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U krijgt deze NOTAM omdat u
hiervoor heeft ingetekend of
omdat u zich heeft aangemeld
voor de werkgroep Flight Simu-
lator van de HCC afd. Zeeland.
Kijkt u ook eens op:
https://flightsimzeeland.wordpr
ess.com/
Contact/kopij naar:
eriksonja2@kpnmail.nl

hcc zeeland!

HET CIRCUIT

Er is geen ontkomen aan, al-
tijd dat circuitje vliegen. Als je
niet eens behoorlijk op het
handje een circuit kunt vliegen
nou berg die flightsim dan
maar op! Maar niemand ziet
ons als we thuis zitten te mod-
deren met het circuit. Dus?
Gewoon doorgaan! Misschien
helpt deze aflevering in de
serie basis van het vliegen een
beetje.

Jetstream 4100, de
loadsheet, de flows,
klokken, take off speeds
en echte piloten.
Want dat word je, een echte pi-
loot als je bereid bent je door
die droge materie van belading
en brandstof heen te worstelen.
En flows en take off speeds is al
weer meer echt pilotenwerk.

Eén pagina met V-speeds. Niet
zo veel dus. De meest voorko-
mende en je komt het elke keer
tegen.

737 cockpitbouw
van Nico Weesjes

V-speeds verklaard Indicated Altitude…
True Altitude…

Absolute Altitude…
Pressure Altitude…
Density Altitude…

High, Hot, Humid…
GRRRRR…

Ja, maak de verwarring nog
maar groter. En toch…

Vroeger…
een 180° projectiescherm

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
mailto:eriksonja2@kpnmail.nl


Verslag van de GA-bijeenkomst van 18 februari j.l. in
's Heer Arendskerke

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van 3 maart j.l. In
's Heer Arendskerke

Dat was een mooi succesje naar aanleiding van de Notam. Drie be-
langstellenden: Peter Koenraads, Rob Bosch en Jaap Bovendorp.
Alsof ze hier al jaren komen deden ze mee, zo ook met de vragen-
ronde. Peter Koenraads had een interessante over de weerradar in
PMDG. Hoe krijg je dat mooi op het radarscherm? Nou, dat wisten
we niet zo precies; wel iets om nog eens op terug te komen.

Andere vragen gingen over FSC en wat daarmee gebeurt als je al-
leen FS10 herinstalleert. Antwoord moge duidelijk zijn: óók herin-
stalleren omdat FSC de navaids database opvraagt bij FS10.

Verder nog een leuk nieuwtje: Dovetail overweegt een 64 bits 3D
versie van FS Steam.

Piet Hanse bracht een heel aardige Twin Otter voor het voetlicht. Er
zijn er bij ons meer die warme gevoelens koesteren voor dit toestel.
Toch eens kennismaken met deze alleskunner..

Erik behandelde het vliegen op de VOR. Een onderwerp van eeuwige
discussie, maar het is toch zo leuk om langs radialen ergens te ko-
men. We laten het onderwerp voorlopig niet los want er zijn nog
teveel vragen en teveel begrips-onduidelijkheden. Wordt vervolgd!

Ron.

http://www.zeelandnet.nl/video/bekijk/video/22930/LEREN_VLIEGEN_BIJ_DE_COMPUTERCLUB.html
Filmpje gemaakt door Zeelandnet bij ons op de club. Kijken! (Van Adrie Barentsen).

Tom van de Belgische VRT doet het weer in zijn programma

TOMTESTEROM. Vliegen met een echte 737 zonder dat je

er iets vanaf weet. Dat betekent heel veel leren in korte tijd.

Een vermakelijke en onderhoudende video met voor ons veel

bekende kreten. Ingestuurd door ??

https://www.youtube.com/watch?v=OcrpR1YI1qc

Een gezellige avond en een leerzame avond, eigenlijk een ideale vergade-
ring. Mensen die niet gekomen zijn hebben dus iets gemist. Ron gooide als
niet echt ervarene gewoon het programmeren van de FMC van de PMDG
737 in de ring en vroeg bij voorbaat of we hem wilde corrigeren als het
niet klopte, maar wel met het verzoek of diegenen voor wie dit gesneden
koek is eerst even hun mond wilden houden. Potjandosie wat is dat moei-
lijk, je mond houden. Maar we kwamen wel ergens. Namelijk van Brussel
naar Rotterdam. En natuurlijk ging het over de disco’s en over de V-speeds
(zie elders in deze Notam) en over holdings en vanzelfsprekend dijde de
discussie uit over het onderwerp SIDs en STARs en ook approaches. Hoe
kan het anders. Dat is altijd het probleem als je probeert de FMC uit te
leggen, hoe die werkt. Voor je het weet zit je in de SID-en-STAR-weten-
schap en dat heeft niet echt iets te maken met het programmeren van de
FMC. Het programmeren van de FMC is puur gegevens invoeren die in de
werkelijkheid vooral van de afdeling Dispatch afkomen. In de volgende
Notam komt een artikel met als pakkende titel: “Kan je dat nog eens even
uitleggen, dat van die SIDs en STARs want ik begrijp er helemaal niets
van?” Even uitleggen… De discussie was uitgebreid en verliep in een licht
rivaliserernde sfeer en er kwamen voldoende punten naar boven waarvan
je denkt: Daar gaan we nog een keer verder op door.

Leen wilde EZDok aanschaffen voor P3D. Hij had EZDok al in FSX. Hij zegt
dat het hem niet gelukt is de aankoop rond te krijgen. EZDok wordt gele-
verd via Flight1 en Flight1 staat bekend om zijn mens-onvriendelijke pro-
cedure bij aankoop zeker als je de Engelse taal niet helemaal machtig
bent. Erik gaat erin duiken.

Er is toch wel een beetje een wrijfpunt dat met de oudere PMDG 737NG
gewerkt wordt terwijl je nu toch wel met de nieuwere 737NGX zou vliegen.
Je gaat de klok toch niet terugzetten! Ron merkte op dat we aan de andere
kant er helemaal geen probleem mee hebben met een toch inmiddels wel
oud ontwerp als een Cessna te vliegen. H’m, ja ook weer waar. Kortom
Ron sloeg zich er geroutineerd doorheen. Volgende GA-vergadering ge-
woon weer vliegen op VOR-bakens en wellicht NDB-bakens en dan natuur-
lijk met bewegende beelden.

