee kwamen wij regelmatig kinder-
koortjes tegen of brassbands die spontaan begonnen

te zingen of te spelen als zij op de steiger moesten
wachten op de boot. En spatzuiver allemaal. Wat een
prachtig, schoon geordend land dat Oostenrijk. Ach
we kennen ook de keerzijde. Maar we hebben geno-
ten daar. Ik heb mijn vrouw op die ook voor mij eerste
vliegtocht regelmatig moeten verzekeren dat het
wapperen van de vleugels bij turbulentie normaal is
terwijl ik dat ook voor het eerst meemaakte. Met Son-
ja en vliegen is het eigenlijk nooit meer goedgeko-
men. Ach, oude herinneringen.

Intussen had Joost Visser, je weet wel van de Piloten-
post niet stilgezeten en had een prachtig freeware
vliegveld opgediept: Strasbourg/Entzheim. En toen
kon ik mij herinneren dat hij ook al eens Heringsdorf
aan de Oostzee, pal tegen Polen aan, had gemeld. En
zo is het gekomen.

We vertrekken dus van Eelde en gaan iets aan het
weer doen. Dat hebben we inmiddels geleerd van Jan
Beekmans van de Flight Sim Club Touch and Go in
Eindhoven. Kies bij WEATHER voor CUSTOMIZE, dan
ADVANCED WEATHER, zodat je in de pagina zoals
hiernaast bent. Kies voor de soort wolken cumulus of
stratus, experimenteer daar een beetje mee en voor

Drie mooie freeware vliegvelden en een rondje Europa

LFST Strasbourg/Entzheim LOWK Klagenfurt EDAH Heringsdorf

EHGG Eelde



coverage 6/8 of 8/8, wat je mooi vindt. En als je de
harde scheiding tussen gedetailleerd beeld en hele-
maal niks in je scenery in FSX, die op grotere hoogten
nogal storend is, zat bent zet dan de VISIBILITY tus-
sen b.v. 3500 en 40.000ft op 40 of 50nm. Dan krijg je

een beetje mistige verten. Slechter zicht dus maar wel
net echt. Beneden 3500ft heb je geen slechter zicht,
want dat heb je zo ingesteld. Je kunt de windrichting
en windsterkte ook nog instellen. Let’s take off.

Als je in FSCommander de SIDs van EHGG bekijkt kom
je al snel tot de conclusie dat een vertrek via de transi-
tion SONEB voor de hand ligt. Hij volgt ook heel netjes
de bestaande airspaces, kijk maar:

En voor je het weet zit je boven Duisland en op je
kruishoogte, zeker met deze Learjet 24B, een wild
beest eigenlijk. En daarna is het een beetje met je gro-
te teen spelen. Of misschien eens uit gaan vinden
waar al die knopjes in de cockpit nou voor dienen.
Daar had je nog niet de tijd voor gehad. Maar het is
geen lange trip en de voorbereidingen voor een lan-
ding op LFST dienen zich al aan.

LFST Strasbourg/Entzheim is een prachtig gemaakt
kleiner veld van Jaques Bollard en is gratis te down-
loaden van de grote site van AVSIM. Type in het zoek-
vak LFST4FSX.zip en dan heb je hem. LOWK Klagen-
furt kun je ook op AVSIM vinden. Voor EDAH, Herings-
dorf moet je naar http://www.captain7.de/        Ik heb
een presentatie gemaakt over het downloaden en in-
stalleren van deze drie velden waarin alles nog een
keer tot in detail wordt beschreven en ik stuur je deze
presentatie in PDF gaarne toe. Even een mailtje graag.
Drie plaatjes van LFST op de volgende pagina.

Onze vlucht is gegaan over de officiële jetroutes zoals
ze door FSCommander worden opgegeven maar aan
het eind geen STAR. Met een transition via GTQ kom
je netjes voor baan 23 waarvoor in dit geval gekozen
is:

EHGG - LFST - LOWK - EDAH - EDAH. Trips van respec-
tievelijk 278nm, 295nm, 435nm en 275nm.