Er begint energie te komen in de bijeenkomsten.

Erik

https://www.youtube.com/watch?v=OcrpR1YI1qc


Iedereen die begint met de flight
simulator of met vliegen in het echt
komt het tegen: HET CIRCUIT
(spreek uit: sirkwie). En eigenlijk
worden twee zaken een beetje door
elkaar gehaald.
Ten eerste hebben we het cicuit dat
gevlogen wordt volgens het patroon
van de afbeelding hiernaast, dat
vooral gevlogen wordt om je vaar-
digheden te verbeteren. Wat is de
juiste manier van opstijgen, wat is
je correcte approachsnelheid en nog
wel wat meer. Ook als je net een
nieuw toestel hebt aangeschaft is
een circuitje vliegen het juiste ge-
reedschap om je vliegtuig te leren
kennen.
Ten tweede kennen we het circuit
voor kleinere velden.  Het is een
rechthoek waarin je je volgens een
bepaald patroon invoegt om de an-
dere piloten niet in de stress te
gooien en het is ook bedoeld om het
veld eerst even goed te verkennen
voor je gaat landen, zodat je correct
positie kunt kiezen voor nadering
van de baan.
Maar beide circuits zijn voor een
groot deel hetzelfde. Dezelfde legs,
dezelfde rechthoek die je vliegt, de-
zelfde glideslope, dus de nadering
van de baan onder de juiste dalings-
hoek. Voor dit tweede begrip heb ik
op de volgende pagina even het cir-
cuit van Midden-Zeeland (EHMZ)
afgedrukt en je ziet hier dat de be-
langrijke punten zijn: hoe voeg ik
mij in en waar heeft men het circuit
aangepast i.v.m. de omgeving (ge-
luidsoverlast). Ieder veld heeft weer
zo zijn eigenaardigheden en het eni-
ge wat je kunt doen is kaarten be-
studeren.
Over het tweede circuit gaan we het
niet hebben. Het wordt circuit num-
mer één, dus over de vaardigheden
van het vliegen, opstijgen, bochten
vliegen, koers houden, approach
inzetten, enz., enz.

En dan beginnen we met de takeoff, of
de departure. Het eerste stuk heet dan
ook de departure leg of takeoff leg. Dan
komt de crosswind leg want op deze leg
hebben we zijwind. We stijgen naar een
hoogte van 1000ft en daar zullen we wel
mee bezig zijn tot in het eerste gedeelte
van de downwind leg. Downwind bete-
kent met de wind mee. We zijn opgeste-
gen met tegenwind, dat heeft beslist de
voorkeur, dus leg drie is met de wind
mee. Daar komen we definitief op hoog-
te. Voor zo een oefenrondje is dat dus
1000ft, maar dat kan in de praktijk an-
ders zijn. Er kan een cicuit voorgeschre-
ven zijn van 2000ft hoog afhankelijk van
het terrein. Vandaar dat ik onderscheid
maak tussen dit rondje vliegen als oefe-
ning en een werkelijk circuit vliegen zo-
als op de kaart van het veld staat
aangegeven. Komen we aan de base leg
of basis leg, voor ons erg belangrijk,
want hier zetten we het vliegtuig in de
juiste configuratie (flaps, pitch, rounds

per minute, enz.) Voor de final leg, het
werkelijke glijpad naar de baandrempel
met de juiste snelheid en de juiste graad
van daling. Een glide slope van 3° is zo

een beetje standaard. Dan volgt de fla-
re, het laatste stuk met de neus iets
hoger waardoor de snelheid er definitief
uitgaat maar de dalingssnelheid ook
minder wordt en we niet ver meer zijn
van een STALL. En zo zetten we hem
dan zachtjes neer. Dat is het plaatje
hierboven. Onderaan de pagina staat
een stripverhaal van wat er allemaal
fout kan gaan als je het niet goed onder
de knie hebt. Op het allerlaatste plaatje
ligt de kist op zijn kop en er is brand
uitgebroken. De tekst is vrijwel onlees-
baar en dat is maar goed ook. Niet te
veel in verdiepen als je net met vliegen
bent begonnen.
Dit zijn dus de verschillende fasen van
een circuit. Die officiële namen van de
verschillende legs is wel belangrijk, die

HET CIRCUIT



gebruiken we in het radioverkeer met
ATC of andere vliegtuigen als we een
echt circuit vliegen.

We taxiën van de parking naar het run-
way holding point (gele lijnen) en stop-
pen daar. We mogen pas over de lijn
heen als we toestemming hebben gekre-
gen van ATC. Als op een klein veldje
geen ATC is overtuigen wij ons ervan
waar de andere vliegtuigen zich bevin-
den en vertellen dan duidelijk dat we de
runway opdraaien, nadat we goed heb-
ben rondgekeken of er geen gevaar is.
Als je je hier niet aan houdt moet je
jezelf maar beschouwen als een ‘gonner’
(afgevoerd) in de pilotenwereld.

Landing lights en Strobe lights mogen
pas aan als je op de baan staat en je
squawk box mag ook dan pas van
standby naar operationeel. En nu gaan
we het even heel officieel doen, tenmin-
ste als je in de Cessna 172 van A2A
vliegt. Want deze Cessna heeft net zoals
in de werkelijkheid gauw last van vette
bougies. Die vettigheid kunnen we eraf
branden. Als we op de baan in startposi-
tie staan checken we of het trimwiel op
takeoff staat, zetten we links en rechts
onze voet op de rem en zetten de throt-
tle naar full. Dan luisteren we naar de
motor. Of hij netjes loopt en niet ploft of

sputtert. Dan gooien we de remmen los
en daar gaan we. Bij een langere baan
hebben we geen flaps nodig. Bij een
korte baan zetten we die op de eerste
positie (10°). In de Cessna van A2A is
een duidelijk propellereffect ingebouwd
net zoals in de realiteit. We moeten
daarom stevig rechterrudder geven bij
het vaart meerderen.

Bij twee mensen aan boord en tanks half
vol kan je al loskomen bij 55kts, laten
we 60kts aanhouden voor Vr, de rota-
tiesnelheid dus de snelheid dat we de
knuppel langzaam naar achteren trek-
ken. En dan gaan we in de climb. Laten
we gewoon eens Vy aanhouden. In de
aflevering ‘Pitch Roll en Yaw’ (zie onze
website) ligt die rond de 75kts. Vy wordt

vooral door airliners aangehouden, de
meest efficiënte stijgsnelheid. Voor airli-
ners is het belangrijk om zo snel moge-
lijk op de kruishoogte te komen zonder
daarbij te veel snelheid te verliezen. Op
kruishoogte is de lucht veel ijler en
daardoor de snelheid gerekend over de
grond aanzienlijk hoger. GA-piloten zijn
daar meestal minder mee bezig. Vx is

Het circuit van Midden-Zeeland met in- en uitvliegroute (baan 27) en aanpassing voor geluidsoverlast (camping)



wel belangrijk voor ons als we van een
klein veld met hoge bomen rondom
moeten opstijgen. Onze klim is maar
heel kort want we gaan een circuit vlie-
gen op 1000ft hoogte. Misschien hebben
we niet eens de tijd om de climb zorg-
vuldig te trimmen. Bovendien moeten
we al snel een bocht in. Circuits worden
standaard linksom gevlogen tenzij an-
ders aangegeven (zoals EHMZ), dus een
bocht naar links. En dan wordt het las-
tig. Er gebeuren nu verschillende dingen
tegelijk.
We duwen de knuppel voorzichtig naar
links om de bocht in te gaan en we zor-
gen ervoor dat de vleugeltip niet lager

komt dan het streepje, zoals je hier kunt
zien. Dat is een standard rate turn.
Hoeft niet maar waarom zouden wij ons
dat niet vanaf het begin aanleren? We
constateren dat de neus gaat zakken als
we in de bocht liggen. De vleugels staan
nu niet meer horizontaal en de lift van
de vleugels werkt ook niet meer recht
omhoog maar gedeeltelijk zijwaarts. En
die lift zijwaarts hebben we nodig an-
ders kunnen we geen bocht maken.
Maar we moeten wel compenseren voor
die neus die zakt. Dus je knuppel moet
ook een beetje naar achteren. En ver-
volgens zien we dat het ‘balletje’ niet
meer in het midden staat, we komen in
een slipping turn terecht waarvoor we
moeten bijsturen met de rudder. En dan

raken we door die drie dingen tegelijk
de kluts volledig kwijt en gaan we achter
de feiten aanhollen. Daar is maar één
duidelijke oplossing voor: Volg je bewe-
gingen op de Attitude Indicator. De AI is
je hoofdinstrument. Numero uno!

Tweede belangrijke klok bij een turn is
de turn coordinator, die je hier links was
tegengekomen. Derde belangrijke in-
strument is je kompas om te zien of je
een nette hoek van 90° maakt. De minst
belangrijke klok is de klok voor de verti-
cal speed. Die klok ijlt altijd een beetje

na doordat hij werkt op luchtdruk terwijl
je AI werkt op giroscopische principes
en dat is veel directer. Flightsimmers
hebben de sterke neiging om vooral te
letten op de VS-meter. Niet doen.
Goed vliegen is kijken. En voelen, al-
thans in de werkelijkheid. Bij echt vlie-
gen zijn wij onderhevig aan G-krachten
die we voelen en die ons helpen bij de
oriëntering. In de flightsim werkt dat
niet. Bovendien is het kijken voor de
meesten van ons beperkt tot één
scherm eventueel met een tweede
scherm voor de klokken, kaarten, enz.
Het gevolg is dat we in de flightsim veel
meer aangewezen zijn de klokken.
Hierboven zie je hoe je je zes belangrij-
ke klokken moet scannen. Elke keer op-
nieuw. Je AI is het centrum van alles. Je
blik keert altijd op je AI terug. Vanuit je
AI maak je voortdurend uitstapjes naar
je andere klokken en keer je daarna
weer terug naar de AI. Je ziet hier dat
een snelheid op de klok van 78kts een
nose up pitch oplevert van 10° ongeveer

met een stijgsnelheid van rond de
1000ft/min. Niet slecht. De Cessna is in
goede conditie. Met deze wijze raad over
hoe je je instrumenten scant moet het
gaan lukken, die drie dingen tegelijk.
Niet de eerste keer en niet de tweede
keer en niet…. Echt het gaat steeds be-
ter.
We hebben meteen al het kompas be-
trokken in onze vliegoefening. Het is
niet onverstandig om van te voren de
koersen van de verschillende legs even
op een papiertje te zetten. Bij een baan
met een heading van 240° (baan 24)
zou dat zijn: 240 - 150 - 060 - 330 -
240. Klopt toch?
Na de bocht je toestel weer rechttrekken
is oefening. Je moet dat niet te laat
doen want dan schiet je door. Ach, ge-
woon proberen. En dan na het rechttrek-
ken gaat je neus weer omhoog. Ja,
logisch, de lift werkt nu weer recht om-
hoog en niet meer schuin omhoog. Dus
je moet aan het einde van de bocht je
knuppel naar voren duwen. Geloof me,



dit wordt een automatisme. Intussen
zitten we op de downwind leg en vliegen
dus in tegengestelde richting en zien
links de baan liggen. Als we op een
nieuw vliegveld aankomen gebruiken we
vooral deze leg om ons te oriënteren. Je
kunt behoorlijk goed op het oog parallel
aan de baan gaan vliegen en op die ma-
nier checken of het allemaal overeen-
komt met je kompas. Als we halverwege
de baan zijn kunnen we een bericht uit-
sturen dat zo klinkt:

‘Cessna PH-ETA (papa hotel echo
tango alfa) is midfield left down-
wind 24.’

Midfield betekent halverwege de baan,
left wil zeggen we vliegen een links-
draaiend circuit en 24 is natuurlijk baan
24. Even later kunnen we zeggen:

‘Cessna PH-ETA turning to left base
24.’