SONEB ligt hier

EHGG SONE2D EXOBA UZ717 USISI UZ706 NOR UM170
KENUM UM615 GESLO UN852 SUTAL GTQ LFST

GTQ

http://www.captain7.de/
http://www.captain7.de/


We vliegen deze leg van Eelde naar Strasbourg met
de Learjet 24B, bijgenaamd het monster. De stuw-
kracht in dit vliegtuig is legendarisch. Lionheart Creati-
ons heeft er zijn best op gedaan. Maar geen FMC! En
in de tijd dat dit vliegtuig werd ontwikkeld was er ook
nog geen GPS. Dan kan je dit toch helemaal niet vlie-
gen zo een transition? Toch wel. Zowel GTQ als SAV
(even het plan opzetten in FSCommander) zijn
VOR/DME’s die je inbound en outbound kunt vliegen
en ook alle afstanden vind je terug in het plan. Is best
wel interessant. Gelukkig heeft Lionheart wel een GPS
ingebouwd zodat je een vluchtplan kunt laden via de
‘good old’ FSX flight planner. VNAV zit er niet in. Je
moet FSCommander raadplegen wat die zegt voor de-
ze transition (in de bovenbalk baan 36 klikken en dan
vind je dit na enig proberen:

Nu hoef je alleen nog maar even je afdalingspad uit te
rekenen. Je weet wel, wanneer moet ik beginnen met
dalen en met welke daalsnelheid? Er leiden vele we-
gen naar Rome maar ik vind de Advanced Aeronauti-
cal Calculator van Hervé Sors nog steeds een perfect
programmaatje hiervoor en voor vele andere zaken:
http://www.aero.sors.fr/adacalc.html .
En aldus maken we een soepele ILS landing op baan
23. Houd je throttle in de gaten bij deze kist. Het is
een wild beest.

Voor de volgende etappe misschien een echte jet met
FMC? De foto hier linksboven is het vertrek van LFST
maar nog steeds met de Learjet. Nou ja, een dichterlij-
ke vrijheid. We gaan vliegen met de Bae (Avro) RJ70
en een FMC komt hier wel van pas want de nadering
op Klagenfurt is niet simpel. Het is toch een kleiner
veld en als je de STARs bekijkt en ook de transitions
kom je tot de conclusie dat die allemaal voor de klei-
nere luchtvaart zijn en dat voor de jets en zo gewerkt

wordt met vectors door ATC opgegeven. Als we uit
het westen komen en willen landen op baan 28 is ei-
genlijk een nadering via VIW NAKUM ABIRI en dan
DIPSA het mooist en we fantaseren even dat dat onze
approach wordt. Die ziet er zo uit:

Even geen compleet vluchtplan of een afbeelding hoe
dit precies in de FMC komt te staan want anders heeft
je first officer niets meer te doen en dat wil je niet. En
dan plaatjes van Klagenfurt. Dat is mooie freeware. Er

http://www.aero.sors.fr/adacalc.html


is nog een andere Oostenrijkse luchthaven in free-
ware en dat is Graz LOWG. Mooi, mooi, mooi. Let
goed op de hoogtes bij de nadering van Klagenfurt.
Het ligt in een dal. Niet zo lastig als Innsbruck, maar
toch. Hiernaast een kaart waarop de verschillende
transitions van Klagenfurt staan, dus ook ABIRI en
DIPSA. En met de MSA-cirkels (minimum safe altitude)
moet je de hoogte kunnen bepalen. Ja, te klein die af-
beelding maar het is ook de bedoeling dat je deze
kaart zelf binnenhaalt. Na de verschillende artikelen in
de Notam over IFR-vliegen is dat bijkans routine ge-
worden.

En onze volgende leg is van LOWK Klagenfurt naar
EDAH Heringsdorf in voormalig Oost-Duitsland aan de
Oostzee tegen de grens van Polen aan. Het is een
prachtige omgeving daar met vlak land, water, meren,
maar vooral een badplaats aan zee met prachtige ou-
de villa’s die nu alle in perfecte staat verkeren, kortom
een soort paradijsje. Dit is de langste trip van dit rond-

je Europa dus we blijven in de jet vliegen. Dan schie-
ten we een beetje op. Als we op Klagenfurt van baan
28 vertrekken is een SID via VIM voor de hand liggend
en eenvoudig. Net zoals bij Klagenfurt heeft Herings-
dorf geen STARs voor de airliners dus we moeten vec-
tors van ATC opkrijgen. Voor baan 28 zal dat
waarschijnlijk via intersecties PESEL en dan IRGET zijn.
En dan ‘zeil’ je zo de ILS in want, jazeker, Heringsdorf