Als we de baan op 45° achterlijker dan
dwars van ons zien draaien we de bocht
in naar de base leg. Maar voordat we de
bocht indraaien hebben we de throttle
teruggebracht en hebben 10° flaps ge-
zet zodra de wijzer van de snelheidsme-
ter in het witte gedeelte is gekomen.

Flaps uitzetten doen we bij voorkeur als
we nog recht vliegen en niet in een
bocht. Wat moet onze snelheid zijn? In
het artikel TRIMMEN SAAI? (Notam 210)
hebben we gezien dat we nu in het ge-
deelte SLOW terecht komen. We gaan
vliegen met 1° NOSE UP, met 10° flaps
en een snelheid van 85kts. Vlak voor we
de final leg indraaien zetten we de flaps
op 20° en brengen we de snelheid terug

naar 75kts en dat levert ons een NOSE
DOWN pitch van 3° op en als we het
goed doen een afdaling met een hoek
van 3°. We kunnen dan melden:

‘Cessna PH-ETA on left final 24.’

Dan is het verder correct voor de baan
zetten en je snelheid aanpassen voor de
landing. De snelheid voor je touch down
op een veld met een langere baan is
rond de 60kts. 55kts Gaat ook maar je
voelt dat je kist dan de neiging heeft om
zijwaarts weg te vallen, het begin van
de stall. We houden het op 60 kts.
Een goed veld om te oefenen zou zijn
KHQM Bowerman in de staat Washing-
ton in de US, dat is aan de westkust
vlak onder Canada. ORBX de bekende
scenery maker heeft gratis scenery voor
dit veld en die is gaaf. Maakt het alle-
maal wat leuker en gezelliger.
Een groot hulpmiddel bij de final ap-
proach zjn de VASI- of PAPI-lichten. Op
de afbeelding hieronder zie je dat alleen
rode lichten betekent; te laag, rood met
wit: je zit goed en alleen wit: je zit te
hoog.
Oké, de final approach op KHQM, Bo-
werman, ik vertel hem even.

Nadat we de bocht naar de final leg heb-
ben gemaakt gaan we de snelheid ver-
der verminderen tot ongeveer 65kts,
maar onze concentratie richt zich eerder
op de PAPI-lichten. We moeten zorgen
voor rood plus wit en hebben we die niet
dan passen we de glide slope aan met
behulp van de throttle. Alleen rode lich-
ten: meer gas, alleen witte lichten: min-
der gas.

Als we die situatie gestabiliseerd hebben
zetten we de flaps naar 20° als je dat
was vergeten. De neus komt dan even
omhoog. We duwen die weer naar bene-
den met de stick. Ik denk dat dan je
correcte snelheid tegen de 60kts zal
liggen met een dalingssnelheid van on-
geveer 400ft/min. We hadden ons na de
laatste draai al gericht op de baan en
hadden al naar links of naar rechts bij-
gestuurd, maar dat wordt nu ons hoofd-
doel. Je snelheid is in orde en je glide

slope is in orde. Nu nog even op de juis-
te plek neerzetten. De juiste plek voor
touch down zijn de landing marks zoals
je die op het kleine plaatje van baan 20L
ziet. Daar raakt je hoofdlandingsgestel
(de twee wielen onder de vleugels) de
baan. Vanuit de cockpit zie je dit:

Het enige dat je hoeft te doen als je glij-
pad in orde is en als de centreline van
de baan keurig verticaal staat (je bent
recht voor de baan) is te zorgen dat de
landing marks steeds op dezelfde plaats
van je voorruit bljven staan. Dat die
plek niet verloopt. Als je het niet goed
doet verandert ook het perspectief van
de baan, zoals de baan 25 in de grotere
plaat hier links. Nou ja, daarnaast moet
je nog even opletten wanneer je de flare
inzet (3 tot 5 ft boven de grond). Dan
draai je het gas dicht (naar idle) en trek
je de neus op. En dat doe je gelijktijdig
en dat doe je langzaam en voorzichtig.
Niet je throttle dichtrammen. Dan rem-
men en van de baan af, enz., Enz.
Oh, ja nog één ding: bij de departure
leg draai je niet meteen van de baan
weg. Je blijft de baan volgen. Stel je
voor dat je motor ineens uitvalt. Bij Bo-
werman is het gewoon plons.
Erik.

Voor de voorgaande artikelen zoals
PITCH, ROLL en YAW en TRIMMEN
SAAI? Ga even naar onze website naar
de pagina ARCHIEF:
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
Voor de gratis Bowerman scenery:
https://fullterrain.com/freeware

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
https://fullterrain.com/freeware


Tot nu toe had je als GA-piloot een zorgeloos
bestaan. Je springt in je kist en draait de con-
tactsleutel om en weg ben je. FSX zorgt altijd
voor volle tanks en de lading die je aan boord
hebt? Nou jijzelf natuurlijk en een tandenbor-
stel. Nu ga je een echte piloot worden die checkt
wat er allemaal aan boord gaat en wat het weegt.
Hoe lang is je reis en hoeveel brandstof moet je
meenemen? En hoeveel reservebrandstof? En
wat voor invloed heeft dat op de take off speeds?
Kijk, 737-piloten hebben een FMC, een Flight
Management Computer die alles voor ze bere-
kent. Dat heeft dan weer het nadeel dat je je wat
minder bewust bent wat je nu eigenlijk zit te
doen. De Jetstream heeft een echte loadsheet.
Een stukje papier en na vermenigvuldigen, op-
tellen en aftrekken kom je op een totaalgewicht
dat invloed heeft op je V1, rotatiesnelheid, V2.
Gelukkig heeft PMDG een klein onzichtbaar re-
kenmachientje verborgen in de loadsheet dus het
gaat allemaal veel soepeler dan je denkt. En ei-
genlijk is het interessant. Je begrijpt weer waar-
voor je het doet. Bovendien, je hebt een co-piloot
met een rustige vertrouwenwekkende stem.
Wacht maar tot je lol krijgt in de Jetstream.

Waarom een Weight & Balance Worksheet? Omdat
het gewicht aan passagiers, vracht en brandstof na-
tuurlijk onmiddellijk van invloed is op je takeoff
speeds. V1 is het moment dat je de beslissing geno-
men moet hebben of je de start doorzet of afbreekt.
Vr is de rotatiesnelheid, de snelheid dat je de neus
omhoog brengt en V2 is de snelheid dat je ook nog
op één motor kunt doorgaan. Over V-speeds is veel
te vertellen. Als je het echt allemaal wilt weten
moet je even Googelen onder V-speeds. Waar het
hier om gaat is dat je het verband ziet tussen je
loadsheet en de V-speeds. Die snelheden breng je in

op je AI, zoals je hier ziet aan de linkerkant. V1 en
Vr zijn beide 109kts, V2 is 114kts en de beste sin-
gle-engine rate-of-climb speed is 129kts. Kan je
zonder die snelheden in te voeren niet opstijgen?
Natuurlijk wel. Maar als je ze hebt ingevoerd meldt
je co-pilot met zijn rustgevende stem je die belang-
rijke punten bij de takeoff. Je bent dus nu als een
profi bezig en dat maakt het verschil met de stan-
daard vliegtuigen in FSX. Je kunt de weight & ba-
lance sheet ook van het clipboard afhalen nadat je
de berekeningen hebt gedaan. Speciaal door PMDG
in het programma gezet voor piloten met een bood-
schappenlijst-trauma.

Jetstream 4100
loadsheet
de flows
klokken

takeoff speeds
echte piloten



FLOWS zijn een verbeterde benadering van het be-
grip checklist. Geen lange lijst van alleen maar op-
sommingen, maar de lijsten gekoppeld aan een
bepaald beeld. Een beeld onthouden we vaak beter.
Dit is de flow van het overhead panel. Wat je hier
moet onthouden zijn de pijlen, de richting van de
pijlen. Als dat in je geheugen gebeiteld staat is de
checklist doornemen een stuk makkelijker. Natuur-
lijk moet je nog wel weten hoe elke knop en scha-
kelaar moet staan, maar flows maken het leven een
stuk overzichtelijker. Flows zijn gemeengoed in de
airlinerwereld. De Jetstream heeft drie flows: over-
head, instrument panel en console. Die andere twee

volgen nog. Een stukje van het instrument panel
zag je al, de Attitude Indicator. Op de volgende pa-
gina bovenaan zie je het instrument panel compleet.
En laten we het positief benaderen, veel onderdelen
daarvan herken je vrij snel eventueel na enige uit-

leg. Hier zie je het linkergedeelte van het paneel dat
de piloot voor zich heeft. Attitude Indicator (AI) en
Horizontal Situation Indicator (HSI) moeten bekend
zijn. Het zijn beide kleine glass panels waarop meer
informatie getoond kan worden dan op een analoge
klok. Links daarvan een analoge klok om te peilen
(NDB en VOR), daarboven het Distance Measuring
Equipment paneel (DME). In de linkerbenedenhoek
zit het audiopaneel waarmee je bijvoorbeeld het
morsesignaal van een baken hoorbaar kunt maken.
Niet alle knoppen functioneren hier omdat ook het
hele intercomsysteem erop zit en wat moet je daar-
mee in de flightsimulator? Het rode knopje is een
noodsignaal/frequentie naar ATC, rechts daarvan de
stopwatch/klok en dan links van de AI het kleine
zwarte paneeltje is voor radiofrequentie (zowel
comm als nav) dat ook al werkt als de avionics nog
niet zijn ingeschakeld bedoeld om toch te kunnen
praten met ATC als je nog alles moet opstarten. En



dan PUSH BACK WITH ENGINES RUNNING IS
PROHIBITED. Duidelijk nietwaar? Het is een pro-
pellervliegtuig.                                     Het rechter-

gedeelte dat de piloot voor zich heeft laat een groot
zwart scherm zien dat niet tot leven te brengen is:
de weerradar. Deze Jetstream software is al wat ou-
der en werkende weerradars voor de flightsim
moesten nog gemaakt worden. Daarboven in de lin-
kerhoek je hoogtemeter, een analoge. De hoogteme-
ter is nog niet opgenomen in de AI. Daarnaast je
reserve analoge AI. Dan twee kleinere klokken: nog
een analoge hoogtemeter met daaronder een analo-
ge snelheidsmeter (IAS). Daaronder het overbeken-
de Honeywell radiopaneel voor je COMM en NAV
frequenties, maar ook voor je squawk-code, de

ADF-frequentie en links onderin dit paneel de ran-
ge van je TCAS, het collision avoidance system dat
je zichtbaar kunt maken in je HSI. De schakelaar in
het rode vlakje is standby power voor je instrumen-
ten en het paneel linksonder is het cargo fire and
smoke detection panel (is niet gesimuleerd).
Het rechtergedeelte is voor de motorinstrumenten,
het grotere glass panel met acht klokken en de twee
klokken erboven. Er komt nog een aparte afleverin-
gen over motor management en dat is nodig. Turbo-
props, speciaal het type single shaft vraagt een
aparte benadering.
We zijn nu weer iets naar rechts opgeschoven en
zien de motorklokken nu links. Het grote paneel, de

kerstboom met lichtjes is het Centrale Annunciator
Panel (CAP), waarop allerlei waarschuwingen ge-
toond worden. Amberkleurig wil zeggen: let hier
op, rood is duidelijk: onmiddellijk actie vereist.
Groen is oké. Ik heb hier de testknop ingedrukt
waardoor alle lampjes branden. Je kent dit paneel
natuurlijk ook uit de King Air bijvoorbeeld, maar
deze is wat uitgebreider. Dan het tweede Honeywell
radio paneel. Je kunt op het linkerpaneel VOR1 zet-
ten en op het rechterpaneel VOR2, enz.
De hendel voor het landingsgestel had je al gezien.
Een kleiner klokje voor de flapstand en een nog
kleiner klokje voor de brandstoftemperatuur. In de
rechter benedenhoek de Flight Management Com-
puter en die ia oké. PMDG is daar goed in. De
FMC heeft wel een VNAV, maar die is niet gekop-
peld aan de autopilot. Je zult zelf de veranderingen
in flightlevel moeten invoeren. Gekoppelde VNAV
hadden ze nog niet in regionale vliegtuigen in de
jaren negentig. Maar alles werkt goed en je kunt de
FMC updaten met Navigraph. De FMC wordt een
aparte aflevering. De rest van het instrumentenpa-
neel is gespiegeld van het linkergedeelte.