heeft een echte ILS. Het is bovendien behoorlijk vlak
hier dus je kunt met een gerust hart zakken. Let op,
het is hier op het eind ook stevig bochtenwerk.
Op weg naar Heringsdorf hadden wij via de boordra-
dio vernomen dat er daar een gerestaureerde Friend-

ship staat van de Nederlandse Luchtvaartmaat-
schappij. Een F27-100. Die moet naar Groningen gevlo-
gen worden om daar een grote beurt te krijgen en er
werd ons gevraagd of wij misschien een co-pilot kun-
nen leveren. Of een van ons daar zin in heeft? Daar zin
in heeft?! Nou ik zou denken van wel! Op eem oude
F27! Zonder FMC en ook zonder GPS, dus dat wordt

ouderwets navigeren. Meteen maar even op de kaar-
ten gekeken en er is uitstekend een route uit te zet-
ten van VOR naar VOR. Dus ja natuurlijk doen we mee.
Hier even de route die je zo zonder meer in FSCom-
mander kunt invoeren:

EDAH FLD HAM LBE WSR EEL EHGG.



En even voluit met de frequenties erbij:

FLD VOR-DME Friedland  117.15
HAM VORTAC Hamburg    113.10
LBE VOR-DME Elbe  115.10
WSR VOR Weser  112.90
EEL VOR-DME Eelde 112.40

We kunnen dus steeds naar de VOR toevliegen dus
inbound en dan outbound op dezelfde VOR en dan de
volgende VOR op ons gemak oppakken. Wat was dat
navigeren vroeger toch simpel toen er nog geen FMCs
bestonden. In Notam 202 werd al even aangegeven
hoe je aan de charts van de Nederlandse luchthavens
kunt komen. Ik geef de link nog even:
http://nl.ivao.aero/charts

Daar vind je bijvoorbeeld ook het kaartje zoals hier
rechts en daaruit kun je lezen dat we voor een landing
op baan 23 de o51 radiaal van het VOR EEL baken
moeten onderscheppen en dan kunnen we recht-
streeks op een heading van 231° naar de VOR toevlie-
gen. Dus we vliegen de 231 radiaal inbound zoals
uitgelegd in de IFR artikelen van Peter Stark begin-
nend in Notam 199. Je ziet ook dat we nogal kort voor
de baan komen indien we rechtstreeks van WSR naar
EEL vliegen. Het is dus beter je koers wat meer naar
het noorden te verleggen om wat meer manoeuvreer-
ruimte te hebben. Je ziet bovendien dat de VOR iets
rechts van het glijpad staat. VORs zijn grote installa-
ties en duur. Jammer als ze kapot gevlogen worden.

Je moet op het laatst een beetje naar links sturen. Het
is een offset-landing. Ja, baan 23 heeft ook een ILS
maar die is vandaag helaas buiten werking.

En dit is ons navigatie hulpmiddel voor deze vlucht: de
VOR-radio. Nee, niks geen schermpje met een kaart.
We hebben natuurlijk wel de HSI.
Sterkte met deze vluchten.

Erik.

http://nl.ivao.aero/charts


HCC Flight Simulator Groep Zeeland
AGENDA INT_MP-vluchten. 2015-4 (dat: 8-6-2015)

NR.                 Datum:                             van:                 naar:

237  VFR dinsdag 4 aug LFRC - LFOM   Cherbourg  Lessay
237HERH VFR donderdag 13 aug LFRC - LFOM  Cherbourg Lessay
         via EGJA EGJB EGJJ

238  AIRL dinsdag 18 aug EHGG - LFST  Eelde  Strasbourg
238HERH AIRL donderdag 27 aug EHGG - LFST  Eelde   Strasbourg

239  VFR dinsdag 1 sep EIDL - EIKY   Donegal  Kerry
239HERH VFR donderdag 10 sep EIDL - EIKY  Donegal   Kerry

240  AIRL dinsdag 15 sep LFST - LOWK  Strassbourg Klagenfurt
240HERH AIRL donderdag 24 sep LFST_LOWK  Strassbourg Klagenfurt

241  VFR dinsdag 29 sep EIBN - EIME   Bantry Pvt Casement
241HERH VFR donderdag 8 okt EIBN - EIME  Bantry Pvt Casement

242  AIRL dinsdag 13 okt  LOWK - EDAH  Klagenfurt Heringsdorf
242HERH AIRL donderdag 22 okt LOW - EDAH  Klagenfurt Heringsdorf

243  VFR dinsdag 3 nov EIWT - EGAA  Weston   Belfast
243HERH VFR donderdag 12 nov EIWT - EGAA  Weston   Belfast

244  AIRL dinsdag 17 nov EDAH - EHGG  Heringsdorf Eelde
244HERH AIRL donderdag 26 nov EDAH - EHGG  Heringsdorf Eelde

245  VFR dinsdag 1 dec EGAA - EIBR   Belfast   Newcastle
245HERH VFR donderdag 10 dec EGAA - EIBR  Belfast  Newcastle

Ga even hier naartoe. Budapest luchtshow 2014.
Mooie video, ingestuurd door Dick Willebrands.

https://www.youtube.com/embed/0px9HFIVYjY?feat
ure=player_embedded

En deze is ook interessant voor tabletbezitters. Inge-
stuurd door Dirk Vincent.

http://www.pocketfms.com/airspaceavoid/

Vlieghobbyisten,

Recentelijk heeft U de vuistregel kunnen lezen

om, als U bv 30.000 ft wil dalen U zo’n 90 mijl

(3 X 30) van te voren  de daling in moet zet-

ten. Een gebruikelijke daalsnelheid is 2000

ft/min.
Laten we zeggen dat Londen, EGLL, vanuit Am-

sterdam (via waypoint LAM) Uw bestemming is.

De vraag is, waar ligt het punt waar we de

daling in moeten zetten? Wellicht zal het vol-

gende  voor de meesten van U al gesneden

koek zijn, maar toch!

Oplossing : U heeft de CDU (FMC) geprogram-

meerd en U gaat daar naar “FIX”. Type onderin

EGLL en voer dat boven in bij L1. Typ nu ”/90“

onderin en voer dat in bij L2. Klaar. Op de Na-

vigational Display verschijnt nu een groene

cirkel die exact aangeeft waar U de daling moet

beginnen.
Passeert U de groene cirkel, level change aan,

en -2000 ft VS daalsnelheid invoeren. Na enige

tijd kunt U altijd een tandje meer of minder

geven. Zou U de nieuwe hoogte al bij  ”LAM”

willen bereiken dan voert U LAM in op L1. Suc-

ces!

Vr.Gr.
Dick Gooris

https://www.youtube.com/embed/0px9HFIVYjY?feature=player_embedded
https://www.youtube.com/embed/0px9HFIVYjY?feature=player_embedded
http://www.pocketfms.com/airspaceavoid/


In de vorige aflevering hebben we
leren waarderen dat een ordelijk
verlopen vertrek van een drukke
luchthaven, door gebruik te maken
van een Standard Instrument De-
parture, aanzienlijk veiliger is. Het-
zelfde probleem van opstopping
geldt voor binnenkomende vluchten
en misschien is de noodzaak van
een systematische approach hier
nog wel belangrijker, ervan uitgaan-
de dat IFR vliegtuigen naderen met
een duidelijk kleinere hoeveelheid
brandstof aan boord dan vertrek-
kende vliegtuigen. Dit is het domein
van de Standard Arrival Route
(STAR).

Er gaat zich een probleem voordoen

Laten we ons weer eens een druk vlieg-
veld voorstellen met een mix van gene-
ral aviation, charters en reguliere public
transport IFR vluchten alle gepland voor
aankomst op het drukke uur in de och-
tend. De steeds meer gestresste Air
Traffic Controller jongleert met ETA’s,
naderingssnelheden, hoogtes, koersen,
enz. En probeert om ze allemaal een
touchdown te laten maken met minimale
vertraging en ook nog binnen de stan-
daardregels voor verkeersscheiding te
blijven. Geen wonder dus dat wij liever
in de cockpit zitten!
En dit is geen nieuw probleem en toen