Nou, viel toch best mee? Let eens op de verlichting
op het paneel die afkomstig is van het glareshield,
de hoe noem je dat, afscherming van de klokken. Ik
weet geen Nederlands woord. Wees er zeker van
dat alle klikjes van schakelaars en rateltjes van
draaiknoppen levensecht zijn. Je kunt zelfs het ver-



schil horen tussen een schakelaar met kunststof-
knop en metalen knop. Prachtig! Vooral de gelui-
den van de J41 zijn indrukwekkend. Zeker het
motorgeluid. Zet je engine-schuif in FSX maar vast
een stuk naar links want turboprops maken (maak-
ten) lawaai.
Zo gaandeweg zijn we al twee belangrijke systemen

in het vliegtuig tegengekomen: het elektrische sy-
steem en engine management. De twee die nog ont-
braken zijn HYDRAULICS en PRESSURIZA-
TION/AIR CONDITIONING. Die twee zijn be-
scheidener van omvang dan in de grote jets. Ze zijn
er wel en je kunt ze vinden op de middenconsole.
Hydraulics is een klein paneel met twee klokken en
een paar schakelaars. Voor ons is van belang dat de
ANTI-SKID aan staat. Op het pressurization panel
stel je de hoogte in van je bestemming, zodat na
landen de cabinedruk naar de juiste omgevingsdruk
wordt aangepast. Er zit een drukknop met bescher-
mingsklep voor het snel wegwerken van drukver-

schil met de omgeving als met spoed de deuren
open moeten. En de belangrijkste klok hier, de
CABIN HEIGHT en dat is een lastig begrip, totdat

je het begrepen hebt. Als
je bijvoorbeeld op
20.000ft hoogte vliegt
verwacht je dat de klok
voor de druk in het
vliegtuig ook een hoogte
aangeeft van 20.000ft.
En dat doet hij niet.
Even erop tikken? Zit hij
vast misschien? Neen,

deze klok mag een stuk lager aanwijzen dan je wer-
kelijke hoogte. Want als wij gaan stijgen met een
vliegtuig hebben we in het eerste gedeelte nog hele-
maal geen behoefte aan een drukcabine. De grens
ligt zo rond de 12.000ft. Dan wordt de lucht te ijl,
anders gezegd, de hoeveelheid zuurstof die we met
elke ademtocht binnenhalen is gewoon te weinig.
Sporters trainen op grote hoogtes om hun lichaam
te laten wennen aan minder zuurstof. Dat kan je van
je passagiers niet verwachten. We moeten de cabine
op druk brengen maar die druk zou dus lager mo-
gen zijn dan de omgevingsdruk op de grond. Dat
kunnen wij als mens hebben. Dus als ik nu de druk
in het vliegtuig breng op een druk die, gelijk staat
met een hoogte van 12.000ft lager dan mijn werke-
lijke hoogte dan ben ik er! Nietwaar? Ja, en nee.
Als de afname van druk bij stijgen liniair zou verlo-
pen dan wel, maar dat doet hij niet. Daar moet ik
tabellen bij nemen en dat is misschien meer voor
een apart artikeltje.
Van het air conditioning paneel moet je geen hoog-
standjes verwachten: temperatuur-instellingen,
sterkte van de blower, instelling op auto of op hand-
bediening en dan heb je het zo een beetje gehad.
Het achterste deel van de console met throttles en
nog wel wat meer kan beter behandeld worden bij
het hoofdstuk engine management, dat komt dus



nog. Ik heb je wel vast de twee andere FLOWS ge-
geven, die voor het instrumentenpaneel en voor het
motorgedeelte, hydraulics, brandbestrijding, flaps,
trim, de hoofdbediening van de autopilot en je ziet
er ook een bloknootje met ringband aan de zijkant
weggestoken. Dat kan je naar boven halen en je
kunt erin bladeren. Hier vind je de totaalgewichten
van je vliegtuig met de in de stellen V-speeds. Er
zitten wat koffievlekken op.
En wat hebben we gemist? Precies: het paneel van
de autopilot, het paneel om de verschillende modus-
sen van de HSI weer te geven en toch minimaal de
knoppen voor het instellen van heading, course, al-
titude. Allemaal te vinden pal onder het glare shield
(bovenste foto). Helemaal links (in het rode vlak)
een enkele schakelaar voor SPOILER ARM, beken-
de kost nietwaar?
Om je FMC te koppelen aan je autopilot druk je op
LNAV (rechtse knop) in het paneel hieronder en
dan op FULL/MAP. Dan doe je eigenlijk hetzelfde
als in je GA-kist de: GPS koppelen aan de autopi-
loot en dat levert je in de HSI het beeld op zoals in
de kolom hiernaast.
Dit is de route van het vluchtplan dat je hebt inge-

voerd in de FMC. Een andere schermweergave is
bijvoorbeeld TCAS. Met de draaiknop kan je wisse-
len tussen LNAV, ADF en VOR.
Heading stel je in op het middelste paneeltje, even-
als course en het middelste knopje is voor het in-
voeren van de V-speeds. Voor het bedienen van je
autopilot kan je beter een pop up menu naar voren
halen want een belangrijk deel van de autopilot zit

op de middenconsole en wordt eigenlijk op de tast
bediend (in de werkelijkheid). Dat ziet er zo uit:
Dus flightlevel veranderen: stel de nieuwe hoogte

in met de grote ALT-knop. Dan ALT SEL, dan VS,
met het scrolwiel in het onderste paneel UP en je
vertical speed instellen en dan gaat hij. Moet je wel
je autopilot aan hebben (knop AP in het onderste
paneeltje).

In deze artikelen kan ik lang niet alles vertellen.
Misschien is de Aircraft Operating Manual van 500
pagina’s iets te veel, maar haal eens de PDF met de
tutorial flight van hun website. Een zeer gedegen
boekwerkje en prachtig verzorgd. In het Engels na-
tuurlijk, helaas:
https://www.precisionmanuals.com/pages/downloa
ds/docs.html

Erik

https://www.precisionmanuals.com/pages/downloads/docs.html
https://www.precisionmanuals.com/pages/downloads/docs.html


V-speeds kom je regelmatig tegen. Vx bijvoor-
beeld is de snelheid die je moet aanhouden om zo
stijl mogelijk te klimmen meteen na de take off.
Vr is de snelheid dat je je neus omhoog gaat trek-
ken bij een take off. Ik ben een document tegen-
gekomen waarin 35 verschillende V-speeds
werden verklaard. Halverwege was ik de draad
kwijt. Maar er zijn een aantal V-speeds die be-
langrijk voor ons flight simmers zijn. Een goede
addon leverancier vermeldt die belangrijke V-
speeds in zijn manuals. Als hij dat niet doet (slop-
py!) Kan je altijd Googelen. Gewoon intikken V-
speeds en dan het vliegtuigtype. Dan krijg je
hoogstwaarschijnlijk de V-speeds van het echte
vliegtuig en dat is prima. Kan je meteen checken
of de addon fabrikant zijn huiswerk heeft gedaan.

V1 De take off decision speed. De maximale
 snelheid waarbij de piloot de start nog kan
 afbreken. Dus throttle dicht en vol in de
 remmen. Dit is de populaire (dus begrijpelijke)
 definitie en verder ga ik niet.

V2 De minimale veilige snelheid waarmee je een
 take off kunt doorzetten indien één van de
 twee motoren uitvalt. Dit is de populaire (dus
 begrijpelijke) definitie en verder ga ik niet.

VFE De maximale snelheid waarbij je je flaps
 mag uitzetten. Er kan ook een maximum
 snelheid worden opgegeven voor de ver-
 schillende flapstanden. (FE: Flap Extend).

VLE De maximale snelheid waarbij het landings-
 gestel mag uitstaan (LE: Landing Gear

Extend).

VLO De maximale snelheid waarbij nog aan het
 landingsgestel ‘gerommeld’ mag worden, dus

 intrekken of uitzetten. Voor intrekken of uit-
 zetten wordt lang niet altijd dezelfde max-
 imale snelheid aangehouden. Voor uitzetten
 kan dan  een hogere snelheid worden
 aangehouden dan voor intrekken (heeft met
 de zwaartekracht te maken). Daarom kan je
 bij VLO twee waarden tegenkomen b.v.
 109,140. (LO: Landing gear Operating).

VR Rotatiesnelheid. De snelheid dat de piloot de
 neus langzaam optrekt om los te komen, de
 take off. De rotatiesnelheid is gelijk aan of
 groter dan V1 .

VNE Never Exceed speed. Nooit sneller vliegen dan
 NE want anders valt je toestel uit elkaar.
 Uit elkaar vallen wordt in de flightsim niet
 goed gesimuleerd. Jammer! Het is de rode
 streep op je snelheidsmeter.

VNO Maximale structurele kruissnelheid. De maxi-
 male snelheid die je mag aanhouden in situa-
 ties met veel turbulentie. NO staat voor Nor-
 mal Operation. Op je snelheidsmeter is het ge-
 bied boven VNO in geel aangegeven.

VREF Uiterst belangrijk voor ons. Het is de Referen-
 ce landing approach speed bij rustig weer, ge-
 meten op een hoogte van 50ft boven de baan.
 Je moet zorgen dat je bij een landing deze

 snelheid hebt  als je nog 50ft boven de baan
 zit. Anders gezegd: de correcte snelheid voor
 het inzetten van de flare. VREF is simpelweg 1,3
 maal de stallsnelheid in een landingsconfigura-
 tie (flaps uit, landingsgestel uit). 1,3 x VS0.

VS Stallsnelheid. De minimale snelheid waarbij
 het vliegtuig nog net niet overtrokken raakt.
 De snelheid waarbij je de kist nog net onder
 controle kunt houden. De wetenschappelijke
 uitleg is ingewikkelder.

VS0 De stallsnelheid maar dan in landingsconfigu-
 ratie.

VX Belangrijk voor ons. VX is de beste ‘klimhoek’
 De grootst mogelijke stijging bij een bepaalde
 afstand. Bij een veld met rondom allerlei ob-
 stakels gaan we na de take off over op VX.

VY De snelheid voor de ‘best rate of climb’. Een
 lastig begrip. Je zou het ook de gulden mid-
 denweg kunnen noemen tussen snel hoogte
 winnen en ook een flinke afstand afleggen.
 Airliners willen altijd zo snel mogelijk hoogte
 winnen maar tegelijkertijd al een flinke af-
 stand afleggen. Ze stijgen dan na de take off
 volgens  de VY snelheid maar dat is natuurlijk
 ook afhankelijk van wat air traffic control voor
 je heeft uitgedacht.

the minimum safe speed in the second segment of
a climb following an engine failure. Also called ta-
keoff screen speed and sometimes, takeoff safety
speed, although as the second climb segment indi-
cates, V2 is an after takeoff speed…
Hè wat is dit nu? Dit is een gedeelte van de officië-
le definitie van V2. Ik houd het liever op de popu-
laire uitleg. Ga anders even Googelen.