Standard Arrival Route 10

YSTW

YSSY



de air traffic getallen gingen stijgen was
het duidelijk dat een systeem nodig was
om ze van elkaar gescheiden te houden,
maar tegelijkertijd het simpeler en mak-
kelijker te maken een broodnodige ‘lan-
ding separation’ al veel eerder in de
approach te bereiken. Het was niet de
juiste aanpak de vliegtuigen van elkaar
te scheiden nog maar vijf mijl van
touchdown. Dat moet veel, veel eerder
plaatsvinden want dan kunnen we ze
dezelfde route laten vliegen, op dezelfde
hoogtes en met dezelfde snelheid in een
keurige optocht helemaal tot aan de
touchdown. Hoe doe je dat?
Nou, om te beginnen, als je ook nog een
paar andere factoren, zoals het terrein
ter plaatse, het weer en een groot ver-
schil in performance van de vliegtuigen,
in de mix doet wordt het nog een flink
stuk lastiger. Dus laten we eens van wat
dichterbij bekijken hoe dit wordt bereikt
terwijl we dan tegelijkertijd leren hoe je
zo een STAR-kaart moeten lezen. Je zult
steeds vaker tegenkomen dat STARs in
lijsten zijn opgenomen als ‘Arrivals’. Dus
als je problemen hebt met het vinden
van een specifieke kaart gebruik dan
ook deze term voor het zoeken.

We beginnen eenvoudig

De rechterkaart op de vorige pagina laat
ons de CALGA ONE arrival voor Sidney’s
Kingsford Smith (YSSU) airport in Au-
stralië zien. De kaart heeft dezelfde op-
bouw als alle andere die wij in deze
serie zijn tegengekomen dus zijn ze niet
moeilijk om te interpreteren. Maar zoals
gebruikeleijk zijn er een paar kleine in-
stinkers voor de niet oplettende lezertjes
dus laten we een paar bekijken op deze
kaart die je op de volgende site kunt
binnenhalen:
http://www.airservicesaustralia.com/aip
/current//dap/aeroprocchartstoc.htm
Ten eerste: overtuig je ervan dat welke
kaart je ook binnenhaalt deze geschikt is
voor het type GA-vliegtuig dat je hebt
gekozen en aansluit bij de apparatuur

die je aan boord hebt. Deze arrival
maakt gebruik van ADF- en VOR-naviga-
tiehulpmiddelen en kan daardoor gevlo-
gen worden met minder luxe uitgevoer-
de vliegtuigen die geen GPS of FMC aan
boord hebben.
Deze aflevering vliegen we van Tam-
worth (YSTW) in IFR condities met zui-
delijke wind voorspeld voor onze
landing. Zie de linkerkaart op de vorige
pagina. Als je via een STAR binnenkomt
moeten piloten de STAR beginnen op
een van de transition (of entry) points
op de Mount Sandon (MSO) NDB. Omdat
Tamworth ongeveer 170nm ten noorden
van Sidney ligt is de CALGA ONE arrival
oppakken bij MSO een uitstekende keus.

Maar laten wij hier eens over nadenken

We komen zo op deze STAR terug maar
laten we eerst voor dit moment eens
bedenken waarom ATC ons een standard
arrival wil laten vliegen nog zo ver ver-
wijderd van de landingsbaan - in dit ge-
val 172nm! Als wij eenmaal in de lucht
zitten is ATC op de hoogte van onze ETA
voor de verschillende waypoints op onze
route. Dus al heel vroeg hebben ze een
aardig goede kijk op welk moment wij
boven Mount Sandon zullen verschijnen,
boven Singleton enz. En ook binnenko-
mend op Sydney’s Kingsford Smith Air-
port. Als er ook nog andere vliegtuigen
op weg zijn die de CALGA ONE arrival
zullen volgen, zal ATC ook hun verwach-
te grondsnelheid kennen, tijd van aan-
komst en hun hoogte.
Dus al ver voordat een kist het transiti-
on point heeft bereikt, kan ATC een
volgorde van aankomst inplannen. In-
dien nodig kunnen ze een verandering
van snelheid of route verzoeken lang
voordat de veiligheid in gedrang komt.
Hun doel is een keurig getimede volgor-
de van landen op YSSY in elkaar te zet-
ten zonder de gevaren en stress van een
poging om tien vliegtuigen te laten lan-
den terwijl zij nog maar een paar minu-
ten van touchdown zijn. Piloten en

passagiers weten dit ook te waarderen
want dit betekent dat de final approach
ruim van te voren kan worden opgezet
met minder workload en een vriendelijke
rustige nadering.