V-speeds
verklaard



Indicated Altitude is eigenlijk heel simpel.
Dat is de hoogte die je op je hoogtemeter
uitleest. Dus dat is simpel. Als je hoogte-
meter aangeeft 3000ft zit je ook op 3000ft
boven zeeniveau (of eigenlijk boven mean
sea level: gemiddeld zeeniveau). H’m, dat
hangt ervan af. Als je tenminste je hoogte-
meter hebt ingesteld op de plaatselijke
luchtdruk. Eigenlijk is het heel eenvoudig.
Een hoogtemeter in je vliegtuig heeft een
trommel waarop de luchtdruk werkt. Net
zoals bij een barometer. Indrukken van
die trommel of omgekeerd wordt doorge-
koppeld naar de wijzer op je hoogtemeter.
Hoe hoger we vliegen hoe lager de lucht-
druk. Dan verdraait ook de wijzer. Daar-
door kunnen we zien hoe hoog we zitten.
Maar je moet wel even je hoogtemeter af-
stellen op de luchtdruk die heerst op de
plek van vertrek. Anders klopt de hoogte-
aanduiding echt niet meer. De luchtdruk
om ons heen varieert. Lagedruk gebieden,
hogedruk gebieden, enz. We luisteren
daarom het weerbericht uit van het vlieg-
veld waarop we staan. Ga maar eens
draaien aan de afstelknop op je altitude
klok. Een kleine verandering in luchtdruk
kan een boel uitmaken. Als je je hoogte-
meter goed hebt afgesteld geeft hij dus
correct aan. H’m, maar ook, meters zijn
niet altijd even nauwkeurig.

True Altitude is de werkelijke hoogte bo-
ven zeeniveau. Waarom dat zeeniveau?
Omdat kaartenmakers een vast niveau
moeten hebben van waaruit zij kunnen
gaan redeneren. Dat is zeeniveau of mean
sea level: de gemiddelde hoogte van de zee
tussen eb en vloed maar ook tussen

springtij en doodtij. En dan wordt het al-
weer ingewikkeld. Als je het precies wilt
weten over dat tij dan moet je Googelen.
Als je aan het nadenken bent over indica-
ted altitude zit je waarschijnlijk in je vlieg-
tuig. Je hoogte kan dan afwijken van de
true altitude als je je hoogtemeter niet
goed gekalibreerd (afgesteld) hebt. Als je
denkt of praat over true altitude heb je
waarschijnlijk een kaart voor je neus.
Twee verschillende situaties.

Absolute Altitude of AGL. Dat is hetzelfde.
De term absolute altitude gebruikt bijna
niemand. Veel liever AGL of Above Ground
Level. Nou, dat is duidelijk. Als je op pau-
ze drukt in de flightsim, je doet de deur
open en laat een peillood zakken tot die de
grond raakt dan is dat de hoogte boven de
grond, de AGL. Simpel en begrijpelijk.

Pressure Altitude is eigenlijk een raadsel-
achtig ding. Aan het begin van je vlucht
luister je het plaatselijke weerbericht uit
en stel je je hoogtemeter af op de lucht-
druk die in dat bericht wordt opgegeven,
in hPa of in inHg. Als je opstijgt kom je op

een gegeven moment voorbij de Transition
Height. Wat is dat? Nou voor verkeerslei-
ders is het plezierig dat vliegtuigen die bij
elkaar in de buurt vliegen hun hoogteme-
ter op dezelfde atmosferische druk hebben
afgesteld. Daar kan je je iets bij voorstel-
len. Op de grond is dat de druk van het
weerbericht, maar naarmate je stijgt gaat
het weer daar beneden steeds minder
meespelen. Dan kunnen we dus een af-
spraak maken dat we op de transition
height allemaal onze hoogtemeter op de
standaard atmosferische druk afstellen.
Dat is de pressure altitude. Die is 29,92 in
(inches) of 1013 hPa. Als je in fair weather
vliegt in de flightsim vlieg je in de stan-
daard atmosferische druk. Dan hoef je
niets af te stellen. Waarom de US een
transition height van 18.000ft hanteert en
Nederland 3.000ft??? Vreemd is het wel.

Density Altitude. Als een piloot op een be-
paald vliegveld staat en hij wil weten of de
startbaan wel lang genoeg is gaat hij reke-
nen met de density altitude. Hoe hoger het
veld ligt hoe ijler de lucht is en hoe slech-
ter je ervoor staat, want hoe minder thrust
je motoren zullen leveren. Maar er is meer.
Dat zijn de drie H’s: High, Hot en Humid,
Een hoog gelegen veld, hoge temperatuur
en een hoge luchtvochtigheid. De mix van
deze drie kan behoorlijk invloed hebben
op de kracht van je motoren en er zijn for-
mules om dit lastige onderwerp te lijf te
gaan maar dat gaat iets te ver hier.

Gebaseerd op een artikeltje van Chris Pal-
mer van Angle of Attack.

Indicated Altitude…
True Altitude…

Absolute Altitude…
Pressure Altitude…
Density Altitude…

High, Hot, Humid…
GRRRRR…



737 cockpitbouw
van Nico Weesjes
Nico Weesjes bouwt niet alleen
een 737 cockpit maar heeft ook
boten gebouwd en huizen en
werkplaatsen en en… te veel
om op te noemen. Ga naar zijn
site en laat je overdonderen.

Ik heb deze info geplukt van de
Nieuwsbrief van FS Rijnmond
van Dirk Simon. Met dank.

http://ph-nic.eu/

http://ph-nic.eu/




Vroeger..
Toen we nog geen kabel hadden en
we regelmatig moesten draaien aan
antennes en zo, toen waren we ge-
routineerde testbeeldkijkers. Ron
heeft inmiddels zo veel heimwee
naar deze tijd dat hij werken met
testbeelden weer in ere heeft her-
steld. Hieronder even een overzicht
van zijn cockpit met plaatjes.

“Zelf nu hele dagen bezig met de
cockpit. Afregelen beeld blijf ik op
hangen, alles is goed afgesteld, ge-
klikt waar moet en het is nog niet
goed. Manuals kloppen niet en soft-
ware is onlogisch. Al met al zit ik
wel tegen de finale aan. De beamers
hangen nu eindelijk voldoende goed,
mijn plafond is nu een gatenkaas.
Het scherm zit strak en geluid is ook
gemonteerd. Beeldgeometrie met
hulp extra pc en laser afgesteld. Ka-
bels zijn gebundeld en makkelijk los
te halen. Cabine staat op wieltjes.
Deuren en voorruit wacht ik nog
even mee.

Ik hoop dat het dit weekend gaat luk-
ken het beeld goed te krijgen. Bij-
gaand paar plaatjes, heb je een idee.

Ron.”
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