We gaan ervoor

Onze geplande route is simpel: YSTW-
MSO-CALGA1-YSSY. De kaart hierboven
is de CAGA ONE arrival die gebruik
maakt van MSO als transition. Omdat
we IFR vliegen moet je zorgen voor een
‘Lo’ enroute chart (SkyVector) voor dit
gedeelte. http://skyvector.com/
Als je in de SkyVector pagina zit klik je
op ‘World Lo’ en tik YSTW in het zoek-

veld. Je kunt inzoomen om alle details te
vinden die je nodig hebt voor de IFR en
route vlucht zoals vereiste track, lowest
safe altitudes, route nummer en details
van de radio navigation aid (NDB, VOR).
Na vertrek van Tamworth is je track
(koers over de grond) 112° naar de NDB
MSO terwijl je klimt naar je kruishoogte
die boven 5.900ft moet liggen om te
voldoen aan de LSALT voor deze leg en
dat hebben van de en route kaart van
SkyVector gehaald. We hebben clea-
rance gekregen om de CALGA ONE arri-
val te vliegen zoals gepland. Dus als je
aankomt op de NDB MSO draai je naar
het zuiden naar TRACK 175° outbound
en volg je de arrival zoals op de kaart
staat aangegeven. Van MSO naar SGT:

LSALT is
6600ft

Track na
MSO is 175°

Afstand MSO
- SGT (Sin-
gleton) is
70nm

Deze gegevens vind je dus terug op de
kaart voor elke afzonderlijke leg om on-
ze vlucht uit te voeren.
Nu we in onze cruise zitten kunnen we
een stukje vooruit gaan denken en be-
keken hoe onze afdaling zal zijn. We
zien de hoogterestrictie boven LANOL
waar we beneden 7000ft moeten zitten.
Om uit te maken waar ons begin van de
afdaling moet liggen om te voldoen aan
deze restrictie kunnen we een vuistregel
gebruiken die erg gebruikelijk is in de
luchtvaart voor diegenen die niet met
een FMC vliegen. Laten we uitgaan van
een een turboprop met een licht op druk
gebrachte cabine op een kruishoogte
van 15.000ft en we willen die 7000ft
halen. Vermenigvuldig eenvoudig de
duizendtallen van de voeten met drie
om ons een redelijk nauwkeurige af-

http://www.airservicesaustralia.com/aip/current//dap/aeroprocchartstoc.htm
http://www.airservicesaustralia.com/aip/current//dap/aeroprocchartstoc.htm
http://skyvector.com/


stand tot dit punt te geven. Dus:
15.000 - 7.000 = 8.000 x 3 = 24nm.
Voeg daar laten we zeggen 5nm aan toe
als veiligheidsmarge, dan moeten we
aan onze afdaling beginnen ongeveer
29nm voor LANOL (wanneer we van ATC
toestemming hebben gekregen voor de
approach natuurlijk!).

We pakken onze inbound leg naar SGT
weer op en wanneer we eenmaal boven
SGT zijn draaien we iets naar links voor
een track van 170° outbound. Je hebt
ook gezien dat de kaart ons vertelt dat
de lowest safe altitude voor dit gedeelte
slechts 3600ft is als we ons klaar maken
voor de afdaling nadat ATC dat aan ons
vraagt of ons opdracht geeft. Vooruitlo-
pend op onze aankomst stel je je VOR/
DME in op SY 112.10MHz en houden we
onze DME in de gaten.
We kunnen nu de door de DME aange-
geven afstand tot SY gebruiken om onze
afdaling te beginnen om de voor LANOL
opgegeven hoogte te halen. De kaart
laat zien dat LANOL 20DME van SY is
verwijderd en dat we de afdaling 29nm
van LANOL richting Noord wilden begin-
nen. Dus tel 29nm bij 20nm op en dan
weten we dat we moeten beginnen met
afdalen ongeveer 49nm van SY van-
daan.
Terwijl we afdalen passeren we ook
CALGA NDB (CAA). Let daar even op de
holding in de kaart. Het is gebruikelijk

dat een STAR tenminste één zo een hol-
ding pattern heeft en het wordt gebruikt
door ATC om de vliegtuigen te scheiden
voordat ze de latere gedeelten van de
arrival binnenvliegen. Als de opstopping
te groot wordt en het weer te slecht kan
ATC ook de vliegtuigen verticaal opsta-
pelen in de holding zoals we in een vori-
ge aflevering hebben gezien en ze dan
elk op hun beurt weer clearance geven
voor de rest van de STAR en de ap-
proach.

LANOL is het rapporteerpunt

Kijk even goed naar de informatie op de
kaart rond het LANOL waypoint en dan
komen toch een aantal zaken naar bo-
ven die ons vervolg op deze STAR zullen
beïnvloeden. Ten eerste: LANOL is geen
VOR of NDB maar een waypoint vastge-
legd door een specifieke lengte- en
breedtegraad. Maar werkt dat voor ons
met alleen radionavigatie aan boord
voor VORs en NDBs?
We hebben de SY VOR al eerder ge-
bruikt om de afstand langst de STAR-
route te bepalen en als we even iets
beter naar LANOL kijken op de kaart dan
zien we 170° en 20nm staan. Even om-
gerekend: 170° inbound, dan vliegen we
dus op de 350-RADIAAL van SY en LA-
NOL is 20DME van de Sydney VOR van-
daan. Alles wat we moeten doen is onze
170° track op de 350-radiaal voortzet-

ten en als de DME zegt dat we nog
20nm verwijderd zijn zitten we boven
LANOL. Dus ook zonder GPS of dure
instrumenten in de cockpit kunnen we
een redelijk precieze STAR vliegen.
We zitten nu boven LANOL op de afda-
ling naar baan ILS16L met een hoogte
van de initial approach van 4000ft. Die
4000ft kan je vinden als je de approach
plate van ILS16L download van de in-
middels bekende site. De STAR zegt ons
duidelijk dat we vectors to final kunnen
verwachten: EXPECT VECTORS TO FI-
NAL. ATC ‘vectort’ je naar binnen reke-
ning houdende met andere vliegtuigen
op deze nadering. Maar ATC in Flight
Simulator laat het voor dit soort proces-
sen een beetje afweten reden waarom
vele flightsimmers de ingebouwde ATC
aan de kant hebben gezet. De ATC is
gewoon niet goed genoeg. We gaan
daarom de ILS op het handje onder-
scheppen door eerst de nav radio in te
stellen op 110.90MHz (de ILS-frequen-
tie) en de VOR course naald naar 155°
te draaien. Draai naar rechts naar een
intercept heading van 30° dat is dus
155° + 30° = 185° en pak dan de ILS
op of maak een landing op zicht.

Eigenlijk ben je nu een soort van kampi-
oen! Je hebt een STAR gevlogen en hebt
je aan alle ATC-instructies gehouden
zoals op de kaart weergegeven. Onnodig
te zeggen dat deze STAR nog een aantal
keren vliegen met verschillende kisten je
zal helpen met het begrijpen van dit
alles en je ook de nodige routine geeft in
het calculeren van je dalingsprofiel en je
Top of Descent (TOD).

Een RNAV STAR

Alsjeblieft niet nog meer afkortingen!
Eh, ja toch wel. Als je SIDs en STARs
gaat vliegen zonder gebruik te maken
van NDBs en VORs dan kom je er uitein-
delijk op uit dat je RNAV technieken
moet gebruiken. Dus laten we beginnen
met de basis uit te leggen en daarna,
later deze simpele uitleg verder uit te
bouwen.
RNAV staat voor aRea Navigation en is
een manier om het IFR-piloten mogelijk
te maken zo ongeveer elke route die
binnen een netwerk van radio navigation
aids valt te vliegen. Hieronder een route

die veel flightsimmers zouden kiezen als
ze van A naar B vliegen: een zig-zag
patroon van radio navigation aid naar
radio navigation aid (VOR, NDB). Het is
duidelijk dat je sneller en goedkoper
vliegt als je direct van A naar B zou kun-
nen vliegen en je in plaats daarvan zou

15.000 feet

7.000
feet

hoogte x 3 = afstand
8 x 3 = 24nm

24nm

TOD LANOL SY* (29) (20)

ILS 16L

A

B



melden op vastgelegde ‘waypoints’ langs
de route als je daar passeert.
RNAV is al een tijdje in gebruik voor
vliegtuigen die zulke relatief antiquari-
sche nav aids aan boord hebben als INS
en Omega (als je jonger bent dan 40 zul
je deze begrippen misschien even moe-
ten Googelen). Maar RNAV kwam pas
echt van de grond met de komst van
satelietnavigatie/GPS. Van de ene op de
andere dag konden piloten met hun GPS
of Flight Management Computers met de
daaraan gekoppelde database zo onge-
veer overal navigeren met een opmer-
kelijke nauwkeurigheid.
De meeste STARs (en SIDs en airway
routes) maken tegenwoordig gebruik
van deze waypoints nu deze GPS-tech-
nologie beschikbaar is en steeds meer
de standaard is geworden. Deze techno-
logie maakt bijzonder nauwkeurige navi-
gatie en approaches mogelijk en kan
over het hele traject tot aan touchdown
worden gebruikt zoals we binnenkort
zullen zien. Als je aan het oefenen bent
met STARs zorg er dan voor dat je beide
typen oefent want als je GPS/sateliet-
signaal het laat afweten is die goede
oude VOR/NDB gewoon weer je fallback.
Ook airlinerpiloten in deze moderne tij-
den, die normaal gebruik maken van de
FMC zullen nog steeds hun navigatiera-
dio afstemmen, klaar voor gebruik, in
het geval van een storing in een van de
aan de FMC verbonden systemen.
Hieronder een selectie van STARs met
variërende moeilijkheidsgraad die in
allerlei soorten gevlogen kunnen worden

en met verschillende combinaties van
NDBs, VORs, en/of GPS en waarvan jij
de gegevens op de kaart moet interpre-
teren om de STAR volgens de regeltjes
te vliegen. Indien een RNAV final ap-
proach in de STAR wordt gespecificeerd
vervang die dan gewoon door een ILS of
een visual approach voor voorlopig. Je
kunt ze van de website halen die eerder
in deze aflevering werd genoemd:

- Brisbane (YBBN) Blaka Six Papa Arrival
- Cairns (YBCS) Hendo Five Alpha Arrival
met een KONDA Transition
- Jandakot (YPJT) Two Golf Arrival BE-
VLY Transision (Merk op dat er een NDB
is bij Beverly die niet op de STAR voor-
komt maar die zeker nuttig is).

De volgende keer

Als je deze serie gevolgd hebt werd je
stap voor stap de weg gewezen in de
basis van het IFR-vliegen en navigatie
technieken, radio navigation aids, een
brede serie van navigation approaches
en natuurlijk Standard Instrument De-
parture en Standard Arrival Routes. De
volgende keer gaan we het Instrument
Landing System verder bekijken en gaan
we leren dit als een pro te vliegen.

Het nut van STARs, het in goede banen leiden van het binnenkomende verkeer, wordt duidelijk
door dit plaatje van Flightradar24.com

Dit artikel is een vertaling van het tiende
deel van een serie artikelen van Peter
Stark over  IFR vliegen in de PC-Pilot,
het overbekende lijfblad voor Flightsim-
mers. De meeste afbeeldingen zijn op-
nieuw gemaakt. Ik heb het een beetje
aangepast hier en daar omdat SIDs en
STARs nog wel eens willen veranderen.
Erik.

Niet alle STARs zijn eenvoudig, maar als je ze ontleedt tot de aparte
legs gaat het toch tot je spreken.

STARs in action. Hier zie je wat verkeer vroeg in de ochtend inbound
Charles de Gaulle (Flightradar24.com)

Inbound op de CALGA ONE Ar-
rival. Modernere avionics helpen
piloten zeker bij het soepel en ac-
curaat vliegen van approaches.



Cas van Beek heeft de plas-

tic tas met spullen van Klaus

Bartusek, de Bartusek-erfe-

nis geïnventariseerd en alles

vastgelegd in een Excel-be-

stand. Je kunt je dus tot Cas

wenden als je belangstelling

hebt.

Een nieuwe Sim in Nederland!

Pim kwam hem tegen op een van
zijn zwerftochten op het internet.
Op EHLE staat sinds kort een stati-
sche flightsim van een A320 en er
volgt een 737 NG sim evenals een
generieke(?) SEP/MEP kist met
een Garmin 1000. Ga eens met een
beetje regelmaat naar

http://klmaeroclub.com/simulator-
vloot/

want alles is nog in ontwikkeling.
De moeite waard om het bij te hou-
den.

http://klmaeroclub.com/simulator-vloot/
http://klmaeroclub.com/simulator-vloot/
http://klmaeroclub.com/simulator-vloot/





